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Inleiding
Oltmans' dagboekentsunami
Willem Oltmans was een figuur en journalist sui generis. Even uniek in hun soort
zijn ook zijn memoires. Hij zelf was trouwens de eerste die dat vond maar daarom
nog niet ten onrechte. Toen in 1988 de eerste delen waren verschenen had ik in de
NRC aanmerkingen gemaakt op het gebrek aan selectie, de vormloze opsomming
waardoor het te veel rauwkost bleef - behalve het eerste deel dat dankzij een zekere
afstand echte memoires waren. Oltmans schreef me daarop ‘Mijn dagboek is in alle
opzichten uniek, of men dit nu of later erkent regardeert me absoluut niet. Ik
stoomwals onverbiddelijk door.’ Het tekent meteen zijn zelfbewustzijn en volstrekte
indifferentie ten aanzien van de publieke mening. De memoires zijn uniek om te
beginnen omdat het geen memoires zijn maar weliswaar door hem zelf voor publicatie
geredigeerde doorlopende dagboeken - twee planken vol, minstens! Daarvan zijn 33
delen verschenen tot 1983, liefst 43 moeten nog komen, lopend tot zijn dood op
negenenzeventigjarige leeftijd. Een volharding en ijzeren consequentie vanaf zijn
jeugd een heel leven lang die niemand hem zo gauw nadoet. Dat deze dagboeken
voor hem memoires waren ligt aan een soort werkelijkheidsfanatisme. Alleen
dagboeken houden het authentieke moment vast. Memoires berusten op oordeel en
kennis achteraf, op selectie en een poging tot vormgeving en greep op het eigen leven
en in dat laatste geval spreken we dan ook van een autobiografie. Daar ligt een andere
reden, want Oltmans zoekt die greep op zijn leven almaar in een nauwgezette en zo
volledig mogelijke opsomming van zijn belevenissen en gemoedsopwellingen, ook
de meest intieme, en hij doet dat zonder enige bekommernis om vorm of stijl of
literaire ambitie die altijd iets scheppen maar tevens transformeren en iets toevoegen
en soms vervalsen. Kenmerkend voor dat werkelijkheidsfanatisme is dat hij
geheugenfouten later recht zet, of een verkeerd politiek oordeel toegeeft. Een
mammoetonderneming als deze is puur fysiek enkel voorstelbaar als hij in een razend
tempo dagelijks alles moet hebben neergepend, zonder scrupules en spontaan zoals
het opkwam en zoals ook zijn brieven waren. In alle tot nu toe verschenen delen
krijgt de lezer een eindeloze film
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van momentopnames, volledig verknipt maar vers sissend uit de emotionele oven
die Oltmans was: politiek, journalistiek, roddel, ontmoetingen, excerpten van wat
hij net las, voortdurend jongens en ook onbenullige wissewasjes... alles hotsch-potsch
achter elkaar, precies zoals de dag het gaf en zeker de zijne. Ook dat hij tussendoor
even piano speelt, een krant koopt of de laarzen van zijn vriend laat verzolen horen
we. De naakte werkelijkheid kent geen bijzaken en is een rommelzootje.
Toch bleef ik quasi gebiologeerd lezen. Waarom? Misschien daarom! In alles
vibreert natuurgetrouw het kloppende verleden - kleurrijk en ongewoon dankzij
Oltmans' talloze nationale en vooral internationale contacten met vaak opmerkelijke
figuren, politici, geleerden, kunstenaars, zijn geregelde knallende botsingen met de
Nederlandse staat en de (vooral rechtse) media, zijn permanente intieme
liefdesperikelen, zijn reacties op spraakmakende vooral psychologische boeken en
zijn geharnaste oppositionele politieke standpunten. Uit het bezinksel van dat verleden
spoelen ook telkens bekende inmiddels al vergeten namen weer naar boven en daarbij
worden toch in deze caleidoscopische camera contouren van de behandelde jaren
zichtbaar. ‘Ik weet, dat ze (de dagboeken, v.d. D.) waarschijnlijk pas echt gelezen
zullen worden, wanneer ik er allang niet meer ben,’ schreef Oltmans mij in die
genoemde brief in februari 1989. Ook daarin zou hij gelijk kunnen krijgen, tot op
zekere hoogte althans. Wat we lezen en interessant vinden verandert immers van
generatie tot generatie, in deze eeuw nog veel sneller dan vroeger. Het is die
principiële onvoorspelbaarheid waardoor de vernietiging van materiaal en onze
argumenten daarvoor later een onherstelbaar verlies kunnen worden. En wie door
zijn tijd werd genegeerd heeft vaak genoeg een postume rehabilitatie beleefd.
Daarom blijft dit geheel, hoe springerig van de politieke hak op de seksuele tak
ook, een bron voor de ongeschreven biografie van een opmerkelijke zwerfkei. Een
zwerfkei, die joyeus door het politieke en maatschappelijke bestel met al zijn
veiligheidskleppen heen denderde, onafhankelijk en eigengereid als geen tweede in
onze journalistiek. Na zijn botsing met minister Luns over Indonesië werd Oltmans
in officiële kringen decennia lang vogelvrij verklaard. Gezichten verstrakten bij het
noemen van zijn naam tot ver buiten het diplomatieke- en ambtenarencorps. Na mijn
bespreking in de NRC kreeg ik een door woedend schuim nauwelijks leesbare kaart
van zijn collega Jan Blokker, dat ik zo iemand een recensie waardig achtte. En ook
anderen keken zeer zuur. De pers zweeg hem liever dood, zoals gebruikelijk met
figuren waarmee men geen raad weet. Zijn hardnekkig gevecht om gelijk was uit-
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eindelijk niet vergeefs, maar het vereiste ook de drammerige verbeten
vasthoudendheid van een terriër om de onbehoorlijke praktijken van de staat om zijn
werk onmogelijk te maken aan het licht te trekken.
Misschien is het de verregaande openhartigheid waarmee hij zich bloot geeft die
je vasthoudt en ook amuseert. Ook laatdunkende oordelen en insinuaties over zijn
persoon, hij vermeldt ze, en voor ongeschminkte straatkwalificaties van politici en
anderen was dit dagboek uiteraard een psychologische uitlaatklep die hij de wereld
niet wilde onthouden. Uit zijn hele levensstijl - met of zonder pecunia, en vaak
zonder! - spreekt in weerwil van zijn soms plebejisch taalgebruik dan ook een
uitgesproken standsbewustzijn. Dat betekende voor hem misschien juist die vrijbrief
om geen blad voor de mond te nemen, wat niet bijdroeg aan zijn bemindheid, maar
stand blijft stand, koetsierstaal of niet! Zijn liefdeloze jeugd is voor hem de oorsprong
van zijn worstelingen met zichzelf en de wereld. Psychoanalyse en ouder-kind-relaties
houden hem daarom doorlopend bezig. Zijn herkomst uit de gefortuneerde koloniale
Indische bovenlaag en connecties met de Pools-Russische adel van de Poslavsky's
blijven desondanks een onverslijtbaar podest om zich als volstrekt gelijke tot de
sociale elite te rekenen, de Oranjes incluis, want ‘geboorte is niet te koop.’ Een soms
bijna komische naïveteit (bijv. als hij eerst Beatrix had willen adviseren om Claus
meer ruimte te geven) was dan weer de andere kant van zijn ongezouten kritiek. Ook
zijn verschijning was van een vanzelfsprekend, maar apart herenbewustzijn en een
bijna agressieve directheid in de omgang. Stormenderhand veegde hij daarbij alle
etiquette als overbodig opzij. Achter die uitgesproken machofaçade school, zoals
zijn dagboeken ook leren een sensibel hart ten aanzien van vrienden en
aanhankelijkheid aan zijn oude pleegmoeder.
Door alle werveling van zijn belevenissen heen loopt niettemin een rode draad nog afgezien van zijn homoseksueel exhibitionisme, want waar hij ook komt zijn er
jongens. Hij was een gedrevene met een missie. Hij wilde bijdragen aan vrede en
ontspanning door het IJzeren Gordijn open te breken. Onvermoeibaar arrangeert hij
ontmoetingen tussen Oost en West en poogt door reportages en interviews het
Sovjetblok te ontdemoniseren. Vandaar zijn felle kritiek op de Amerikaanse Koude
Oorlogskoers, zeker van Reagan en het volgzame Nederland in de delen 1980-83
die ik las. Hij slaagde erin met belangrijke personen aan beide kanten ook in de Derde
Wereld in gesprek te komen zoals geen van zijn Nederlandse collega's, die allen
conform de gedragscode binnen afgebakende lijnen bleven tot zijn mateloze ergernis.
Dat hij
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voor rode fellow-traveller werd uitgemaakt (niet alleen door De Telegraaf) verbaast
overigens niet, want in zijn verontwaardiging over Amerika's praktijken laat hij
kritiek op het Sovjetsysteem vrijwel achterwege; wellicht omdat die voor hem in
wezen vanzelf sprak en zijn missie (want zo voelde hij het) zou vertroebelen: dat de
duivel zwart was hoefde je hier niemand te vertellen, maar dat ook de grote broer en
held stonk kon niet genoeg worden herhaald. Het was een eenmanskruistocht waarbij
hij zichzelf en ook het belang van zijn contacten stellig schromelijk overschatte.
Anderzijds werpen zijn afwijkende visie en activiteiten een weinig flatteus beeld op
het stroeve, angstige Nederlandse politieke en ook journalistieke klimaat.
Vanzelfsprekend moeten we bij veel oordelen ook een portie Oltmansiaanse
opgewonden overdrijving aftrekken. Hij kende enkel zwart-wit en kon het ook
welwillenden door zijn onbekommerd optreden moeilijk maken. Maar de wijze
waarop de instanties hem jarenlang probeerden uit te schakelen en bespioneerden
omdat hij afweek van de gewenste lijn, strookt weinig met de geroemde
meningsvrijheid in dit land, en dat anderen soms gingen strijken met de eer van
vooral economische contacten die hij had gelegd of dat men financiële toezeggingen
omzeilde - hij was nu eenmaal persona non grata - toont het gebrek aan generositeit
van de Hollandse kruidenier. En niet Oltmans stond daarbij meestal ‘aan de verkeerde
kant van de geschiedenis’, volgens de zo mooie fluwelen uitdrukking van ex-minister
Bot, die dan ook onmiddellijk algemeen ingang vond.
Behalve dan toch op één opmerkelijk punt. Hij geeft het in een noot uit 1996 ook
toe: In weerwil van zijn contacten en kennis van de Sovjet Unie kwam de economische
ineenstorting voor hem als een verrassing, terwijl die rond 1982-83 door anderen al
duidelijk werd voorzien. Zijn haat jegens de Reagan-administratie maakte hem op
één oog blind. Een uitgewogen balans moet men bij hem niet zoeken. Zijn dagboeken
zijn behalve een ongelimiteerde bonte reportage ook een afrekening. Maar ze blijven
voor een toekomstig historicus een bron van veel leuke ongewone gegevens, die een
eigen licht werpen op het raderwerk van politiek en journalistiek, en vooral op het
geknars tijdens het draaien, dat zo snel weer wordt vergeten en tussen de regels van
de latere geschiedschrijving raakt.
Hermann von der Dunk
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Amsterdam
8 juli 1983
Amerbos
De dag begon met een allerliefst briefje van Peters moeder. Ze vroeg of ik Peter, als
hij komt, naar Tilburg wilde dirigeren, want zij zal dan niet naar Limburg gaan. ‘Ben
heel blij dat Peter komt.’ Een zin waarvan ik de betekenis zó begrijp, en die me als
muziek in de oren klinkt.
Ik schreef haar terug, en belde er direct Peter over op. Hij komt woensdag.
Futuroloog Herman Kahn is overleden. De man vrat zich te barsten. Ik herinner
me vooral hoe ongemanierd hij was toen ik hem, bij hem thuis, eens voor Grenzen
aan de groei interviewde. Ik ontmoette Willem van Beusekom, die nu bij de Bezige
Bij werkt.1 Over mijn interview in Haagse Post zei hij: ‘Ach, als jij John Jansen van
Galen als je boodschappenjongen wilt gebruiken, ga je gang.’ Ik opperde de gedachte
dat er eens een boek zou moeten komen over de nog resterende, in functie zijnde
vorsten in Europa. ‘Briljante gedachte,’ was zijn eerste reactie. Daarop liet hij volgen:
‘Maar niemand zou moeten weten, dat het van jou komt. Typisch voorbeeld van een
brain wave.’ Ik bracht een bezoekje aan Van Niftrik van de NVJ, voornamelijk om
assistentie te zoeken bij het innen van de VPRO van de toegezegde 5.000 gulden
inzake Suriname. Hij belde in mijn bijzijn Pierre Meerbach, de advocaat van het FNV
op, die nog steeds tegen mijn claim op de VARA zit aan te hikken. Deze keer spoorde
Hendrik de man aan met de woorden: ‘Er komt gelazer van. Ik raad je aan dit nu echt
te doen.’

9 juli 1983
De Amerikaanse luchtmacht heeft 90 miljard dollar voor nieuwe raketten nodig. Ze
zijn werkelijk van de ratten besnuffeld. Toekomstige generaties zullen deze
gigantische schuldenlast moeten zien terug te betalen. Zeventig miljard is nodig ‘to
build thousand small missiles with single nuclear warheads carried aboard
blast-resistant trucks’.2

1
2

Bruna publiceerde Den Vaderland Getrouwe.
The New York Times, 9 juli 1983.
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Ik kreeg een lieve brief van Frits van Eeden. Ik had hem over Eduard geschreven.
Hij reageerde met de zin: ‘Moet je gelukwensen, dat jij na al een aantal jaren
gemangeld te zijn, nog zo weinig eelt gevormd hebt.’ Ook hij is als de dood voor de
AIDS-epidemie.
Docent strafrecht Manuel Kneepkens, publiceert een opzienbarend artikel op de
opiniepagina van NRC Handelsblad.3 Hij behandelt de privacy voor leden van de
koninklijke familie. ‘In Engeland zijn Diana en Charles in wezen al verworden tot
Untermenschen, prooi voor de camera's. Als edelwild in reservaten,’ stelt Kneepkens.
Hij voorziet dat iets dergelijks hier zal gebeuren wanneer kroonprins Willem
Alexander de huwelijksmarkt zal betreden. ‘Op het gebied van het beschaven van
de massa's is nog een lange weg te gaan.’
Kneepkens denkt dat de politiek zou moeten beseffen ‘dat onze constitutionele
monarchie nog deze eeuw niet bestand zal blijken tegen de tand des tijds. Een
levenslange openbare functie is in het derde kwartaal van de 20e eeuw even
onmenselijk geworden als de galeistraf dat eens was.’
‘Men bedenke, aan alle menselijke verplichtingen komt eens een einde, zo ook
aan de historische verplichtingen van het Oranjehuis aan de Nederlandse staat, en
niet vice versa. Oranjeliefde, hoe goed bedoeld ook, moet niet verworden tot
bavianenliefde. Bij deze apensoort knuffelen sommige moeders hun kinderen letterlijk
uit pure liefde dood. Een zodanige gang van zaken dient de Nederlander zijn
koninklijk huis te besparen. Wie Oranje werkelijk lief heeft, laat Oranje vrij.’
Dit laatste is precies de boodschap in Made in Soestdijk geweest. Wanneer men
de Oranjes werkelijk zo hoog acht, of liefheeft, als men zegt, dan verlangt en verwacht
men niet van deze mensen dat ze tot in lengte van dagen dit achterhaalde sprookje
blijven opvoeren. Trouwens, mijn pleidooi is echter veel meer op het aspect van
onvolwassenheid bij de kudde toegespitst.
Eigenlijk vormen de vorstenhuizen van Europa een soort koninklijke vakbond,
die veel meer gezamenlijk zou moeten opereren. Met gebruik van koninklijke
prerogatieven zouden er bemiddelende initiatieven kunnen worden genomen.
Ik heb Beatrix geschreven dat zij met de vorsten van Europa een verzoenende rol
zou kunnen spelen, in tandem met België, Spanje, Noorwegen, Zweden en
Denemarken - en desnoods Rainier van Monaco en de vorst van Liechtenstein - om

3

NRC Handelsblad, 9 juli 1983.
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in Europa een atoomvrije zone tussen Oost en West van de grond te krijgen. Koningen
en koninginnen hoeven er toch niet helemaal voor spek en bonen bij te zitten? Laten
ze hun centjes maar voor een keer opbrengen. Die mensen komen alleen voor
huwelijken en begrafenissen van de blauwbloedigen bijeen. Ik sloot een knipsel in
van 30 augustus 1939, toen koning Leopold en koningin Wilhelmina gezamenlijk
Europa en de wereld hun goede diensten aanboden om de crisis rond Hitler en Polen
te helpen ontmantelen.4
Het weekblad Privé van 9 juli 1983 publiceerde een veelzeggend detail dat direct
slaat op geruchten rond homoseksuele contacten van prins Claus. Frits Salomonson
vierde zijn 50e verjaardag in het Amstel Hotel, waarbij ministers en leden van de
hofhouding aanwezig waren. Beatrix en Claus zelf schitterden door afwezigheid bij
het feest van hun vriend.
Dan meldt het blad dat Frits geen tafeldame maar een tafelheer had, de industrieel
J.C. van Munster van Heuven, dus het signaal was meer dan duidelijk. Privé durft
meer dan de Haagse Post.

10 juli 1983
De eenden slapen ook uit op zondag. Ze lagen nog laat in de ochtend in kluwen langs
het water. Een reiger stond statig op enkele passen afstand van een visser toe te kijken
of er nog wat te schaften viel. Ik heb een klein zwart konijntje van de kanaalkant
over de weg terug de bosjes in gedreven. Het was heerlijk in de polders.
Ik heb docent Kneepkens geschreven met verbazing zijn artikel te hebben gelezen
en vroeg hem om Made in Soestdijk te lezen.

11 juli 1983
Edward Wilson schreef: ‘I wish to suggest, a strong possibility that homosexuality
is normal in a biological sense, that it is a distinctive beneficent behavior that evolved
as an important element of early human social organization. Homosexuals may be
the genetic carriers of some of mankind's rare altruistic impulses.’ Verderop zegt hij:
‘There is a potential for bisexuality in the brain and it is sometimes expressed fully
by persons who switch back and forth in their sexual preference. Most completely
homosexual men prefer masculine partners.’ Amen.5 Ik ontmoette Voetelink bij
Dikker & Thijs. Hij vroeg me met-

4
5

Zie bijlage 1.
Edward O. Wilson, On Human Nature, Bantam Books, New York, 1978.
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een of ik geld bij me had. ‘Natuurlijk, ik heb je uitgenodigd, weet je nog?’ Over wat
Wibo van de Linde heeft geflikt met de kwestie Suriname wenste hij niet te spreken,
omdat Wibo nu een cliënt van hem is. Hij zei onzeker te zijn of ambassadeur
Herrenberg zijn zaak tegen Het Parool zou winnen. Hij kende Frits Salomonson, de
man die met prins Claus de Vierdaagse heeft meegelopen, maar hij onthield zich
verder van commentaar.
Mijn broer belde uit Neuheim. Hij had het gesprek met John Jansen van Galen in
de Haagse Post van 2 juli gelezen. Hij vond het verward maar had desalniettemin
opgevangen wat rond Beatrix speelde. Ik vroeg hoe het met Nellie was. ‘Zij heeft
de blaf,’ is dan zijn manier om te zeggen dat iemand verkouden is en hoest.
Ik was al om 08:00 uur in de polders.
Lex Poslavsky las het interview met de Haagse Post en schreef een briefje dat hij
er inhoudelijk wel moeite mee heeft gehad. Hij hield er het gevoel aan over ‘dat jij
en ik beiden tot pure masochisten werden opgevoed’. Van deze zin begreep ik absoluut
niets.6

13 juli 1983
Frans Kellendonk vertrekt 20 juli als gast van de Sovjetschrijvers naar Moskou.
Eindelijk. Na zijn jaar Amerika leek me dit het minste wat hij moest doen.7
André Douw schrijft een vioolconcert.
Friso Endt van NRC Handelsblad belde. Hij had een artikel geschreven dat niet
Claus gek was maar Beatrix ‘die zo nodig voor koningin moet spelen. Weet je dat
er een moment is geweest, dat ze Claus majesteit liet zeggen?’ Dit moet een canard
zijn.

14 juli 1983
Ik kon vannacht niet slapen en ben om 01:30 uur naar beneden gegaan om een brief
aan Ernst en Erica van Eeghen te schrijven welke een ‘handvat’ zou kunnen zijn
opdat hij tegen de BVD zal kunnen zeggen: ‘Dit heb ik dan toch maar bij Oltmans
bereikt.’ Ik aarzel wel enigszins maar God zegene de greep. Ik schreef onder meer:

6
7

Ik schreef hem die dag een brief maar negeerde de passage over het masochisme. Ik begrijp
niet waarom.
Die reis kwam door mij tot stand.
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Jullie waren er niet, maar de affaire Claus stond op springen zoals indertijd
de Hofmans-affaire. Jos Hagers was mee op reis naar de vs gestuurd, juist
om Claus en Frits Salomonson te schaduwen. Wat zij hier allemaal in
detail over wist, was verbluffend. Tijdens het artsencongres, waar ook
Arbatov was, kwam Hagers op Klinkenberg en mij afgestevend en deed
een boekje open over de homoseksualiteit van Claus. Het Belgische blad
Metro zou er al op 30 juni mee hebben willen komen, terwijl ook Der
Spiegel op het oorlogspad is.
Ik werd uitgenodigd voor een gesprek met Johan Olde Kalter en Hagers
bij De Telegraaf maar in plaats daarvan reed ik 24 juni met André Spoor
mee naar Den Haag om rustig te kunnen praten. Hij was kennelijk in grote
lijnen van de zaak op de hoogte.
Ik zette uiteen op dat moment door John Jansen van Galen te zijn benaderd and for
better or worse heb ik vervolgens het interview aan de Haagse Post gegeven, waarbij
ik een tip van de sluier oplichtte, minimaal dus, om ervoor te zorgen dat de rest van
de pers er verder niet op inhaakte en inderdaad zweeg als het graf. Voorts vervolgde
ik:
Je zei, dat je na je bezoek aan Tanzania weer contact met de BVD zou
hebben, die jou wilde spreken. Mijn vraag is: kan ik daar een keer bij zijn?
Dan volgt een lang verhaal, dat ik me volledig uit de journalistiek wil terug trekken
en mijn financiën op orde wil brengen als consultant.
Ik kan deze move alleen maken, of me permitteren, wanneer ik de
verzekering heb dat ik dan ook echt verder (vanuit Den Haag) met rust
wordt gelaten en de BVD niet ook naar Gerrit Jeelof bij Philips gaat of
God mag weten wie. Zoals ze ook naar jou zijn gegaan om te proberen
mij mijn livelihood te ontnemen. Met andere woorden: wil je me helpen
te bemiddelen met de overheid, dat wanneer ik me terugtrek uit de
publiciteit - en de journalistiek - ik rustig en in anonimiteit kan werken en
op die manier dus overleven? Ik walg langzamerhand van alles wat met
journalistiek heeft te maken, inbegrepen koningskwesties en Desi Bouterse.
Ik zou geen boekjes meer met Bouterse of Zagladin willen schrijven. Ik
ben 58 jaar geworden en wil me wat jaren te-
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rugtrekken om ongestoord en plezierig te leven, misschien nog mijn
dagboeken bewerken, maar zelfs dat weet ik niet meer zeker.
Je hebt me wel eens gezegd dat ik jou geholpen heb. Hier is een zaak waar
jullie samen als vrienden een enorme rol kunnen spelen.
Ik vroeg Van Eeghen dus met de meeste klem om een vredesgesprek met Den Haag
te willen regelen, ‘bijvoorbeeld door een ontmoeting met de BVD bij jou op kantoor.
Desnoods zijn mijn oom Poslavsky en Voetelink er ook bij. Dit zou de kortste weg
zijn naar overlevingskansen. Wat vind je ervan?’
Ik bracht mijn brief op het kantoor aan de Heerengracht en Wim Verkade nam
deze aan om aan Ernst te geven. Van Eeghen belde om 14:30 uur. Zij hadden niets
meer laten horen, want ze waren ten einde raad geweest over het artikel over mij in
de Haagse Post, dus over wat ik tegen Jansen van Galen had gezegd.
Van Eeghen: ‘Ik kon wel huilen toen ik dat stuk las. Erica was er ook wanhopig
over. We hadden je zo gezegd niet over die Claus-affaire te spreken. Nu ben jij de
enige geweest die dit toch heeft gedaan. Nu heb je al je journalistieke kapitaal
verschoten. Ik dacht onmiddellijk aan Gerrit Jeelof en Philips. Nu kan ik ook daar
niets meer voor je doen. Hoe moet je nu verder?’
Ik stond perplex en barstte van de koppijn.
Ernst vertelde bovendien dat Boebie Brugsma tegen hem had gezegd dat ik mezelf
als journalist buitenspel had gezet door dit interview.
Van Eeghen: ‘Nu zullen alle deuren voor je dicht gaan.’ Hij zag geen uitweg of
oplossing voor mij. We spraken over en weer. Hij zei tenslotte: ‘Ik zal alles nog wel
eens op een rijtje zetten en dan moet je maar een avond naar Berkenrode komen.’
Erica had gezegd: ‘Willem is gevaarlijk voor zichzelf. Hij luistert niet naar goede
raad en volgt zijn eigen wil.’ Ernst vroeg ook om de brief die ik vanmorgen had
bezorgd te vernietigen, want hij had slechts een jaar geleden met een BVD'er
gesproken. Ook waren ze het helemaal niet eens geweest met de brief aan Beatrix,
die ik nota bene om hen een plezier te doen, had geschreven. Ik was compleet van
slag na dit gesprek met Van Eeghen.
Ook Willem Smitt van Privé zei dat het Haagse Post-artikel me veel kwaad had
gedaan. ‘We weten echt niet hoe we je weer in de rails moeten krijgen.’ Toen ik
tegen hem zei de journa-
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listiek helemaal te willen verlaten, zei Smitt: ‘Maar interviews met bekende mensen
doe je juist zo goed.’
Ik begrijp van de onvoorstelbare deining geen moer. Waar maken ze zich dik over?
Tenzij Claus inderdaad een nicht is. Maar dat lijkt me compleet uitgesloten. De keren
dat ik hem ontmoette, gingen bij mij geen lichtjes brandden.
Ik belde mijn oom Poslavsky. Hij had het artikel van Kneepkens ook gelezen en
noemde het ‘gelul’. ‘Beatrix blijft natuurlijk zitten, want voor zes miljoen per jaar
wil zij zich best een en ander ontzeggen.’ Het flitste door mijn hoofd: zou Claus dan
toch een nicht zijn?
Lex vond, naar wat ik hem vertelde en had geschreven, dat ik het imago wat ik
had opgelopen niet verdiende. ‘Ik sprak laatst iemand die bij Philips had gedineerd.
Ja, dan word je daar een dergelijk interview niet in dank afgenomen.’
Hoe de veronderstelde schade te reduceren? ‘Je zou een correctie in de Haagse
Post kunnen publiceren en toegeven dat het een stomme zet is geweest wat je wilde
vertellen via small talk te doen, wat bovendien ironisch bedoeld was en daardoor
anders was overgekomen. Verder zou je duidelijk kunnen maken wat je werkelijke
bedoeling met het gesprek met Jansen van Galen en wat er volgens jou achter de
kletspraat aan de gang was. Je kunt dan tevens uiteenzetten,’ aldus Poslavsky, ‘dat
je gedreven door kennis over Beatrix over een periode van bijna veertig jaar, en je
kennis over de JFK-affaire en de rol van de CIA, ook in Watergate, misschien spoken
hebt gezien die er niet waren. Dat je nooit vorstelijke personen meende te moeten
beroddelen en dat het gewoon hartstikke fout is geweest. Want het stuk in de Haagse
Post was perfide geschreven.’
Lex eindigde: ‘Beschouw het maar als een troost dat er zoveel over te doen is.’
Dat zie ik echter anders. Bovendien, er is niets van wat ik heb gezegd ‘hartstikke
fout’ geweest. Wat ik vertelde, speelt gewoon. Ik heb me strikt aan de teksten van
de verschillende spelers in het drama gehouden.
Poslavsky: ‘Ik zal maar over C. spreken. Natuurlijk is er veel meer aan de hand,
maar ik aarzelde je erover te schrijven, niet wetende of mijn brief misschien in
verkeerde handen zou komen.’ Hij waarschuwde voor te nauwe contacten met Willem
Brugsma. ‘Dat is een dermate onbetrouwbare man, bij hem moet je al oppassen als
hij je een hand geeft.’ Ik dacht: waar haalt hij dat opeens vandaan?8
Ik belde Voetelink. ‘Ach,’ zei hij, ‘je hebt Made in Soestdijk

8

Poslavsky zou meer dan gelijk krijgen. Later zou Brugsma zelfs schrijven dat ik met Sukarno
naar bed zou zijn geweest.
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ook geschreven. Dat weet men bij Philips ook. Dus nee, wanneer je in los verband
voor ze zou werken in Moskou, zie ik niet zo'n probleem.’ Hij nam het allemaal veel
laconieker op. Voetelink vond Made in Soestdijk amusant, terwijl de Van Eeghens
erdoor in de gordijnen klommen.

15 juli 1983
Peter arriveerde gisteravond met de boottrein uit Londen. We hebben lang getafeld.
Hij is weer helemaal op de hoogte van wat er is gebeurd.
Ik heb Gijs van der Wiel een brief geschreven. Op die manier komt de tekst op de
juiste plaats terecht.
Beste Gijs,
Ik heb er behoefte aan jou te laten weten, dat ik met mijn interview in de
HP volledig en helemaal de bedoeling heb gehad, om via een nogal
begrensde publicatie van de circulerende small talk (die bovendien in het
nummer van 30 juni breed uitgemeten in het Belgische blad Metro zou
verschijnen) die in alle standen de grond in te boren. Johan Olde Kalter
en Josje Hagers nodigden me reeds 24 juni voor een gesprek bij De
Telegraaf uit, waar de meeste nonsens vandaan kwam en wat ik dus niet
heb gedaan. Ook De Telegraaf was op dat moment niet ver van een
publicatie af.
John Jansen van Galen, die het interview in de trein naar Den Haag met
potlood en papier maakte, heeft er een soort onontwarbare ratjetoe van
gemaakt waar geen kop of staart aan zat. De gemiddelde lezer begreep er
natuurlijk niets van. Ik heb reacties gekregen die je niet voor mogelijk
houdt. Behalve met jou heb ik ook een lang gesprek met André Spoor
gehad over waar precies de grens van waar en onwaar in de reeks van
circulerende verhalen zou kunnen liggen. Dat is iets wat niemand precies
schijnt te weten, alhoewel freule Hagers de belangrijkste aanstichtster van
het zogenaamde homo-incident tussen Claus en Frits Salomonson is.
Ik schreef Van der Wiel verder dat ik gezien de omstandigheden meer en meer
overhelde de journalistiek voorgoed te verlaten. ‘Ik zoek al enige tijd naar wegen
om in de anonimiteit te stappen. Dat zal je misschien ongeloofwaardig klinken maar
het is the damned truth.’ Wanneer ik terugdenk aan ruim dertig jaar journalistiek
bedrijven, is het in feite een lange lijdensweg geweest, waarbij ik altijd weer botste
tegen achterhaalde voor-
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oordelen van de kuddes die niet bereid waren gewijzigde realiteiten onder ogen te
zien, te beginnen met Sukarno en Nieuw-Guinea.9
Koelisjov van de Sovjetambassade meldt dat mijn verzoek om een televisiegesprek
met president Joeri Andropov in Moskou werd afgewezen.
Chandra van Binnendijk van het Surinaamse persbureau belde. Zij was in Moskou
geweest en had Sergei Lossev, hoofdredacteur van TASS, ontmoet. Hij had haar mee
uit lunchen genomen. Zij bracht de groeten van hem over. Ook Volodja Molchanov
was behulpzaam geweest.
Manuel Kneepkens van de Erasmus Universiteit schrijft dat hij Made in Soestdijk
niet kent. Hij meldt verder dat hij van een andere NRC Handelsblad-lezer informatie
ontving, dat Kees Boeke al ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van
Wilhelmina in 1923 soortgelijke geluiden liet horen. Boeke was een religieus
anarcho-communist. Hij richtte een ‘open groep’ op ter bevrijding van Juliana.
Opmerkelijk overigens dat de latere koningin haar kinderen juist naar de Kees
Boeke-school in Bilthoven zond.10
Heb na al het gelazer een tekst voor een zogenaamde correctie naar de Haagse
Post geschreven en eerst naar Poslavsky gezonden.11 Hij vond deze uitstekend, alleen
de laatste alinea diende afgezwakt te worden. Hij vroeg wat ik met ‘de vlam’ van
Claus bedoelde. Ik legde hem de Salomonson-affaire uit, zoals die door Josje Hagers
aan Klinkenberg en mij was gemeld op het internationale artsencongres. ‘Nee, ik
heb voor Claus geen respect,’ zei hij. ‘Wanneer je je per penis omhoog werkt12 en je
dan gedraagt als een slappeling.’ Hij was het overigens met me eens: ‘De monarchie
gaat niet meer. Bernhard zou zich onder gegeven omstandigheden als een aristocraat
hebben gedragen. Claus kon niet aldus reageren op die perikelen die je noemt.’ Lex
was overtuigd dat Beatrix zich à la Wilhelmina met ‘a stiff upper lip’ door de
problemen zou heen slaan. ‘Zij is tenslotte ook een aristocraat.’
Bezocht samen met Peter Marianne Westerman, een vriendin van Frank Heckman,
die mijn horoscoop wilde trekken. Zij vertelde dat mijn geboorte moeilijk was geweest
omdat dat mijn moeder eigenlijk niet voor de zwangerschap gereed was

9
10
11
12

Ik noemde in 1983 nog niet het onrechtmatige gedrag van de staat tegen mij. Ik beschikte
nog niet over bewijzen.
Zie bijlage 2.
Zie bijlage 3.
Die opmerking was oneerlijk want Claus had aanvankelijk allerminst de bedoeling met
Beatrix te trouwen.
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geweest. Ik zou met ernstige problemen ter wereld zijn gekomen. Vervolgens is er
in mijn jeugd een machtsstrijd tussen mijn ouders geweest, waar ik een
relatieprobleem aan had overgehouden uit angst, en in het bijzonder een angst voor
vrouwen. Het is te laat om een en ander met mam na te trekken. Maar die machtsstrijd
tussen mijn ouders klopt.

16 juli 1983
In Amerika is nu ‘Debategate’ aan de orde. Tijdens de presidentiële campagne in
1980 van Reagan tegen Carter hebben ‘onbekenden’ kans gezien ‘a debate briefing
book with sensitive National Security Council memos’ - toen dus het eigendom van
de zittende president Jimmy Carter - in handen van functionarissen van de
Reagan-campagne weten te spelen. Die deed er prompt zijn voordeel mee en zag
kans op een aantal punten Carter belachelijk te maken in de aan de verkiezing
voorafgaande televisiedebatten. Time besteedt er acht pagina's aan.13 Weer een typisch
verhaal over hoe Washington en het Witte Huis functioneren in de ‘machtigste
democratie ter wereld’.
Helmut Kohl bezocht Andropov. Fotografen werden geweerd tot de Sovjetpresident
plaats had genomen achter de conferentietafel. Zijn gezondheid schijnt te
verslechteren. Kohl kondigde aan door te zullen gaan met het plaatsen van 108
Pershing II raketten en 464 kruisraketten wanneer er in Genève geen compromis zou
worden bereikt. Andropov antwoordde dat, indien West-Europa aan die plannen vast
zou houden, ‘the military threat against West Germany will increase many times
over.’ Oost en West zouden alleen nog naar elkaar kunnen kijken ‘through dense
palisades of missiles’.14 Gekkenwerk dus. Intussen gedraagt de majesteit in Londen
zich alsof de wereld nog dezelfde is als in 1869, toen koningin Victoria garden parties
instelde om haar contacten met de aristocratie te verbeteren en te intensiveren.
Elisabeth II heeft 8.224 onderdanen ‘van goede huize’ naar de tuinen van Buckingham
Palace genodigd, door The New York Times omschreven als ‘the world's bets dressed
mob scene’.
Er werden in negentig minuten 16.000 koppen thee en 16.000 sandwiches
geserveerd. Het is eigenlijk te gek om los te lopen. En dit is 1983.15

13
14
15

Time, 18 juli 1983.
Idem.
The New York Times, 15 juli 1983, door Jon Nordheimer.
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17 juli 1983
De brief van Meerbach van het FNV is onbevredigend.16 Ik breng die kloot voor de
Orde van Advocaten.
Marianne Westerman noemde gisteren mijn probleem met Eduard Voorbach een
kwestie ‘van ongelijkheid in persoonlijkheidsstructuur’. Nogal wiedes: we verschillen
35 jaar. Zij wordt ook door enkele personeelsleden van Transavia geraadpleegd en
gaat hun vragen om Eduard bij haar te brengen.
De Rijksarchiefdienst houdt al enkele maanden een boek van John Jansen van
Galen tegen dat handelt over de gebeurtenissen voorafgaand aan de
soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea. Hij mocht onder bepaalde voorwaarden
notulen van de ministerraad zien. Hij had een verklaring getekend niets te zullen
schrijven betreffende nog levende personen. Daar had hij zich dus niet stipt aan
gehouden. Josje Hagers schrijft in De Telegraaf dat oud-premier Jan de Quay en
zelfs Marga Klompé het besluit van de Rijksarchiefdienst volledig steunen. Dank je
de koekoek. Alle betrokkenen met boter op hun hoofd zullen er blij om zijn en
ongetwijfeld Luns zelf het meest.
Ik belde John op. Mevrouw Klompé had hem doen weten zijn boek ‘uitstekend’
te vinden. Hij zou stappen via de Raad van State overwegen. Hij zei tussen neus en
lippen dat hij zijn laatste Weekboek voor de Haagse Post had geschreven.17 Hij ging
andere dingen voor het blad doen.
De Telegraaf schrijft opnieuw in een vette kop dat de KGB het jongste artsencongres
in Amsterdam heeft proberen te beïnvloeden. Dit is het antwoord geweest van minister
Rietkerk op vragen van de PSP over deze affaire in het parlement. De BVD had
voldoende redenen er een grootscheepse operatie voor uit te voeren.
Ook meldt De Telegraaf dat de luchtlijn Havana-Paramaribo volgens plan is
geopend. Het Surinaamse persbureau SNA haalt de banden met de Sovjet Unie aan
en gaat volgens het blad samenwerken met TASS. Dat doet hier te lande NRC
Handelsblad ook (waar ik de nodige steentjes aan heb bijgedragen).

19 juli 1983
Hoorde vanmorgen het langzame gedeelte uit de vijfde symfonie van Mahler, dat
gebruikt werd in de schitterende film Death in Venice, waarin die Deense jongen
speelde. Ik stond dus weer in tranen op vanwege Eduard. Ik voel me hier echt
ongelukkig

16
17

Zie bijlage 4.
Ik vroeg me natuurlijk af of dit afscheid van zijn rubriek te maken had met de rel rond het
interview met mij.
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over. Tussen Peter en mij is ook alle gevoel dood. We lachen veel, maar er is geen
werkelijk contact. Hij is meegegaan naar Frans Kellendonk, die ik een brief meegaf
voor ambassadeur Romanov in Moskou, plus een woedende brief aan Volodja
Molchanov inzake de houding van Moskou aangaande het interview met Vadim
Zagladin.
Ik nam in Thermos afscheid van Peter, want hij gaat naar Tilburg.
Surinaamse ex-militairen en Amerikaanse huurlingen waren van plan om op 1 juli
een inval in de republiek Suriname uit te voeren. En wie betaalde die idioterie? Dat
vermeldt het ANP-bericht niet. Het absurde van het verhaal is dat de invasie zou zijn
afgeblazen omdat de BVD ervan op de hoogte was gekomen, evenals de Nederlandse
ambassade in Paramaribo.
Chandra van Binnendijk van SNA en Ludwig van Mulier van de Liga van de
Surinaamse Patriotten18 - die mij in Elseviers als ‘vreemd’ omschreef - kwamen naar
Amerbos. Zij is mooi en intelligent.
Zij vertelden dat 30.000 Surinamers naar de massabijeenkomst van Bouterse waren
gekomen op 30 juni. De IKON heeft een gesprek gefilmd met Desi Bouterse, wat
morgen wordt uitgezonden. Ik heb zowel Bouterse als ambassadeur Herrenberg
geschreven dat ik na alle moeite die ik had gedaan, me nu door hen in de maling
genomen voel. Chandra neemt de brief voor de bevelhebber mee naar Paramaribo.
Nu heeft ook professor Marshall Shulman van Columbia University over het boek
van Arbatov en mij in The New York Times geschreven. Doug Logan van Dodd &
Mead zond het me toe.19

20 juli 1983
Ernst van Eeghen kan de vlag uitsteken. Moskou heeft visa verleend aan de laatste
leden van de Pentecostal organisatie, die, na bijna vijf jaar binnen de muren van de
Amerikaanse ambassade in Moskou, asiel werd verleend. Dit was ook een absoluut
krankzinnige situatie.20
Bioloog en immunoloog Peter Medawar is geïnterviewd door Rosemary Dinnage.21
Over de studie psychologie - ik heb met man en macht geprobeerd Peter dat te doen
volgen - zegt hij:

18
19
20
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Zie bijlage 5.
Zie bijlage 6.
The New York Times, 16 juli 1983, door Bernard Gwertzman. Ernst bepleitte bij Arbatov de
vrijlating van deze asielzoekers.
Psychology Today, juli 1983.
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‘It is difficult to use the mind to study the mind. Fundamentally perhaps we can't do
it. It is like a painter painting a picture with himself in it.’ Dit vind ik wel een erg
negatieve formulering.
Hij zegt aan een boek te zijn begonnen, The Limits of Science, waarin hij bepleit
dat ook de wetenschap geen antwoord zal kunnen geven op vragen die ons het meeste
bezig houden, zoals: Hoe is het allemaal begonnen? Waarom zijn we hier? ‘Personally,
I am a meliorist, a person who holds the audacious view that the world can be made
a better place by human action rightly directed.’ Rosemary vergeet te vragen wat hij
onder ‘rightly directed’ verstaat.
Peter geniet in Tilburg. Zijn moeder had herenzakdoeken voor hem gekocht. Hij
geniet als altijd intens van haar. Ze spreken ook veel samen.
Ik schreef Cees Meijer22 dat ik over hem had gedroomd en vroeg hoe het met hem
was. Carla belde of ik wilde komen: ‘Hij was zeer door je bericht geroerd.’
Het IKON-interview met Desi Bouterse was uitstekend. Het zal mijn boekje, als er
een boekje komt, alleen maar bevorderen. ‘Ik ben meer politicus dan militair,’ zei
hij. ‘Ik zou niet terug kunnen naar de kazerne. Het leger is trouwens een deel van
het volk. Ik geloof niet dat de militairen nu terug kunnen naar het kamp.’ NRC
Handelsblad meldde dat de Kenmerk-ploeg van de IKON van 4 tot 14 juli - net als ik
- op uitnodiging van de Surinaamse autoriteiten in Suriname had verbleven.
Koningin Beatrix was gistermiddag in de buurt van de luchthaven van de Italiaanse
stad Pisa bij een auto-ongeluk betrokken. Zij bleef ongedeerd, evenals Friso en
Constantijn. Een jong echtpaar in de andere auto werd door begeleidende rechercheurs
uit een volgauto naar een ziekenhuis gebracht vanwege hun verwondingen. Zij zouden
een week in het hospitaal moeten blijven.23
Amnesty International publiceerde een rapport van 82 pagina's, een soort militair
handboek, dat leden van het Fretilin op gesneuvelde Indonesische militairen op
Oost-Timor hebben gevonden. Er worden geheime instructies tot martelen gegeven,
waarvoor de militairen de volle vrijheid hebben. Er wordt geadviseerd geen foto's
te nemen van Fretilin-gevangenen, die met elektrische schokken werden behandeld.24

22
23
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Mijn voormalige hoofdredacteur. Hij had een beroerte gehad.
De Telegraaf, 20 juli 1983.
NRC Handelsblad, 20 juli 1983.
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21 juli 1983
Ik luisterde in de tuin naar Rachmaninoff en betrapte me op tranen. Vanwege Eduard.
De Volkskrant kraakt de IKON-film af. Ik zal Lejo Schenk mijn adhesie betuigen
met het bereikte resultaat, want mij is het na alle toezeggingen niet gelukt.
Ik kreeg opnieuw een lieve brief van Hartini Sukarno.25 Ik heb haar direct
geantwoord.
Suriname heeft Ronald Schermel uitgewezen. Schermel hield zich bezig met
ontwikkelingssamenwerking. Hij zou ‘oneerlijke en onjuiste informatie’ aan
Nederlandse media hebben verstrekt. Ambassadeur Hoekman diende een scherp
protest in. Ze lachen hem uit in Paramaribo.
Elisabeth Wilson (Time) geeft opnieuw een ontwijkend antwoord op mijn protest
omdat zij verzuimd hadden Sukarno te noemen als een van de grondleggers van de
niet-gebonden landen. En natuurlijk wordt de dooddoener opgevoerd dat ruimtegebrek
de reden was dat mijn protest niet werd gepubliceerd. Ronald Reagan heeft
uitgerekend de schurk Henry Kissinger benoemd tot voorzitter van een nieuwe
commissie, die het beleid van Washington tegenover Midden-Amerika zal moeten
bestuderen. Onbegrijpelijk hoe deze types altijd weer opnieuw aan de bak komen,
alsof men straal vergeten is wat ze aan misdadig gedrag op hun kerfstok hebben. De
arme Anthony Lewis van The New York Times kan er nu weer een protestcolumn
tegenaan gooien om het geheugen op te frissen, maar wat verder ook geen ene moer
helpt.
Biochemicus Erwin Chargaff stelt zich dezelfde vraag als Peter Medawar, in
hoeverre de moderne wetenschap antwoorden weet of vindt op de vragen die er zijn.
Maar hij gaat verder. Er zijn langzamerhand zo veel takken van wetenschap ontstaan,
dat wetenschappers niet meer met elkaar kunnen praten. ‘Er is geen enkele wetenschap
meer - of het nu economie is of sociologie - waarin beoefenaars elkaar nog begrijpen.
Een sociobioloog kan met een socioloog, noch met een bioloog converseren. Dit
geldt voor celgenetica, bacteriegenetica, enzovoorts. Er zijn honderden soorten
biologie, zodat we tegenwoordig een ware Toren van Babel hebben, waarin niets
meer functioneert.’26
Is dit het antwoord wat ik sinds 1971 zoek? Toen interviewde ik tientallen
wetenschappers in de hele wereld voor mijn boek in twee delen Grenzen aan de
Groei, over de Club van Rome.

25
26

Zie bijlage 7.
NRC Handelsblad, 20 juli 1983, door Fred Backus.
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Chargaff: ‘De universiteiten, de instituten, de laboratoria en noem maar op, zijn een
soort warenhuizen geworden die om de zoveel tijd een nieuwe mode lanceren, anders
wordt er niets meer verkocht. De Duitsers,’ zegt hij, ‘zijn met specialisaties begonnen,
de Amerikanen hebben het overgenomen en overdreven. Daarna is de Amerikaanse
blik op de wereld wereldwijd de standaard geworden. Zelfs de Russen proberen zich
te veramerikaniseren, maar door een zeker onvermogen wordt het Oosten voor het
ergste behoed.’ Het onvermogen van de sovjets draait om gebrek aan poen, niets
anders.
Professor Chargaff is ook bezorgd over de voortschrijdende politisering van de
wetenschap. ‘Een jonge biochemicus heeft nauwelijks uitzicht op een carrière zoals
ik gemaakt heb, met zo weinig inspanning. Behalve wanneer hij ontzettend veel
geluk heeft, of totaal karakterloos is in politieke zin. Om carrière te maken moet je
echt een handige politicus zijn. De productie van het weten heeft een te grote omvang
gekregen. Niemand waagt het tegenwoordig te pleiten voor een drastische verlaging
van de levensstandaard,’ aldus Chargaff, die 77 jaar geleden te Czernowitz in de
Oostenrijkse Donaumonarchie werd geboren en aan het einde van zijn carrière zich
een dergelijke kritiek op de politiek kan veroorloven. Hij bekritiseerde ook de
West-Duitse Groenen, die in dit opzicht evenmin echte offers durven te vragen. Wij,
in de Club van Rome, deden dit in 1971 wel en wat zijn we niet bekritiseerd, voor
gek verklaard en wat dies meer zij. Chargaff denkt dat om bovengenoemde redenen
China nog de beste vooruitzichten in de wereld heeft. ‘Die leven in een werkelijk
Spartaans land en zijn gewend om met zijn zessen op een kamer te slapen.’27
En als uitsmijter: ‘Ik beschouw de methoden en technieken voor het beïnvloeden
van mensen als het ergste dat er is. Als het grootste ongeluk. In Amerika kan je al
geen president meer worden wanneer je niet over enkele miljoenen campagnedollars
beschikt. Alleen al voor televisie-uitzendingen heb je meer dan een miljoen nodig.
Senatoren idem dito. Als dat democratie is, moet men mij de tirannie eens laten zien.
We leven in een ware tirannie. In de tirannie van het geld. Dat beheerst alles, de
politiek, de wetenschap, alles.’ Professor Chargaff zou een moratorium willen om
de groei en het mateloze wensenpatroon van de massa's stil te zetten. Men zou eerst
erg ongelukkig zijn en niet meer weten waar nieuwe schoenen te kopen, ‘maar men
zou ontdekken in een andere wereld te

27

Chargaff kon niet voorzien dat zelfs China in de jaren negentig, net als de rest van de wereld,
door de VS zou worden meegezogen.
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belanden.’ Hij heeft in meer dan een opzicht gelijk maar niemand zal luisteren, met
alle gevolgen van dien.

22 juli 1983
Jan Cremer belde. Hij had zojuist de Haagse Post gekocht, waarin Brugsma lullig
over Volodja Molchanov heeft geschreven. Jan neemt het mij kwalijk. ‘Die rat, met
zijn concentratiekampsyndroom,’ zei hij, ‘die van Elseviers naar de Haagse Post en
vervolgens naar de VARA verhuisde. Ik haat die man. Volkomen onbetrouwbaar.
Linkse jongens die eigenlijk rechts zijn. Hoe kan je zulke mensen aan je vrienden
aanbevelen? Je moet met normale gezonde mensen omgaan. Wat ben je toch naïef,
Willem. Wanneer word je nu eens eindelijk verstandig? Die man verkwanselt zijn
eigen moeder voor twaalf centen.’ En Cremer slingerde nog meer naar mijn hoofd.
Ik gaf Jan wel een beetje gelijk. Maar wanneer Poslavsky of Cremer, met hun
ultrarechtse opvattingen van De Telegraaf-lezers die ze zijn, tegen Brugsma
fulmineren, calculeer ik in dat ze dit doen omdat zij het voornamelijk politiek oneens
zijn.
Heb op verzoek van Max van Rooij een bijdrage geschreven voor het
herinneringsboek bestemd voor Spoor bij zijn aftreden als hoofdredacteur.
De Nederlandse ambassadeur in Indonesië Van Gorkom heeft geantwoord dat ik
op de Indonesische ambassade in Den Haag een visum voor Djakarta moet vragen.
Dat heb ik al bijna twintig jaar gedaan, soms met steun van de NVJ en Verploeg en
nog steeds zonder resultaat. Ik heb het trouwens op 6 juni voor de zoveelste keer
aangevraagd in Den Haag, maar had aan Van Gorkom gevraagd om aan Indonesische
zijde te helpen. Dat gebeurt dus niet.
‘Franz Kafka's central obsession was the misery of illness, the descending sorrows
of guilt, estrangement and despair.’ Voor Kafka ‘the malady was life itself’. Stefan
Kanfer schrijft in Time over een uitgave van Kafka-verhalen.28 Franz Kafka overleed
in 1924 op veertigjarige leeftijd aan tuberculose. Toch is hij honderd jaar later een
van de belangrijke schrijvers van deze eeuw. Hij vluchtte in het schrijven. Hij zag
de taal als 's werelds belangrijkste uitvinding. ‘My talent for portraying my inner life
has thrust all other matters in the background,’ beweerde hij. ‘He shied from sentiment
as “a fatness of feeling”,’ schreef Kanfer. ‘He recoiled from sex. He called the coitus
the punishment for the happiness of being together.’
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Wat me wel wat aan Frans Kellendonk doet denken, is dat Kanfer stelt: ‘Kafka's
pathological concern for style was so extreme, that only a few tales were published
in his lifetime.’ Op zijn doodsbed verwachtte hij dat zijn manuscripten zouden worden
verbrand ‘without exception and preferably unread’. Maar zijn vriend Max Brod
heeft dit dus voorkomen. Zo had ik gewild dat mejuffrouw Veen de brieven van
Beatrix aan Buringh Boekhoudt zou hebben gered.

23 juli 1983
Ik bezocht Cees Meijer in Zaandam. Ik ben me het lazarus geschrokken. Het sloeg
op mijn maag. Cees heeft een tweede beroerte gehad en heeft geen controle meer
over zijn linkerarm en zijn slikvermogen is aangetast terwijl zijn tranen voortdurend
komen. ‘Hij huilt veel,’ zei Carla en het gebeurde terwijl ik er was, wat me door
merg en been ging. ‘Alles in ons leven liep zo goed en fijn,’ zei zijn toegewijde
vrouw, ‘het was te mooi om waar te zijn. Het was te verwachten dat zoiets zou
gebeuren.’
Ik herinner me maar al te precies hoe Cees vroeger vertelde een groot aantal panden
in Amsterdam te hebben verzameld als zekerheid voor na zijn pensionering. Nu is
zijn leven een afschuwelijke puinhoop. Zijn zoon Kees hield voortdurend een doek
bij de mond van zijn vader. Ik trek me zijn lot zeer aan. Merkwaardig eigenlijk dat
uitgerekend De Telegraaf met een hoofdartikel - GEHEIMZINNIGDOENERIJ - komt,
waarin wordt gepleit om belangrijke episoden uit de vaderlandse geschiedenis en ter
zake doende historische documenten vrij te geven. De Telegraaf zat wat de kwestie
Nieuw-Guinea betreft volstrekt op de lijn van Luns en haalde dus met Luns bakzeil,
maar nu vinden zij dat niemand het recht heeft het boek van Jansen van Galen over
de Papoea-kwestie tegen te houden.29

24 juli 1983
Indira Gandhi heeft nabij Madras een geheel in India vervaardigde atoomcentrale
geopend. Zij benadrukte dat India niet in het vervaardigen van atoomwapens was
geïnteresseerd. ‘We want to make the desert bloom, not to make the world a desert.’
Peter belde vanuit Tilburg en somde een reeks situaties op over familie, vrienden
en kennissen, die de nodige problemen hadden of voor hem opleverden. ‘Alleen mijn
moeder,’ zei hij
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met trots, ‘is de belichaming van geestelijke en lichamelijke gezondheid.’ Dat weet
ik maar al te goed. Ik zei tegen hem dat ik vreesde dat Eduard de brieven, die ik hem
van tijd tot tijd bij Transavia schreef, vernietigde. Hij zei: ‘Dat is je angst. Hij leest
ze zeker.’
In Iran zijn vijf meisjes geëxecuteerd als aanhangers van de links-islamitische
verzetsorganisatie Mujahedeen-Khalq. Het jongste kind was veertien.
Ik zag een afschrikwekkende film over het effect van de geallieerde
bombardementen op Hamburg. Er waren gesprekken met overlevenden. Om dan te
bedenken dat we als kinderen dankbaar waren wanneer we 's nachts de luchtvloten
richting Duitsland hoorden overvliegen. Als je veertig jaar later de resultaten van
die oorlogshandelingen ziet, dan griezel je ervan. Zo is het altijd geweest. Zo zal het
altijd blijven gebeuren. Er is geen uitweg: The world is mad.

25 juli 1983
Vlinders kunnen zich gemakkelijk losmaken uit spinnenwebben. Gelukkig. Ik zag
het zich zojuist voltrekken.
Ik luister naar Vespers van Rachmaninoff.
Het Parool heeft verloren. Ambassadeur Herrenberg van Suriname heeft gewonnen.
Volgens de president van de rechtbank Borgerhoff Mulder zou Paul Grijpma
onvoldoende duidelijk hebben gemaakt dat Herrenberg contacten had met
Colombiaanse cocaïnehandelaren. Het geeft voldoening dat ik Henk aan de juiste
advocaat, Boukema, kon helpen.
Ook het NOS Journaal opende met de positieve uitspraak voor Herrenberg in het
proces tegen Het Parool. Boukema werd door Marijn de Koning geïnterviewd. Ik
zond Henk een felicitatietelegram.
Ik heb Ab Heijn, mijn oude Nijenrode-collega,30 een brief geschreven om eens
persoonlijke aandacht aan Cees Meijer van De Typhoon te besteden. Ze hebben elkaar
jarenlang goed gekend.31 Ik denk veel aan Cees. Beethoven heeft eens gezegd dat de
kunst hem ervan afhield zelfmoord te plegen. Maar hoe moet Cees nu verder?

26 juli 1983
Rienk Kamer schrijft dat hij aanvankelijk wel belangstelling had een boekje van mij
over Bouterse uit te geven, maar: ‘ondertussen is er zoveel publiciteit rond uw
contacten met Bou-

30
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terse en het overige besprokene ontstaan (interview met Jansen van Galen in Haagse
Post) dat ik op dit moment veel twijfels heb.’ Kamer gaat dus niet door. Ik had nooit
gedacht dat zelfs hij een schijtlaars was.
Eindelijk regen. De aarde en de dieren hadden het dringend nodig.
Misschien is Pergamon Press toch geïnteresseerd in het publiceren van het
Handler-manuscript, aangevuld met een gesprek met Anatoly Alexandrov.
The New York Times schrijft over Heinrich von Kleist (1777-1811) als ‘de
ongelukkige hemelbestormer’. Naast de toneelstukken is er een boek met brieven,
essays, en biografisch materiaal verschenen.32 Recensent Joel Agee: ‘As for Kleist,
there is no evidence that he ever so much has shared a bed with anyone.’33 Dit lezende,
hield ik even de adem in. Hoe is het godsterwereld mogelijk? Laten we hopen dat
het onwaar is. Hij was verloofd met Wilhelmine von Zenge, maar vlak voor het
huwelijk vertrok hij voor een mysterieuze reis naar Würzburg. ‘Conceivably some
sexual dysfunction may have been at issue: or perhaps a venereal disease, or
homosexual disposition that could not be avowed.’
Op z'n vierendertigste jaar zocht hij een vriend die samen met hem zelfmoord
wilde plegen. Uiteindelijk sloot hij met Henriette Vogel, die ongeneselijk ziek was,
een zelfmoordpact. Ze treffen alle voorbereidingen en schrijven een serie
afscheidsbrieven. Vervolgens gingen zij naar een afgelegen plek aan een meer buiten
Berlijn. Von Kleist schoot Vogel door haar hart en zette zijn revolver vervolgens in
zijn mond. Onvoorstelbaar drama en waarom?
‘With the increasing computerization of our society,’ aldus George Keyworth II,
de wetenschappelijk adviseur van het Witte Huis, ‘one bomb could cripple the nation.
This is a very real problem that I believe the American people should be aware of.’34
Iedere keer worden er in Washington nieuwe canards bedacht om het publiek de
schrik op het lijf te jagen. Nu gaat het om een 10 megaton bom die het Kremlin op
500 kilometer boven de VS tot ontploffing zou kunnen brengen en daarmee de
Amerikaanse natie buiten gevecht zou kunnen stellen. Dit voor
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het oog onzichtbare vijandelijke wapen, genaamd EMP (electromagnetic pulse) zou
‘disrupt banks, telephones, electric utilities and vast Government agencies such as
the Social Security Administration, the FBI and the Internal Revenue Service’. De
CIA wordt weggelaten maar die zou dus ook plat gaan, evenals het Witte Huis en alle
regeringsgebouwen. Niet fysiek plat, maar alles zou stoppen met functioneren.
De notoire Edward Teller bracht het aldus onder woorden: ‘Civilians should
remember that their electronic watches might be destroyed, television sets might
become inoperable, cars with electronic ignition might stop functioning and almost
every big industry with electronic components would be affected.’ Allemaal te gek
voor woorden, maar het staat in de wetenschapsbijlage van The New York Times.
Ik was in Thermos, alleen in een hoekje van de stoomcabine. Ik droomde weg en
fantaseerde dat ik naast Eduard in een auto zat. Hij droeg wat ik ‘mijn
lievelingslaarzen’ noem. Ik streek langs zijn benen en vroeg hem zijn dijen te spannen.
Mijn hand bewoog zich naar zijn penis en toen hij een erectie kreeg, vroeg ik hem
de auto te stoppen. Ik begon hem in mijn ‘droom’ te zuigen en kwam zelf klaar.
Wat er met me aan de hand is weet ik niet maar vroeger schreef
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ik nooit dit soort zaken op. Het gebeurt nu langs gewaarwordingen, die langs de
neurale verbindingen van mijn hersenen tot me komen. Heel vreemd. Dat Von Kleist
dit allemaal gemist heeft? Onbegrijpelijk.
Ik luister naar een vioolconcert van Sibelius.
Ik houd langzamerhand van de polders. Bij ondergaande zon, het mooiste moment
van de dag, twilight, werkt het vertederend. Ik weet precies waar de beesten zitten.
Het ene zwarte konijn is nu dik en rond. De haas is in het weiland waar ook de ijsbaan
ligt. Zijn flaporen zie je van verre. De fazant is bezig met de jongen. De professorale
reiger, ze waren er weer allemaal. Ik hou van die dieren.
Arie Kleijwegt vond het nodig het radioprogramma Met het oog op morgen te
openen met wartaal over Henk Herrenberg. Wat er aan te doen? Een land van schapen.

27 juli 1983
Mevrouw Hornkamp, de lieve dame die me zoveel jaren hier heeft geholpen, heeft
de sleutel vanmorgen geretourneerd. Zij wordt zeventig jaar, heeft veel last van haar
nieren en is te moe. Zij heeft gelijk, maar het is toch een trieste dag. Peter en Eduard
waren ook op haar gesteld. Een jongetje in de straat had tegen haar gezegd: ‘U bent
een lieve dame.’
In een jaar tijd is de omvang van de handel tussen de Sovjet Unie en Nederland
met 24 procent gestegen, aldus Raymond van den Boogaard.35 Ik heb niet voor niets
me het vuur uit de sloffen gelopen om als consultant in die sector aan de bak te
komen. Als Van Eeghen nu maar eens doorzet, met wie ik tenslotte een contract heb
voor handel met Moskou.
Zoals te verwachten was, haalde Henry Kissinger met zijn nieuwe benoeming als
Amerikaanse tsaar voor Midden-Amerika de omslag van Newsweek.36
Volmaakt schaamteloos drukken ze in Newsweek in vette letters af: BIG STICK.
‘Gunboat diplomacy’ ingezet tegen de volkeren van Midden-Amerika met de beruchte
vloot aan vliegdekschepen, kruisers en de hele militaire ratjetoe van
Pentagonwapengekletter, dat bij het intimideren van weerloze ministaatjes past.
CALLING THE BIG GUNS heet het ook nog. Walgelijk.
Peter arriveerde uit Tilburg. Hij verloor zijn geduld vanwege mijn gejeremieer
over Eduard. ‘Dat jij je nu zo rot voelt door een snotneus van 22 jaar, nou lekker
zeg,’ zei hij.
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28 juli 1983
Mijn broer belde vanmorgen. Hij zei het eens te zijn met mijn artikel WHERE THE
REAL DANGER LIES. ‘Ik denk er net zo over,’ was zijn commentaar.
Ik ben nog steeds nijdig over de oorlogszuchtige taal en reportage in Newsweek
van de Goliath-helden tegen de Davidjes in Midden-Amerika. De Kissinger-commissie
bestaat uit senator Nicholas Brady (New Jersey), voormalig gouverneur William
Clements (Texas), Yale professor Carlos Diaz-Alejandro, business leader Wilson
Johnson, AFL-CIO president Lane Kirkland, Henry Kissinger, president van Boston
University John Silber, Potter Stewart, Robert Strauss en William Wals, evenals
Cisneros en Jeane Kirkpatrick. Als je naar sommige van de tronies van die
Amerikanen kijkt, realiseer je je dat ze van wat latino's in Midden-Amerika beroert
net zo ver afstaan als volwassen Nederlanders van Sinterklaas en Zwarte Piet.

29 juli 1983
Peter zat te lezen, met een stickie, tot drie uur 's nachts en dan slaapt hij tot het
middaguur. Zijn totaal andere levenstempo ir-
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riteert me, maar als hij dan weer naar Londen vertrekt, maakt dat me triest.
Erica belde. Een moeilijk gesprek, niet als vroeger. Ernst was helemaal niet naar
Washington afgereisd, zoals hij mij heeft gezegd - kennelijk om me te ontwijken. Ik
zei tegen Erica dat ik steeds maar geen antwoord van Van Ancum Plas kreeg op mijn
voorstellen inzake Moskou. Het verbaasde me dat ze schoorvoetend antwoordde:
‘Heb je geen andere mogelijkheden?’ Ik ben nota bene onder contract met Van
Eeghen.
Peter reageerde hierop met: ‘Dat moet je in je dagboek schrijven.’ Ik vertelde hem
dat hoe vaker Van Eeghen herhaalde mij nooit in de steek te zullen laten, hoe
achterdochtiger ik werd. Generaal Ali Murtopo, een man die meegedaan heeft aan
het verraad van Bung Karno door Suharto, heeft nu openlijk toegegeven dat de
honderden zogenaamde misdadigers die de laatste maanden in Indonesië werden
vermoord, door het leger werden gefusilleerd. Volgens Indonesische persberichten
zouden al 500 personen door Suharto's ‘vliegende brigades’ zijn vermoord. Volgens
Murtopo was dit nodig om te voorkomen dat er in Indonesië Rode Brigades in het
leven werden geroepen. De smeerlappen maken nog altijd gebruik van het ‘rode
gevaar’ om naar hartenlust mensen te vermoorden die zich verzetten tegen de militaire
dictatuur.37
Het gesprek met Fred Marte, lid van de Raad voor de Bevrijding van Suriname,
dat voor Onze wereld door Hans van de Veen en Ruud de Wit werd opgetekend, is
verschenen en redelijk uitgevallen. Vincent Mentzel maakte er - als altijd - een mooie
foto bij.38
Peter had in Tilburg van iemand vernomen dat leden van de koninklijke familie
ervan af hadden gezien naar een reünie van het Baarns Lyceum te gaan, nadat zij
waren geïnformeerd dat ik aanwezig zou zijn. Waar komt zoiets vandaan?
De voorlichter van Buitenlandse Zaken, Denig, stuurde een leugenachtige brief
over mijn visum voor een reis naar Indonesië.39 Ik denk, maar kan het niet bewijzen,
dat het feit dat ik geen visum kan krijgen voor Djakarta, door Den Haag is
bewerkstelligd.
Hendrik van Niftrik van de NVJ meldde dat de juridische zaken op lopende claims
wordt overgenomen door Leo Spigt van het kantoor Prinsengracht 611.40 Dat is een
opluchting, want Hans
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Verploeg is geen jurist en Van Niftrik lijkt me niet de man om een gevecht met de
VARA of VPRO aan te gaan.

30 juli 1983
Peter is naar Londen vertrokken. Dan is het altijd extra stil hier. Hij vertelde dat zijn
moeder in tranen is als hij haar verlaat in Tilburg en hem extra krachtig vasthoudt
en omhelst. Ik probeerde weer kalm en bedaard te blijven maar huilde inwendig. Ik
verkeer in een ongewone staat van verwarring. Gisteren in Thermos wilde ik opstaan
en dacht een moment dat ik tegen de grond zou gaan. Ik heb nooit eerder een dergelijk
gevoel van duizeligheid gehad. Soms vraag ik me af of ik ziek word en of ik mijn
verdriet over Eduard ooit te boven zal komen.
Vervolgens belde Ernst van Eeghen, of ik wilde komen dineren. Ik ging dus naar
Heemstede. Ernst haalde me van het station af. Het was weer als goede, oude tijden,
met Erica eveneens. Zoontje Wynand kwam zelfs dineren. Het schijnt dat ze mijn
interview in Haagse Post nu achteraf toch wel bediscussieerbaar vinden. Erica stak
een tirade af dat Beatrix functioneerde volgens het dictum noblesse oblige. Zij had
haar kruis aanvaard, zoals ook Christus het kruis aanvaardde toen hij riep: ‘Mijn
God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’. God schiep Jezus naar zijn evenbeeld
om ons mensen te dienen voor onze zonden. Beatrix had haar plicht ten opzichte van
de mensen aanvaard, ook als verplichting tegenover haar voorouders. Daarom
verwachtte zij onze steun en ons begrip. Ik antwoordde dat ik een andere opvatting
had over noblesse oblige en dat zelfverlakkerij, laat staan gigantische volksverlakkerij
- wat het sprookje van Oranje is - iemand van zogenaamd koninklijke bloede al
helemaal niet paste. Ik wilde nu de vrede weer getekend was niet te ver gaan, maar
ik vond het een hocus pocuspleidooi van die lieve Erica, wat nergens op sloeg.
Ernst gaf me een exemplaar van Ons leger, waarin dus opnieuw Vermaat - zal wel
een of andere figuur zijn die aan de inlichtingendiensten is gelieerd - ons als ‘verdacht’
afschildert vanwege onze contacten met Siline en Goor.41
Opnieuw vertelden Ernst en Erica het verhaal van Vera, de tolk die zij in Moskou
ontmoetten en die zeker tot de KGB behoorde. Zij had gehuild omdat haar vader was
overleden. Ernst en Erica wisten haar te overtuigen dat zij hem eens in de hemel zou
terug zien. Om die reden zijn ze er zeker van dat Vera nu een christen is geworden.
Ik vroeg hen waar ze de arrogantie
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vandaan haalden om Vera een dergelijk verhaal op de mouw te spelden.
‘Omdat wij dat werkelijk geloven,’ was het antwoord.
‘Prima, maar waarom misleid je iemand met dromen die in jullie hoofden zijn
opgeborreld? Wat geeft jullie dat recht? Dan zijn we terug bij de kruistochten, dat
christenen meenden er juist aan te doen door islamieten in de naam van Jezus de
strot door te snijden.’
‘Ik heb Vera slechts de waarheid verteld,’ aldus een plechtige Ernst van Eeghen.
‘Ik heb haar slechts doorgegeven wat in de Bijbel staat. De Bijbel is de waarheid.’
Hoe kan je dergelijke warhoofden - die mij nota bene verward noemen - duidelijk
maken dat ze een fata morgana najagen?
‘Jullie spelen zelf voor god,’ riep ik uit.
‘We dienen god alleen met het verspreiden van zijn boodschap.’
Tenslotte deed Ernst, die een contract met me heeft zijn bedrijf in Moskou te
vertegenwoordigen, de volgende suggestie: ‘Willem, waarom begin je niet een carrière
als pianist en conferencier?’

31 juli 1983
Er heerst al enige dagen een fikse rel over de betrokkenheid van de Nederlandse
militaire missie in Paramaribo, welke Desi Bouterse in 1980 assisteerde de macht te
grijpen. Een geheim rapport hierover is in handen gekomen van de Volkskrant en
Vrij Nederland. Gisteren heeft Desi Bouterse het hoofd van de missie, kolonel Valk,
‘een goede vriend’ genoemd, ‘die veel begrip toonde voor de revolutie’. Maar typisch
Bouterse, hij hing Valk niet op en wilde dus de regelrechte steun van de Nederlandse
militaire missie niet bevestigen. Inmiddels heeft minister De Ruiter van Defensie
toegegeven dat de militaire missie een rol in de coup van 25 februari 1980 heeft
gespeeld.42

The New York Times bericht dat de sovjets bezig zijn aan het laatste stuk van de
energiepijplijn naar Siberië.43
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1 augustus 1983
Aart van der Want deed tentamen in Leiden bij Ernst van der Beugel. Hij vertelde
hem over het Forum Humanum en heeft daarna zijn brief aan mij ter sprake gebracht,
waarin hij mij bedankte voor de rol die ik in Djakarta, ook bij president Sukarno,
had gespeeld om 6 miljoen schuld van de Garuda aan de KLM uitbetaald te doen
krijgen. ‘Hij keek eerst heel vies bij het horen van je naam,’ aldus Aart. Vervolgens
weigerde Van der Beugel zelfs naar een kopie van de brief aan mij te kijken. Hij
herinnerde zich mijn rol die dagen wel. Het is bijna amusant, als het niet zo treurig
was, te horen hoe dit figuur zich belachelijk maakt.
Gabriel Garcia Márquez hield ter gelegenheid van de ontvangst van de Nobelprijs
voor literatuur eind 1982 een toespraak over wat hij noemde ‘de eenzaamheid van
Latijns-Amerika’. ‘Our independence from Spanish domination did not put us beyond
the reach of madness. There have been 5 wars and 17 military coups. Twenty million
Latin American children died before the age of one. Those missing on our continent
because of repression are nearly 120.000. Some 200.000 men and women have died
throughout our continent because they tried to change the state of affairs. One hundred
thousand have lost their lives in three ill-fated countries of Central America:
Nicaragua, El Salvador and Guatemala. If all this had happened within the United
States, the corresponding figure would be that of 1.600.000 violent deaths in four
years. One million people have fled Chili; this is ten percent of the population of
Uruguay.’
Márquez eindigde met een citaat van William Faulkner, die heeft gezegd: ‘I decline
to accept the end of man.’ ‘I would feel unworthy if I were not fully aware that the
colossal tragedy Faulkner refused to recognize 32 years ago is now, for the first time
since the beginning of humanity, nothing more than a simple scientific possibility.
Faced with this awesome reality that must have seemed a mere utopia through all of
human time, we, the inventors of tales who will believe anything, feel entitled to
believe, that it is not yet too late to engage in the creation of the opposite utopia. A
new and sweeping utopia of life, where no one will be able to decide for others how
they die, where love will prove true and happiness be possible, and where the races
condemned to one hundred years of solitude will have, at last and forever, a second
opportunity on earth.’44
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2 augustus 1983
Kolonel Valk zal nu, ondanks dat hij in aanmerking zou komen voor de rang van
generaal, niet meer worden bevorderd vanwege wat bekend raakte over de rol van
de militaire missie in Suriname. Zo gaat dat in Nederland.
Ik heb premier Alibux nog maar eens herinnerd aan zijn toezegging mijn
schriftelijke vragen te zullen beantwoorden.
Roger Rosenblatt filosofeert over de taak van oorlogscorrespondenten. ‘The
difficulty in war-reporting is that no one, on any side, wants everything told.
Everything includes cowardice, dishonor, the breaking of codes. He who tells
everything represents a greater menace than the opponent's weaponry, which is why
every sensible commander tries to keep correspondents away from the action. The
best of the lot are welcome nowhere.’45
Het is mijn overtuiging, dat wat zich in de moderne burgermaatschappij afspeelt,
steeds meer op psychische moord- en doodslagpraktijken op slagvelden lijkt. De
gevechten op redacties van kranten, of wat zich in radio- en televisiestad Hilversum
afspeelt, zijn wel degelijk een vorm van oorlogvoering, althans wat ik er de afgelopen
kwart eeuw van gezien heb en waarover ik heb gerapporteerd. Een journalist in de
moderne samenleving die schrijft over ‘cowardice, dishonor, the breaking of codes,
or plain treason of journalists among each other’, bevindt zich in een burgerlijke
oorlogssituatie. Hij riskeert zijn baan. Hij riskeert zijn leven.
Zelfs Adriaan van Dis schrijft vanaf een vakantieadres in Griekenland het interview
met Jansen van Galen te hebben gelezen. ‘Het schaadt je geenszins: het maakt alleen
nog nieuwsgieriger.’ Voilà Van Eeghens!
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3 augustus 1983
Er is een brief uit Moskou van de Academie van Wetenschappen, waar ik natuurlijk
niets van begrijp.46
Frans Kellendonk is terug. Hij is intens tevreden over zijn reis naar Moskou. Hij
was ook in Leningrad. Hij zei: ‘Ik ben geweldig blij dat ik ben gegaan.’ Geen woord
gerept over dank dat ik het geregeld heb. Hindert niet.
Karel Bagijn van het Algemeen Dagblad is op de Zeedijk van 1.800 gulden beroofd.
Later werd anoniem doorgebeld dat het ‘Commando Herrenberg’ had toegeslagen.
Bagijn schijnt te hebben geschreven dat Herrenberg in Algerije werd opgesloten op
verdenking CIA-agent te zijn. Dit zou dus de wraak van de Surinaamse ambassadeur
zijn. Ik verdenk Bagijn ervan bindingen met inlichtingendiensten te onderhouden.
Op een dag komt dit uit.
Opnieuw een brief van Vladimir Kouznetsov uit België, die afscheid neemt omdat
hij naar Moskou terugkeert om weer op het ministerie van Buitenlandse Zaken te
werken.47

Kaart van Frans Kellendonk uit de USSR.

4 augustus 1983
Ik kreeg een lieve brief van Hartini Sukarno.
Ik ben opgebeld door Erich Wiedemann, sterverslaggever van Der Spiegel. Hij
bevond zich met een team journalisten in het Amstel Hotel. Hij zei gehoord te hebben
dat ik de enige journalist in het hele land was, die bewijzen bezat van de
homoseksualiteit van prins Claus. Ik vond het bijna te belachelijk om serieus te
nemen. Of ik naar het hotel wilde komen om met hem te spreken. Ik antwoordde:
‘Ik ga nergens heen. Je bent welkom om naar mijn huis te komen.’
Ik belde meteen Wim Klinkenberg, die zei: ‘Jij bent nu een-
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maal de enige die over die zaak in de pers zijn mond heeft open gedaan.’

4 augustus 1983
Ik heb een paar uur met Erich Wiedemann zitten praten en om te beginnen in alle
toonaarden ontkend dat ik Claus als nicht zag. Ik informeerde hem exact over wat
Josje Hagers aan informatie uit de VS had meegebracht en dit niet alleen aan mij
maar ook aan Wim Klinkenberg had verteld. Toen Claus die avond met Frits
Salomonson de hort op was geweest, waren Beatrix en Claus de volgende ochtend
kennelijk geagiteerd. Ik zei Wiedemann dat Josje had gezegd: ‘Ik weet zeker dat er
iets is gebeurd, maar bewijs het maar eens. Natuurlijk wil De Telegraaf wat doen,
maar hoe?’
Ik vertelde hem ook van mijn gesprek met Gijs van der Wiel in deze zaak. Gijs
gaf toen gewoon toe dat Frits Salomonson homo was. Ook dat hij nauw bevriend
met het koninklijk paar was, maar vooral met Claus. ‘Maar ik heb prins Claus toch
ook opmerkingen over vrouwen horen maken, dat ik dacht: dat is een gezond geluid,’
aldus de voormalige RVD-directeur.48
Later belde Wiedemann nog terug om te zeggen: ‘Someone told me, you were so
rich, you could rent Soestdijk if you wanted to.’ Waar journalisten, zelfs van Der
Spiegel hun informatie vandaan halen mag Joost weten.
Ik gaf Wiedemann een foto van mejuffrouw Buringh Boekhoudt, na hem te hebben
uitgelegd dat Beatrix en ik haar twee bijzondere pupillen waren geweest. Maar hij
zegde toe, als hij over haar zou schrijven, dit eerst met mij te zullen verifiëren. Dat
zou zij zo gewild hebben.
Hans Küng heeft het Vaticaanse regime vergeleken met totalitaire staten, enigszins
overtrokken, maar in de grond van de zaak correct. Küng vindt zelfs dat het
rooms-katholicisme de rechten van de mens schaadt.
Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in de VS is in een jaar tijd met
8,1 procent gestegen tot 34,4 miljoen. Dit betekent voor blanken 12 en voor zwarten
35,6 procent van de bevolking.
In het Amerikaanse Congres lopen jonge jongetjes rond die documenten en
boodschappen onder congresleden distribueren. Er schijnen aantrekkelijke ventjes
tussen te zitten, want sommige Amerikaanse parlementariërs kunnen hun handen
niet thuishouden. Er is al enige tijd beroering in Washington
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rond Gerry Studds, een Democraat uit Massachusetts, die met een zeventienjarige
jongen zou hebben gerommeld. Om de zaak in evenwicht te houden is ook Daniel
Crane, Republikein uit Illinois gesnapt, die een vrouwelijke ‘page’ van zeventien
jaar heeft gepakt.49 Het Ethics Committee moet nu een oordeel vellen. Er zit een
reprimande in.
Op 29 juli verscheen in de International Herald Tribune een reportage over een
dramatische toename van uitgewezen KGB-agenten in Westerse landen.50 Hoe dit
werkt mag Joost weten maar NRC Handelsblad komt dan een paar dagen later met
een verhaal van Ferry Versteeg: POOGT KGB NEDERLANDSE PERS TE MISLEIDEN?51
Volgens de Amerikanen zouden door de sovjets valse geluidsbanden aan onze pers
zijn toegespeeld met daarop bijvoorbeeld een stormachtige dialoog tussen Reagan
en Thatcher over de Falkland-oorlog. Ik weet net zo min als ieder ander met zekerheid
te verklaren waar de vervalsing is gemaakt. Ik denk in Washington, om daarna de
fabricage ervan in de schoenen van de KGB te schuiven.

5 augustus 1983
Newton was aan het rotzooien in het zwembad van Thermos. Een jongen sabbelde
op zijn pik in het water. Het maakte me nijdig. Ook al realiseerde ik me dat ik me
zelf eerder op dat sensitieve punt enige tijd heb laten bewerken. Ik aarzel nog steeds,
ook vanwege AIDS, tot seks over te gaan met wie dan ook.

6 augustus 1983
André Spoor gaat NRC Handelsblad verlaten. Dat betekent het einde van werkelijke
bescherming om ooit nog iets in die krant te kunnen publiceren.
Aan de lezers
Eind vorig jaar heeft de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, drs. A.S.
Spoor, de wens te kennen gegeven in het najaar van 1983 terug te treden
uit zijn huidige functie teneinde zich in de resterende periode van zijn
journalistieke carrière geheel te kunnen wijden aan de schrijvende
journalistiek.
De directie heeft het verzoek van de heer Spoor gehonoreerd in het licht
van de grote verdiensten die hij heeft gehad voor de ontwikkeling van
NRC Handelsblad tot een dagblad met het huidige, algemeen
gerespecteerde journalistieke niveau.
Na een zorgvuldige en uitgebreide selectieprocedure heeft de directie, na
goed overleg met de leden van de hoofdredactie en de
redactievertegenwoordiging, besloten de heer W. Woltz per 1 september
49
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zeer gevarieerde journalistieke ervaring. Hij is sinds 1959 aan onze krant
verbonden, o.a. als chef Zaterdags bijvoegsel en vanaf 1969 als
adjunct-hoofdredacteur, in het bijzonder belast met de verantwoordelijkheid
voor de wekelijkse supplementen van de krant. Sinds 1975 is de heer Woltz
werkzaam als correspondent in Londen.
De heer Spoor zal zich in de Verenigde Staten vestigen, hij zal van New
York uit als columnist journalistieke bijdragen voor de krant leveren op
het gebied van internationale politiek, economie en cultuur.
DIRECTIE
Uit Genève arriveert een verslag van zestien pagina's van het Forum Humanum van
de Club van Rome, waarin ook het werk van de Nederlandse tak onder leiding van
Aart van der Want wordt vermeld.52
Gerd Heidemann van Stern, de vervalser van de zogenaamde dagboeken van Hitler,
zag kans vrij te komen maar werd 24 uur later weer opgesloten. Hij is de sigaar.
De Braziliaanse regering heeft zich tijdens een tiendaags bezoek van premier
Alibux van Suriname ‘zeer tevreden’ genoemd over de politieke ontwikkelingen in
dat land.53 Lubbers en Van den Broek hadden zich het stoken in de regio tegen dit
bezoek kunnen besparen. Het heeft niets uitgehaald. Zij zouden dat trouwens nooit
hebben ondernomen als zij hun huiswerk inzake Suriname beter hadden gedaan. Als
reactie verklaarde Edgar Wijngaarde, lid van de Raad voor de Bevrijding van
Suriname in Nederland: ‘Als dit waar is, is dit het begin van de Braziliaanse inlijving
van Suriname.’ Waar zien ze in hemelsnaam Bouterse en de zijnen voor aan?
De CID (Contra Inlichtingen Dienst) - ik wist niet dat we in dit land zoiets hadden
- heeft met man en macht de affaire van kolonel Valk en vriend Bouterse onder de
tafel willen houden, aldus de Volkskrant.54 Opvolger van Valk was een kolonel
Maarseveen, die over de rol van de medewerkers Clements en Briaire van de
Nederlandse missie in Paramaribo zou hebben gezegd: ‘Als het standrecht nog
bestond, zou ik het op hen hebben toegepast.’ De CID scheen bevreesd ‘dat de hele
beerput open zou komen te liggen’. Zo gaat dit bei uns in Holland en het parlement
slaapt er verder dwars doorheen, behalve misschien niet de PvdA'er Knol, maar
niemand neemt hem serieus.

7 augustus 1983
Ronald Reagan en diens kompanen worden steeds gekker. Nu
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worden er ‘adviseurs’ en zelfs vliegdekschepen richting Tsjaad in Afrika gezonden
om problemen daar te helpen oplossen.
Letter from America op de BBC, aangeboden door Alistair Cooke, is steeds weer
super.
Vorige week, toen ik in de stoomcabine was, vond er een soort klik in mijn hoofd
plaats. Ik heb me vanaf dat moment meer geïnspireerd en creatief denkend gevoeld
dan ooit tevoren. Gedachten lijken als vanzelf uit mijn brein te rollen. Ik zou eigenlijk
een bestseller moeten schrijven en op die manier mijn financiële problemen zelf
oplossen. Caroline Delgado zou het Engels zeker voor me willen corrigeren.
Gisteren stond in NRC Handelsblad een bespreking door Michel Korzec van het
boek De samenzwering tegen Mao, van Yao Ming-le.55 De recensent vraagt zich af
wie de werkelijke schrijver van het boek is. En dan: ‘De beruchte Ting Wang (een
soort Willem Oltmans van Hongkong) die sinds jaren dit soort politieke thrillers voor
een Chinees publiek schrijft en nu eindelijk onder een schuilnaam op de internationale
markt is doorgedrongen?’56 Waar slaat zo'n tussenzin op? Waar is dit voor nodig? Ik
heb André Spoor een protestbriefje geschreven. Ik stuurde de nieuwe foto die Hans
Lonis van Peter maakte naar zijn moeder.

8 augustus 1983
Ik bezocht Leo Spigt, mijn nieuwe advocaat. Hij lijkt oké. Hij nodigt eerst de VARA
tot een gesprek uit.
NRC Handelsblad publiceert onder de kop VAKANTIE een artikel dat handelt over
de reis van premier Alibux naar Brazilië. Ik weet niet of Van Klaveren dit heeft
geschreven, maar dit is een kletsverhaal. De ellende is dat hooghartigheid Den Haag
altijd weer parten speelt. Men verwaardigde zich niet Sukarno te gaan ontmoeten na
zijn overwinning in 1949, hem de hand te reiken en een modus vivendi met hem uit
te werken. Men acht zich voor een dergelijke stap ‘te hoog’ in Nederland. Sukarno
was dus ‘te laag’ geweest om hem die eer aan te doen. Moet je nagaan. Iets dergelijks
heeft zich in Paramaribo afgespeeld. Men achtte zich ‘te goed’ om met een
omhooggevallen sergeant te gaan praten, zoals generaal Venturini van Brazilië wel
deed, met alle gevolgen van dien.
Nu schrijven de zure verliezers van NRC Handelsblad, als de meest gezaghebbende
opinie in het vaderland, dat na het in de kast stoppen van de hefboom - chantage via
ontwikkelingsgel-
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den op het weerloze ministaatje in Latijns-Amerika - er voor Den Haag niet veel
meer overbleef ‘dan vroom hopen dat het akelige Bouterse-regime ineen zou storten’.57
Het failliet van het dekolonisatieproces in Suriname is terug te leiden naar misplaatste
kak van Haagse bewindvoerders, inbegrepen Lubbers en ‘het licht’ Hans van den
Broek, die niet naar Caracas en Brazilië hadden moeten reizen maar naar Paramaribo.

9 augustus 1983
Claus zal Prinsjesdag niet bijwonen.58 Volgens Wim Klinkenberg onderhandelen Der
Spiegel en De Telegraaf over een publicatie over de homoseksualiteit van de
prins-gemaal. Ik heb Erich Wiedemann in Hamburg opgebeld. Hij vertelde dat er
om 17:00 uur een telex uit Den Haag was binnengekomen, dat prins Claus zich
voorgoed uit Nederland zou terugtrekken. Waar ze in Hamburg bang voor zijn, is
dat Bild hun primeur kaapt en als eerste het bericht over de homoseksualiteit van
Claus zal gaan brengen. Intussen had Josje Hagers alles wat zij Klinkenberg en mij
op het artsencongres heeft verteld, tegenover Der Spiegel ontkend. Zij had zelfs
aangegeven in een toestand van oorlog met mij te verkeren. Ik zal me met Wim
Klinkenberg voorbereiden op de volgende veldslag, want hij is getuige van wat
Hagers vertelde over de gebeurtenissen van Claus en Frits Salomonson in New York.
Intussen vaart de koninklijke familie op het jacht van Freddy Heineken op de
Middellandse Zee.
An Salomonson, zus van de veelbesproken Frits, licht mij toe waarom mijn artikel
niet meegaat.59

10 augustus 1983
Volgens The New York Times zou de aanhang van premier Maurice Bishop op
Grenada, die vier jaar geleden naar de macht greep, slinken omdat de invloed van
Cuba en de Sovjet Unie op het eiland sterk zou toenemen. Van de 220 personen in
gevangenissen van Grenada, zouden er 78 om politieke redenen vast zitten. De totale
bevolking zou gedaald zijn van 118.000 naar misschien nog 85.000. Bishop is
kennelijk een systeemveranderaar in de klasse Bouterse, en wordt om die reden - als
vanzelfsprekend - in de rode hoek geplaatst. Bishop praat net zoals de meeste leiders
uit ontwikkelingslanden die zich schor schreeuwen om van de uitzuigpraktijken uit
het ver-
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leden door buitenlanders en de heersende klasse af te komen. Geen wonder dat hem
in Paramaribo een warm onthaal wachtte.60

11 augustus 1983
Er is iets heel vreemds gebeurd. Aan het einde van een Rachmaninoff symfonie
hoorde ik opeens in mijn werkkamer een stem vanuit een geluidsbox onder de klok
aan mijn rechterhand komen. Ik hield mijn oor erbij en een soort geroezemoes van
stemmen ging voort. Ik haalde een aantal dagboeken uit de kast om te zien of er
draden liepen. Als Volodja Molchanov hier is dan moet een mannetje van de
Sovjetambassade mijn huis maar eens nakijken op afluisterapparatuur.
Ik heb een uur met Wim Klinkenberg gesproken. Hij ziet de problemen die Beatrix
en Claus al jaren ondervinden in verband staan met hun visie op bewapening en
wapenbeheersing - en de kruisraketten niet te vergeten. Hij verbindt wat Josje Hagers
ons vertelde aan een valstrik die tijdens het tweede bezoek aan de VS door de
inlichtingendiensten aldaar zou zijn opgezet. Gebruikmakend van de vriendschap
tussen Frits Salomonson en Claus proberen ze van Beatrix af te komen. Dit is het
onderliggend doel nog steeds. Wanneer het homoschandaal nu in de publiciteit zou
komen, betekent dit niet alleen de val van het kabinet Lubbers, maar de vraag zal
rijzen: wil de politiek Beatrix na een dergelijk schandaal overeind houden? Overigens
zou de val van Lubbers een kabinet Den Uyl terugbrengen, waardoor de plaatsing
van kruisraketten nog verder weg zou komen te liggen.
We werden het eens dat als dit zich zou voordoen, en hetgeen we van Hagers
hadden gehoord en dat wat hij en ik wisten, in het geding zou komen, we dan een
gezamenlijke persconferentie zouden geven. ‘Wat doet Spoor,’ vroeg Wim. Ik zei
de indruk te hebben dat André zich had voorbereid op alle eventualiteiten. ‘Alles
wacht weer net als in 1956 met Greet Hofmans op het buitenland, dus weer Der
Spiegel,’ aldus Klinkenberg.
Ook voorzag Wim dat Den Haag via de autoriteiten in Bonn Der Spiegel zou
proberen te stoppen, evenals in 1956.61 Hij zei dat zelfs Vrij Nederland nog altijd
weigerde te erkennen dat de Hofmans-affaire in 1956 in de grond van de zaak
‘politiek’ was geweest, overigens net als nu. Ik stelde Wim voor onze
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persconferentie te richten op het mobiliseren van de publieke opinie achter Beatrix.62
VVD-leider Ed Nijpels heeft bij zijn terugkeer uit het Verre Oosten op Schiphol
gezegd dat Henk Herrenberg ‘zich zo langzamerhand onaanvaardbaar’ gedroeg. De
ambassadeur zou naar een voetbalwedstrijd van Surinamers in de Bijlmer, vergezeld
zijn geweest door bodyguards. Een lijfwacht droeg zichtbaar een pistool.

12 augustus 1983
De winst van Shell is 42 procent gestegen. Ik vind het eigenlijk een asociaal en
walgelijk bericht.
Wat Emile Fallaux aan de NVJ heeft durven schrijven over ons avontuur in
Suriname, is een vorm van naar je zelf toe rekenen, wat ik nooit ofte nimmer achter
hem had gezocht.
Ik ontmoette een blonde jongen, Franck, die eens in de maand zijn grootmoeder
in Laren bezoekt, maar zelf in Zuid-Frankrijk woont. Hij handelt in juwelen.
Ik kwam ook de mysterieuze Hugo van Reijen tegen, die ik zogenaamd ‘toevallig’
in Paramaribo tegen het lijf liep. We gingen naar zijn woning aan de Nicolaas
Maesstraat 136, een vreemd koud huis, met vele dubbele sloten en bewakingscamera's,
afgeschermd als een fort. Er hing een kleurenfoto van Suharto in de hal. Wat kan
een Amsterdamse postzegelhandelaar voor belang bij het regime in Djakarta hebben?
De tent was volgepropt met kunstvoorwerpen, veelal uit Indonesië. We dineerden
in de Vespuccistraat bij een Chinees. Het was plezierig, maar ik vertrouw de man
absoluut niet. Hij stelt me veel te veel vragen. Hij benadrukt bovendien net iets te
dikwijls hoeveel problemen hij met de BVD heeft gehad.63
Premier Lubbers heeft na het kabinetsberaad gezegd geen aanleiding te zien tot
stappen tegen Herrenberg, zoals Nijpels had geëist.

13 augustus 1983
Frank Heckman is naar Transavia op Schiphol gegaan, maar trof Eduard niet, want
hij was ziek. Frank had Ed willen vertellen hoe ik naar hem verlangde. Misschien
maar goed dat ze elkaar misliepen.
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14 augustus 1983
Ook Engelsman van de VARA heeft de NVJ een brief gezonden over de niet nagekomen
afspraken.64
Opmerkelijk dat De Journalist in een hoofdartikel over het vonnis van W.J.
Borgerhoff Mulder partij kiest voor Het Parool dat, volgens het journalistenorgaan,
best mocht beweren van ‘informanten’ te hebben gehoord dat ambassadeur Herrenberg
betrokken was bij cocaïnesmokkel. We weten precies hoe inlichtingendiensten
bijzonder handig zijn om de smerigste verhalen in circulatie te brengen, Ik noem
maar iets: ‘Oltmans probeert Juliana van de troon te stoten met behulp van de KGB’
(De Telegraaf en Time). Een getuige, Peter Meyer, ingewijde in de rol van de
Nederlandse militaire missie in Suriname, is op 15 juni in de buurt van Delft geslipt
en tegen een boom geknald. Hij is overleden aan de gevolgen van een
schedelbasisfractuur. Dit ongeluk roept herinneringen op aan de dood van Werner
Verrips in 1964 bij het viaduct te Sassenheim. Zelf had Meyer gezegd: ‘Ik ben mijn
leven niet meer zeker. De Nederlandse staat zou er veel voor over hebben als ik een
ongeluk kreeg. Ze zijn hier zeker erger dan de KGB.’ Zijn familie laat het er niet bij
zitten. Dit berichtte Herman Vermeulen voor de GPD-bladen op 4 augustus.
Het schijnt dat kolonel Maarseveen toen hij Valk ging vervangen, Peter Meyer
mee naar Suriname nam als zijn vertrouweling. Meyer arriveerde op 6 april 1981 op
Zanderij. Maarseveen liet een voor een de leden van de missie naar Nederland
terugsturen tot grote ergernis van Bouterse, Horb en andere Surinaamse militairen.
Maarseveen ontving daarop een telefoontje. Hij kon ontslag nemen, hij kon door
Suriname worden uitgewezen, of hij zou worden kapotgeschoten. Kolonel Maarseveen
keerde spoorslags in overspannen toestand naar Nederland terug. De Surinaamse
legerleiding wilde vervolgens Meyer ook weg hebben. De reportage van Vermeulen
is een waar wildwestverhaal. Dat dit allemaal kan in dit land.
De Surinaamse luitenant Van Rey heeft minister De Ruiter van Defensie geschreven
dat het hoofd van de Nederlandse militaire missie in Paramaribo, kolonel Valk, hem
nooit heeft gevraagd om een staatsgreep te plegen. Hierdoor wordt het rapport dat
de Contra Inlichtingen Dienst (CID) heeft opgesteld over de affaire gereduceerd tot
het verkopen van leugens. Het is een uiterst smerig zaakje. Het strekt Bouterse en
de zijnen tot eer dat zij op geen enkele manier in troebel water vissen en de
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militaire erecode tegenover hun voormalige vriend kolonel Valk strikt in acht blijven
nemen.65
Een zestienjarige Russische jongen, de zoon van diplomaat Valentin Berezhkov,
heeft een sensatie in Washington veroorzaakt door te verdwijnen en een brief aan de
The New York Times te sturen. Hij schreef dat hij in de VS wil blijven: ‘I hate my
country and its rules and I love your country.’66

De vader van de jongen heb ik in Moskou ontmoet en uitvoerig geïnterviewd. Hij is
de vertegenwoordiger van het USA-Instituut uit Moskou in de VS en rechterhand van
Georgii Arbatov. Het is dus in meer dan een opzicht een voor Moskou onfortuinlijk
incident. Andrei is na 24 uur zoek te zijn geweest weer bij zijn ouders teruggekeerd.
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15 augustus 1983
Ik kreeg een brief van Ernst van Eeghen.67 Ik kreeg ook een kaart uit Zuid-Frankrijk
van Franck Dolizal, de jongen die ik in Thermos ontmoette. Hij zou vanavond komen
eten, maar kwam niet opdagen.
Op de omslag van Story staat dat men volgende week EEN SCHOKKENDE
ONTHULLING OVER PRINS CLAUS zal publiceren. In Story van 19 augustus worden
vier pagina's gewijd aan het vorstelijke kasteel, dat prinses Juliana in het graafschap
Kent zou hebben gekocht. De voormalige koningin gaat Nederland dus voorgoed
verlaten.
De VARA belt en waarschuwt dat Der Spiegel volgende week maandag - dit in
samenwerking met De Telegraaf - het verhaal over Claus gaat publiceren, zoals
Wiedemann het mij op Amerbos had gezegd. Een verhaal over de pech welke het
Huis van Oranje heeft gehad met de import van Duitse prinsen, Hendrik van
Mecklenburg-Schwerin voor Wilhelmina, Bernhard van Lippe-Biesterfeld voor
Juliana en Claus van Amsberg voor Beatrix. De Raad van State zou zich al buigen
over de constitutionele problemen die ontstaan als het wereldwijd bekend zou worden
dat Claus een nicht is.
De paus is in Lourdes. Als Nietzsche dit schouwspel had kunnen zien, wat zou hij
dan hebben geschreven? Afschuwelijk gezicht al die zieke kinderen of oude mensen.
Het heeft een functie, wat Jung psychische hygiëne noemde. Maar het blijft
verlakkerij. Toch is de Vaticaanshow duizendmaal meer effectief dan een professor
Nijdam uit Nijmegen. Tien miljoen gelovigen trekken jaarlijks naar Lourdes.
An Salomonson stuurde nu mijn artikel over ORANJELIEFDE ALS CONDITIONERING
terug, met wederom een begeleidend briefje. Zij was dus met Beatrix en Claus mee
naar de VS evenals Josje Hagers. Zij zegt niets ongewoons in het gedrag van Claus
en haar broer Frits te hebben opgemerkt. De observaties van Josje zijn waarschijnlijk
onpartijdiger.68

16 augustus 1983
Opnieuw belde een VARA-medewerker. Als in het telefoontje van gisteren werd er
wederom op gewezen hoe bang iedereen was om over het onderwerp Claus en
homoseksualiteit te spreken. Daar begrijp ik niets van, maar dat komt wellicht omdat
ik tientallen jaren in New York woonde, waar men heel anders met de journalistiek
omgaat. Zou de verhuizing van Juliana
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naar Engeland te maken hebben met de verdwijning van het Huis van Oranje in haar
geheel, wanneer dit schandaal ontploft?
Jos Schneider van de Haagse Post stuurde me het julinummer van Worldview, een
tijdschrift uitgebracht door de Council of Religion and International Affairs in New
York. In dit nummer heeft Thomas Magstadt aanzienlijke aandacht besteed aan het
boek dat ik samen met Georgii Arbatov schreef.

17 augustus 1983
Ik heb in de bloemenwinkel op de hoek van de P.C. Hooftstraat twee witte rozen
gekocht. Ik heb ze in cellofaan laten inpakken en naar Eduard laten sturen voor zijn
verjaardag 21 augustus. Er zit een kaart bij met de tekst: ‘Ik zit voor aap - but have
a jazzy birthday anyway.’ Zal zijn hartje ooit eens smelten? Ik heb het nu al verzonden,
want hij neemt op zijn verjaardag wellicht vrij.
Willem Brugsma belde een half uur lang. Dat is de man die tegen Van Eeghen zei
dat ik mijn journalistieke kapitaal had verspeeld. Hij stelde tientallen vragen over de
Claus-affaire. Ik gaf hem zelfs het telefoonnummer van Erich Wiedemann. Brugsma
zei dat hij had aangezeten bij een afscheidslunch van Beatrix voor ambassadeur
Bartoszek van Polen, waar ook Erik Jurgens en De Gaay Fortman junior bij waren
geweest. Hij vond het opvallend dat het programma van de koningin blijkbaar
doorging, ondanks de heikele situatie rond haar echtgenoot.
Brugsma schreef overigens op 13 augustus de column SPION OP KLOMPEN waar
Klinkenberg hoog over opgaf.69 Hij vertelde namelijk in 1956 een lunch aangeboden
te hebben gekregen door een ambtenaar van de BVD. Brugsma nam de invitatie aan
en stelde voor dat ze elkaar in Sauer, het duurste restaurant van Den Haag, zouden
ontmoeten (ik doe zoiets sinds jaar en dag in het onvolprezen poffertjeskraam op het
Malieveld, dat is een verschil tussen Brugsma en mij). Het andere verschil is natuurlijk
dat ik nooit ofte nimmer door medewerkers van inlichtingendiensten ben benaderd
- nergens ter wereld trouwens. Het gaat me te ver het BVD-kletspraatje hier verder
te herhalen.
Brugsma zei bovendien, dat hij het volgende bezwaar had tegen mijn interview
met Jansen van Galen: ‘Hoe heb je Bouterse in een stuk kunnen behandelen?’ Ik
dacht: geen wonder dat hij zichzelf beschreef als een ‘spion op klompen’. Boebie
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Brugsma voegde er nog aan toe: ‘Between you and me and the doorpost, Josje Hagers
is een slechte vrouw.’
De Cubaanse dichter en schrijver Armando Valladares werd toen hij in 1960 23
was in Cuba gearresteerd en als vijand van de revolutie tot dertig jaar veroordeeld.
Door tussenkomst van president Mitterrand en de Spaanse schrijver Fernando Arrabal
is hij 22 jaar later vrijgekomen. Hij sprak met Time.70 Valladares zegt dat er 140.000
gevangenen in Cuba zijn verdeeld over 68 gevangenissen. Daarnaast zijn er
zogenaamde boerderijgevangenissen en concentratiekampen. Hij beschrijft zijn
gevangenisleven. Bij zijn aankomst in de gevangenis werd hij eerst tussen gewone
misdadigers gezet. Daar werd hij door vier mannen verkracht. Hij moest naar de
ziekenboeg worden overgebracht. Toen hij terug op cel moest, werd hij als homo
geclassificeerd en in een afdeling voor nichten geplaatst. Dit leidde tot vele opnames
in de ziekenboeg omdat hij steeds weer geslachtsziekten opliep. Hij woont nu met
zijn vrouw Marta in Parijs.

18 augustus 1983
Daan Dijksman van Haagse Post belde me of ik bereid was over Suriname te praten.
Waarom niet? In de binnenstad spraken we ergens af. We zaten een uur te praten.
Verloren tijd. Hij dronk ondertussen vier glazen bier.
Het laatste nieuwtje uit Washington: de FBI eist een leugentest van de directeur
van de CIA, William Casey, en de chef-staf van het Witte Huis, James Baker. De
politie onderzoekt hoe in 1980 tijdens de verkiezingscampagne geheime dossiers
van president Carter in handen van de Reagan-campagne werden gespeeld.
Justitie in Amsterdam is op zoek naar Rienk Kamer, de eigenaar van het American
Land Program, een beleggingsproject waarbij investeerders grond in Amerika konden
kopen. Kamer wordt verdacht van miljoenenzwendel, maar hij is spoorloos. Ik ontving
een uitnodiging van de Bhagwanbeweging.71
Advocaat Leo Spigt stuurde de documenten betreffende de VARA-affaire.72
Ik was uren in de tuin. Ik miste Ed verschrikkelijk.

19 augustus 1983
Gisteravond stond, waar anders het witte konijntje bij de bosjes scharrelt, een jonge
fazant, onbeweeglijk, niet ver van me af.

70
71
72

Time, 15 augustus 1983.
Zie bijlage 20.
Zie bijlage 21.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

51
Een oog zat dicht. De vogel moet ziek zijn geweest. Een vrouw kwam langs, volgens
mij een pot, stapte van haar fiets, pakte het dier op en bracht het in de bosjes. Hoe
kan je zo'n beest helpen? Ik herinner me hoe Karl Jaspers schreef over de wijze
waarop Leonardo da Vinci zich bezig hield met dierenleed. Jaspers: ‘Leonardo ziet
in het meedogenloze handelen van de mens hetgeen hem zelf door de natuur wordt
aangedaan.’ Ik las dit in 1970 en kan het niet vergeten.73
Alarm. Wim Klinkenberg belt dat Bild het aftreden van Beatrix gaat bekendmaken.
Willem Brugsma zou Erich Wiedemann in Achter het Nieuws van de VARA gaan
interviewen.
Het is dus tijd om in te grijpen. Ik ontmoette bij de Nieuwe Revu voor de lunch
Derk Sauer, Hans Wilbrink en nog een kerel. Ook Annelies was er, als altijd. (Sauer
lijkt me lichtelijk gaga.) Er zullen twee stukken komen: ik schrijf een artikel en Wim
Klinkenberg belicht de internationale politieke kant van het Claus-drama. Honorarium:
5.000 gulden.
Ik belde met Ernst. Erica had het artikel gereed, dat ik haar adviseerde te schrijven
voor NRC Handelsblad. Vervolgens vertelde ik Ernst dat de Claus-bom op barsten
stond. Hij reageerde: ‘Grappig, en wie komt er dan op de troon?’
‘Niemand. De troon verhuist naar het Rijksmuseum,’ antwoordde ik. Maar daar
wilde hij niet aan. De mop drong niet tot hem door. Hij scheen waarachtig bezorgd.
Ik werd door een blad in Hamburg gebeld over mijn interview in Haagse Post. Of
ik kon zeggen wie de vriend van prins Claus was. Ik antwoordde: ‘Daar gaat het niet
om. Beatrix treedt af, want ze heeft het onder de omstandigheden wel gezien.’
De VARA heeft Wiedemann blijkbaar toch niet voor de buis kunnen krijgen.
Frans Kellendonk komt met een artikel van anderhalve pagina over zijn sovjetreis
in NRC Handelsblad.74 Er staat in rode letters dikgedrukt bij: ‘Tien dagen lang heeft
Frans Kellendonk in de Sovjet Unie rondgekeken op uitnodiging van de Russische
schrijversbond. Waarom? Omdat een invloedrijke kennis in Nederland vond, dat hij
na een jaar in Amerika, zich een evenwichtig beeld van de wereld diende te vormen.’
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Karl Jaspers, Leonardo en Nietzsche, Aula-boeken, Antwerpen, 1966.
WODKA EN DIPLOMATIE, Frans Kellendonk, NRC Handelsblad, 19 augustus 1983.
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Waarmee zich voor de zoveelste keer de vraag van mijn leven aandient:
wat moet ik hier? Want alles welbeschouwd is het nogal absurd dat
uitgerekend ik aan deze dis zit, achter zwarte en rode kaviaar, een salade
vol verrassingen, zoals zure knoflook, het gefonkel van glaswerk en
gesprankel van wodka, champagne, mineraalwater. Hetzelfde is me in
vriendelijker bewoordingen gevraagd door Natasja, in de nachttrein van
Leningrad naar Moskou, toen we het eindelijk zo goed met elkaar konden
vinden dat zulke vragen mogelijk waren. ‘Ons is namelijk van hogerhand
verzocht om je uit te nodigen,’ verduidelijkte ze openhartig. Ik heb haar
de voorgeschiedenis verteld, voor zover ik die kende. Dat ik ruim een jaar
geleden, vers terug uit de Verenigde Staten, op bezoek was bij een bevriend
invloedrijk persoon. ‘Vind je niet,’ sprak hij, met zijn apollinisch profiel
tegen het licht van een schemerlamp en de top van zijn wijsvinger peinzend
tegen de rug van zijn neus, ‘dat je nu ook eens een kijkje moet gaan nemen
aan de andere kant, in de Sovjet Unie?’ Dat was nog niet bij me
opgekomen. ‘Hoezo?’ ‘Nou, om een evenwichtig beeld van de wereld te
krijgen.’ ‘Waar heb ik een evenwichtig wereldbeeld voor nodig? Ik ben
geen journalist, niet eens een politicus.’ ‘Je moet je blik verruimen, Frans.
Put some solid software in that chip of yours,’ voegde hij eraan toe in zijn
Russisch geaccentueerde Engels. Hij ziet wel iets in me, maar mijn verhalen
vindt hij veel te precieus, veel te beperkt. ‘Dat gepriegel van jou, daar kun
je geen leven lang mee doorgaan.’ Ik wierp nog tegen dat mijn geestelijke
bijziendheid ongeneeslijk was, maar dat vond hij onzin. ‘Ik zorg ervoor
dat die reis geregeld wordt.’
Hij heeft ervoor gezorgd, al bleek dat heel wat voeten in de aarde te hebben.
De cultureel attaché van de Sovjetambassade in Den Haag zegde me een
uitnodiging toe. Brezhnev stierf. Ik hoorde niets, belde eens op, kreeg
dezelfde toezegging en hoorde opnieuw niets. Andropov was intussen
aangetreden en Tsjernenko fulmineerde tegen Westerse invloeden. Ik
vergat het plan.
Ik had niet verwacht dat hij de totstandkoming van zijn reis, uit gesprekken tussen
hem en mij, aan de orde zou stellen maar als je dan vertelt hoe het is gegaan, vertel
het dan helemaal. Het lijkt wel of hij een excuus wil aandragen naar Moskou te zijn
gereisd. Ik vind het een absoluut waardeloos, en teleurstellend verhaal geworden.
Terwijl ik het artikel voor Nieuwe Revu aan het schrijven was, belde Wilbrink dat
Der Spiegel had ontkend dat deze week een reportage over de Oranjes zou worden
gepubliceerd. De RVD had ontkend dat Ruud Lubbers voor staatszaken bij Beatrix
was geweest. Ze kletsen maar: ik schrijf mijn stuk.

20 augustus 1983
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Andrei Berezhkov, begeleid door zijn moeder en een sovjet veiligheidsagent, heeft
Washington met TWA richting Parijs verlaten.75 Leslie Gelb meldt nog dat de laatste
woorden van de Russische jongen waren: ‘Say hi to Mick Jagger.’
Intussen heeft Reagan zich voor de zoveelste maal bedacht en bepaald dat de
blokkade van materiaal voor de energiepijplijn naar Siberië wat de VS betreft, als
opgeheven kan worden be-
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schouwd. Er schijnt een fel gevecht te hebben plaats gehad tussen George Shultz
(Buitenlandse Zaken) en minister Malcolm Baldrige (Handel) enerzijds en Caspar
Weinberger (Defensie), die tegen was.76
Ik liep tegen mijn oude vriend Wim Hogenkamp aan, die prima boert. Hij koopt
een huis in Vinkeveen.
Vanmorgen telefoneerde ik zelf met Wiedemann. Hij had reeds vijftig telefoontjes
over de Claus-affaire ontvangen, vanuit de hele wereld tot en met Zuid-Afrika en de
VS toe. Jos Hagers had haar contact met hem verbroken nadat ik De Telegraaf had
geschreven. Zij had hem zelfs met advocaten gedreigd, als hij zou publiceren wat
zij mij zou hebben verteld. In het kort kwam het er op neer dat op dit moment de
juristen van Der Spiegel zijn tekst nog niet hadden goedgekeurd. Wiedemann was
overigens best aardig. Hij zei: ‘We have several leads to the story. We continue with
it aiming now at next monday.’
Wim Klinkenberg en ik ontmoetten de hele redactie van Nieuwe Revu om 15:00
uur aan de Stadhouderskade. Ik leverde mijn stuk in, vooral ook gebaseerd op de
informatie van Josje Hagers van De Telegraaf. Wim bevestigde dat we samen waren
geweest op het artsencongres om Arbatov te ontmoeten en beschreef vervolgens hoe
Josje Hagers op ons afstevende en wat ze allemaal te berde had gebracht. Ik las mijn
artikel voor, waar Wilbrink enthousiast op reageerde. Wim deed zelf wat zurig. Hij
schermt voortdurend met ‘volstrekt betrouwbare bronnen’, maar je hebt er weinig
aan als je ze niet kan noemen - of het niet durft. Ik heb geen probleem met het
identificeren van Hagers, temeer daar Wim haar uitspraken nu heeft bevestigd. Het
schijnt dat Gijs van der Wiel de affaire gisteren uit handen is genomen. De
Claus-affaire wordt nu rechtstreeks door Hans van der Voet (RVD) en premier Lubbers
zelf behandeld. Wim vertelde dat er via de Duitse ambassade in Den Haag druk op
de regering in Bonn is uitgeoefend of via Bonn op Der Spiegel. Hij wist wat
Wiedemann her en der gezegd had, maar hij heeft geen quotes. Ik vind Wim verdacht
handelen in deze zaak. Hij zal toch een begeleidend artikel schrijven, waarin hij de
Amerikaanse rol zal bevestigen (maar ik denk niet echt bewijzen).
Wim wist te melden dat Frits Salomonson Der Spiegel al met een proces heeft
gedreigd indien zijn naam in het blad verschijnt in connectie met prins Claus. Hoe
weet hij zoiets nu weer? Wim wist zelfs dat Newsweek aan Max Westerman had
gevraagd een stuk over Claus te schrijven. Wim zei: ‘De Ame-
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rikanen willen compromitteren zonder de zaak Claus werkelijk naar buiten te brengen.’
De Nieuwe Revu bezat ook een foto van Claus tijdens de vierdaagse, die hij samen
met vriend Frits Salomonson had gelopen. Er was wel een lekkere kerel bij, maar
Wim dacht niet dat dit Frits was.
Erica van Eeghen heeft Spoor geschreven.

Prins Claus op vierdaagse Nijmegen in 1967. Van links naar rechts: Frits Salomonson, prins Claus,
F. baron van Geen, J.C. van Munster van Heuven.

21 augustus 1983
Ik werd al om zes uur wakker, omdat Eduard jarig is. Hij wordt 23 jaar. Waar zou
hij zijn? Vreselijk.
Nog eenmaal het artikel voor de Nieuwe Revu herschreven en weggebracht.
Gisteravond had ik nog een lang gesprek met André Spoor. De rol van het
kantongerecht in Amsterdam zou uitwijzen dat advocaat Frederik Salomonson niet
in de VS was op het moment dat Beatrix en Claus er waren. Hij vond Frits ook meer
een man die, als hij gay was, gekenmerkt moest worden als ‘niet uit de kast’. André
zei blij te zijn dat ik de hele zaak had ontkend. Hij had begrepen dat men er op Huis
ten Bosch erg over inzat, maar omdat zij wisten dat het hele verhaal geklets was,
maakten zij zich over de praatjes die de ronde deden op zichzelf niet teveel zorgen.
Wim Klinkenberg belde vanmorgen. De Telegraaf zou zes compromitterende
foto's van Claus hebben. Ik geloof er nog steeds
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niets van. Hij leverde zijn vier vellen in, ik dertien. Ze waarschuwden al, dat ondanks
het Claus-verhaal, de omslag van de Nieuwe Revu de komende week over hoerenlopers
zou gaan. Wat afschuwelijk.
Derk Sauer belde: ‘Jij staat in Bild am Sonntag. Jij hebt het allemaal gedaan.’ Dat
ook nog. Dan meldt morgen De Telegraaf, dat ik alles over de homoseksualiteit van
prins Claus uit de duim heb gezogen. Dit was dus blijkbaar de krant die me zondag
belde.
Alfred Vierling viel om 11:00 uur binnen en vroeg om een boterham. Ik run hier
geen café! Precies Peter Kampschuur die soortgelijke gewoontes heeft. Ik liet hem
mijn artikel voor de Nieuwe Revu lezen. Hij reageerde ter plekke: ‘Mondelinge vragen
aan minister Rietkerk, dan moet hij zelf komen.’ Hij liet er meteen op volgen:
‘Janmaat is met vakantie, dus ik kan het mooi zelf doen. Maat is niet zo
koningsgezind. We hebben trouwens in de Centrumpartij ook communistische
aanhang.’ Later in de auto naar de stad zei hij: ‘Ik ben nooit te vlug enthousiast. Ik
moet eerst het hoofdbestuur raadplegen.’ We reden naar Athenaeum en haalden een
Bild op. Het verhaal was zeer groot op de voorpagina gebracht met twee pagina's
binnenin. Het viel me mee wat er werd geschreven.77 Ik werd natuurlijk ‘links’
genoemd. Waarom een ontvangst op de Sovjetambassade erbij werd gesleept, weet
ik niet. Ook begrijp ik niet waarom Jan Pijper blijkbaar al wekenlang met een ander
manuscript leurt. We zullen het gauw genoeg weten.
Ik ben eerst naar Thermos gegaan om een frisse neus te halen. Dit lukte in de
douches met een Japanse jongen.
Derk Sauer belde later dat de advocaten van de Nieuwe Revu nu op mijn artikel
studeren. En Alfred Vierling meldde de vragen aan minister Rietkerk door te zetten.
Het regent, maar ik ga de polders in, want ik voel me ontroostbaar over Eduard.
Tegen 21:00 uur belde Hans Wilbrink dat de advocaten van de Nieuwe Revu tegen
hadden geadviseerd en niet wensten dat mijn artikel werd gepubliceerd. Dat zou er
op duiden dat de affaire wel degelijk op waarheid berust. Soms denk ik dat Pijper
en Klinkenberg, die onderling nauwe contacten hebben, het spel samen spelen. Hoe
zit het in godsnaam in elkaar, als Pijper al weken geleden een artikel gereed had?
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22 augustus 1983
Ik ging de kranten vroeg halen. De voorpagina van De Telegraaf liegt er niet om.
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Han Hansen komt in de Volkskrant met een pittiger verhaal. Hij wordt ook meer
serieus genomen bij de RVD. ARTIKEL OVER CLAUS WEKT ONGERUSTHEID met erboven:
78
AMBASSADE IN BONN AAST OP KOMEND NUMMER DER SPIEGEL. Wat ik verontrustend
vind in het artikel, is dat wordt gezegd dat de autoriteiten in Den Haag vrij nauwkeurig
op de hoogte zijn welk soort gegevens door vermoedelijk twee Nederlandse freelance
journalisten zijn aangeboden. ‘Zij zouden ook andere buitenlandse bladen materiaal
hebben aangeboden,’ aldus Hansen. Dat moeten Pijper en misschien Wim Klinkenberg
zijn, want ik heb er geen moer mee te maken. Of, als gewoonlijk, Den Haag liegt
tegen Hansen.
De GPD-bladen hebben een kop dat Der Spiegel een publicatie over
huwelijksproblemen tussen Beatrix en Claus zou intrekken. ‘Op 2 juli publiceerde
de Haagse Post de opmerkingen van Oltmans. Aangenomen wordt dat wat Oltmans
heeft rondverteld, ook de kern van het artikel is dat Der Spiegel nu niet zal afdrukken.’
Erich Wiedemann, en diens ploeg, zijn na contacten met De Telegraaf naar Nederland
gekomen en hebben met mij contact opgenomen, niet andersom. Ik wist niet dat ze
er waren en kende Wiedemann dus ook niet. Gelukkig vermeldt de GPD-reportage
dat ik er met nadruk op had gewezen van de kletsverhalen niets te geloven.
Ik belde om 08:15 uur achter elkaar Klinkenberg, Derk Sauer en Hans Wilbrink
op. Iedereen sliep nog en wist van niets, noch dat de ochtendbladen vol stonden over
de affaire. Het artikel van Klinkenberg werd eveneens door de Nieuwe Revu
afgewezen. ‘Een kwestie van plaatsgebrek,’ werd gezegd.
Vierling belde. Janmaat was teruggekeerd en de vragen over de affaire Claus liggen
al bij de griffier van de Tweede Kamer, met een kopie bij NRC Handelsblad. Hij
aarzelde nog wel even na De Telegraaf gelezen te hebben, maar ik bepleitte met
kracht dat vragen over de kwestie nu gewoon gewenst waren. Jan Sampiemon
bevestigde dat ze de vragen aan Rietkerk in bezit hadden.
Vroeger waste ik zo'n varkentje via mijn goede vriend Fred van der Spek van de
PSP. Ik belde hem op en informeerde hem, want hij wist van niets. Ook niet dat Beatrix
bij haar staatsbezoek 73 lakeien mee naar Engeland had genomen. ‘Als zelfs jij al
deze dingen niet weet,’ voegde ik hem toe, ‘dan is de Nederlandse politiek toch niet
serieus bezig.’
Ik denk erover een persconferentie te geven om eindelijk, en
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nu niet via het potloodje van John Jansen van Galen in een trein, maar zelf de hele
affaire exact op een rij te zetten. Zeker nu ik ook niet aan het woord kan komen in
de Nieuwe Revu, althans alleen zwaar gecensureerd, wat ik verdom. Derk Sauer
telefoneerde de hele tekst van de door amateurs bewerkte reportage door, maar ik
zei: ‘Nee, beter niets dan zoiets.’ Iedere referentie aan Frits Salomonson moest er
bijvoorbeeld uit. Waarom? Omdat mijnheertje advocaat is en dreigt? Ik zal zelf het
woord moeten nemen, anders wordt het een absolute rotzooi.
Alfred Vierling belde. De Kamervoorzitter heeft de vragen van Janmaat over de
affaire Claus geweigerd. Er werden onvoldoende bronnen in de vragen vermeld. Ik
adviseerde Vierling op te nemen dat de Haagse Post, Privé, Story, Time, Newsweek,
Bild am Sonntag, de Volkskrant en De Telegraaf de affaire in vette letters aanroerden
en dat er dus alle reden was om de overheid om een verklaring te verzoeken.
Door alles heen zijn mijn gedachten voortdurend bij Eduard. Als ik het slagveld
overzie, dan is wat zich afspeelt rond Claus feitelijk om te huilen. Politici die overal
doorheen slapen, of gewoon niet geïnformeerd blijken te zijn. Vroeger kon ik
Kamervragen met de PSP en Fred van der Spek in elkaar zetten, maar die blijken nu
van niets meer te weten. Dat ik vervolgens genoodzaakt ben vanwege deze
onwetendheid uit te wijken naar Vierling omdat hij op een ochtend binnenliep en
om een boterham vroeg, zal ook wel weer ooit tegen me gebruikt worden. Machiavelli
heeft zijn axioma's niet voor dilettanten geschreven. En hoe werkt het in Den Haag,
dat de zaak wordt tegengehouden via hoofdredacteuren en andere bange kwezels tot
en met de Nieuwe Revu toe? Wanneer NRC Handelsblad ook maar een greintje moed
zou bezitten, publiceerden ze onmiddellijk de vragen van Janmaat plus de weigering
van de Kamervoorzitter. Het ANP kreeg de vragen eveneens. Het is de vraag of ze
op het ANP-net zijn gekomen. Wie weet werpen de dinertjes van Spoor op Drakensteyn
hun vruchten af en wacht NRC Handelsblad nog even.
Ik heb de hoofdredacteur van Der Spiegel een aangetekende brief gestuurd om op
alles voorbereid te zijn. Ik schreef ook naar Erich Wiedemann, met een kopie van
de brief aan zijn superieuren.79
Ik besloot in het stoombad van Thermos om inderdaad een persconferentie te
geven. Het zal woensdagochtend 24 augus-
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tus om 11:00 uur in Nieuwspoort plaatsvinden. Dan kan ik tenminste Frits Salomonson
bij naam noemen, iets waar de Nieuwe Revu en Derk Sauer te schijterig voor zijn.
Daar heb je het al: Radio Veronica riep om dat de ‘linkse journalist’, Willem Oltmans,
via de ‘ultrarechtse’ Centrumpartij vragen aan minister Rietkerk heeft laten stellen,
die door Kamervoorzitter Dolman werden geweigerd. Het is nu pas echt oorlog. Mam
zei altijd: ‘Truth is stranger than fiction’. Hoe leg ik ooit uit dat ik Vierling kende
lang voor er van een Centrumpartij sprake was en ik hem nu echt niet laat vallen
omdat hij in die partij zit. Wim Klinkenberg is al bijna een kwart eeuw mijn vriend
en waarachtig niet omdat hij stalinist is of voor De Waarheid schreef. Mensen kunnen
niet zonder hobby's. Sommigen zijn lid van een golfclub, ook niets voor mij.
Het regent telefoontjes. Zelfs Henk van der Meijden belde, terwijl ik al een leven
lang om hem heen loop. Hij vroeg wat er aan de hand was. Ik vertelde niets.
Jan van Beek van de GPD belde: ‘Ik ben er indertijd ook ingesprongen toen de
Rijksvoorlichtingsdienst verstek liet gaan in de zaak rond prinses Irene.’ Jan vertelde
Gijs van der Wiel op een receptie te hebben ontmoet. Gijs had hem gezegd mij te
hebben gevraagd of ik dacht dat Claus een nicht was. Ik had dit tegenover de
oud-directeur van de RVD in alle toonaarden ontkend. Ik denk dit ook echt niet. Jan
zou aan alle GPD-redacties een memo zenden, met de mededeling dat ik de
homoseksualiteit van Claus tegensprak.
Friso Endt kwam gisteren terug van vakantie. ‘Natuurlijk hebben ze op de krant
de Janmaat-vragen gemist. Ze zijn al drie dagen alleen maar met het aanstaande
vertrek van André bezig,’ zei hij door de telefoon. Endt zei door Stern te zijn opgebeld.
Ik zou daar ‘mijn verhaal’ ook hebben aangeboden. Moet je nagaan. Ik heb in geen
jaren contact met die mensen in Hamburg gehad. Endt had een telegram naar
Newsweek gezonden, om te zeggen dat het hele Claus-verhaal onzin was. Ik vertelde
hem een persconferentie te gaan geven. ‘Leuk,’ was het antwoord. Hij zou er zijn.80
‘Josje Hagers is doorgaans goed geïnformeerd. De Telegraaf zit op het verhaal en
speelt het door naar Der Spiegel, dat is een tactiek die ik vroeger ook heb toegepast,’
zei Endt nog.
‘Hans van der Voet81 heeft tegen een zeer gerenommeerde collega toegegeven,’
vertelde Wim Klinkenberg aan de telefoon, ‘dat de overheid wel degelijk krachtige
druk op Der Spie-
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Hij is inderdaad gekomen.
Hoofddirecteur van de RVD.
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gel heeft uitgeoefend.’ Hij verzekerde me dat noch hij, noch Jan Pijper een verhaal
aan wie dan ook hadden aangeboden. Wie is ons dan aan het naaien? Hoe komt Han
Hansen aan ‘twee freelance journalisten’ die een Claus-verhaal aan de man proberen
te brengen? Wim denkt dat het Josje Hagers is. Ik denk dat het de fameuze ‘rode
knop’82 is, die al eerder Beatrix en Claus, met walgelijke publicaties in De Telegraaf
en Time, een hak heeft willen zetten.
Ik belde Peter op om te zeggen dat ik een persconferentie ga geven. Zijn
onmiddellijk reactie: ‘Gaat dat niet boemerangen op jou?’
Van Beek belde terug om me af te raden een persconferentie te geven. Ik
antwoordde: ‘Er moet toch iemand zijn die de bestaande etterbuil doorprikt?’
‘Ja, ik hielp Irene indertijd ook, maar beperkte me tot het schrijven van
perscommuniqués,’ zei hij. ‘Dat was Irene,’ zei ik, ‘nu gaat het om de koningin en
eigenlijk het voortbestaan van het Huis van Oranje.’
In de Filippijnen is een gigantische rel ontstaan omdat de oppositieleider Benigno
Aquino, na asiel in de VS, in Manilla terugkeerde en reeds bij het verlaten van het
vliegtuig werd doodgeschoten. Dat pikt Washington niet van president Ferdinand
Marcos, dat is zeker.83
James Gleich schreef een schitterend overzicht: EXPLORING THE LABYRINTH OF
84
THE MIND.
‘What people can do without thinking, computers cannot do at all. (...) When you
think about yourself, what is being thought about and what is doing the thinking?
Can machines be taught the most human of human traits - creativity, inspiration,
imagination? How does the brain of neurons and synapses come to be aware of itself
as mind?’ Gleich refereert aan het boek Gödel, Escher and Bach van Douglas
Hofstadter, die bezig is geweest met ‘reinventing the human soul’. Hofstadter zei
over herinneringen: ‘To see something you have not thought of for years floating
effortlessly to the surface of the mind is a great mystery.’ Hofstadter zegt verder:
‘Reasoning comes first not last.’ En: ‘When a machine is thinking, who is telling it
what to think? Where is the “I”?’ ‘Computers need to get bored,’ is nog een andere
stelling van Hofstadter. Roger Schank, hoofd van Yale's Artificial Intelligence
Project,85 zegt tegen
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Met de rode knop bedoel ik: the government within the government.
The New York Times, 22 augustus 1983, door Colin Campbell.
The New York Times, 21 augustus 1983.
Ik sprak Schank voor mijn boek Over intelligentie.
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Gleich dat we in staat zijn machines te maken die van alles kunnen ‘but that they are
not intelligent enough to surprise you’. Een artikel als dit, vertegenwoordigt een
schat aan ‘nieuw denken’ wat misschien wel een van de belangrijkste positieve
kenmerken van de VS is. Ze leven in een ‘klimaat’ waarin alles kan, tot en met de
gekste dingen bedenken.

23 augustus 1983
Ik stond vroeg op en schreef een overzicht van wat ik op de persconferentie moet
behandelen. Er is een kamer in Nieuwspoort gereserveerd. Ik vroeg om op het bord
te schrijven: ‘Persconferentie Willem Oltmans over prins Claus’. Hij is intussen wel
de echtgenoot van het staatshoofd.
Friso Endt benadrukte gisteren andermaal: ‘Jij kent mijn mening niet. Claus is niet
gek, maar Beatrix.’
Josje Hagers schrijft op de voorpagina van De Telegraaf dat prins Claus ‘deze
week beslist over zijn toekomst’. Hij wordt 6 september 57 jaar. Hij is nog bij zijn
vriend Caspar Graf von Oeynhausen-Sierstorpff in Bad Driburg om van de schrik te
bekomen.86 Hij wordt volgens Hagers het weekeinde op Huis ten Bosch
terugverwacht.87
Goudriaan van Trouw had me gebeld. Het blad zette vanmorgen keurig in de krant
dat Dolman de vragen van Janmaat in deze vorm had geweigerd.
Jan van Beek belde: ‘Je bent de grootste intrigant van Nederland.’ Dat mag waar
zijn maar ik zit nu in een gevecht waar ik niet voor wegloop.
Jan Pijper heeft tegen Wim Klinkenberg gezegd dat de pers me morgen hard zal
aanpakken. Ze gaan hun gang maar. Ik ben op weg naar de Surinaamse ambassade
in Den Haag.
Ambassadeur Herrenberg, aardig als vanouds, had de gebeurtenissen op de voet
gevolgd. Hij zei dat de politiebewaking bij zijn ambassade nu was opgeheven en de
situatie rond hem tot rust was gekomen. Hij dacht dat ik in september als zijn gast
opnieuw Suriname zou kunnen bezoeken om het Bouterseboek af te maken. Ik wees
hem erop dat bij Vernu Reizen nog een ticket voor een andere uitnodiging betaald
moest worden.

86
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Prinses Beatrix en Claus von Amsberg ontmoetten elkaar op een feestje bij de graaf op
oudejaarsavond in 1962. De buitenlandse pers beschouwt hem als de koppelaar van het paar.
In zijn kasteel in Bad Driburg had de graaf een kliniek met 1200 bedden waar prins Claus
in 1982 voor zijn depressies behandeld werd, na eerder mislukte therapieën in Breda en
Basel. Claus verbleef er in de privévertrekken van de graaf en zijn vrouw, waar hij herstelde.
Hij keerde er regelmatig terug. (The Royal Forums, 19 02 2009/red.).
De Telegraaf, 23 augustus 1983.
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‘Waarom ben je niet met SLM gegaan? Ik beschik over duizend tickets per jaar,’
antwoordde hij. Hij zou SLM vragen het openstaande ticket met de KLM te regelen.
Ook vertelde hij dat Desi Bouterse dit jaar naar New York zal gaan voor de
Algemene Vergadering bij de VN. Prima. Ik adviseerde hem dat met klem. Dan kan
hij meteen in Washington afstappen.
Henk liet me zelfs een telegram lezen wat hij Desi Bouterse had gezonden over
mijn aanstaande persconferentie over prins Claus. Verder las ik in een telegram dat
de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken had geweigerd Joop den Uyl te
ontvangen. Herrenberg vroeg overigens om in gesprekken met journalisten te berde
te brengen dat de parlementsleden Aarts (CDA) en Knol (PVDA) zowel Bouterse als
Alibux ‘een stel schurken’ hadden genoemd. Herrenberg had op 8 augustus
dienaangaande een protestbrief naar minister Hans van den Broek gezonden. ‘Dan
ben je wel aan een goed adres,’ zei ik. ‘Die is even erg als de anderen: ze weten
gewoon niet over wie ze spreken. Ze willen het zelfs niet weten.’
Toen Herrenberg sprak over de Nationale Dag van de Revolutie op 25 november,
zei ik hem: ‘Dan moeten jullie Indira Gandhi vragen om af te stappen in Paramaribo.
Zij brengt dan een bezoek aan Brazilië.’ De ambassadeur maakte haastig
aantekeningen en zei zelf: ‘Schrijf dit nu niet aan de bevelhebber, want dan zegt hij
straks: “Dat zegt Oltmans ook”.’ Intussen heeft Jan van Beek een ontmoeting geregeld
met Herrenberg. Dat is wat ik ‘mensen aan elkaar naaien’ noem, de Bung Karno
benadering.
Later belde ik Jan van Beek vanuit het huis van Nel Oosthout op, met het advies
ambassadeur Herrenberg direct telefonisch te benaderen, wat hij zou doen. Nel komt
morgen naar mijn persconferentie.
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Kamervragen over prins Claus
(Van onze Haagse redactie)
DEN HAAG - De berichten en geruchten over prins Claus zijn aanleiding
voor een reeks vragen, die het Tweede Kamerlid Janmaat (Centrumpartij)
vandaag schriftelijk bij de regering heeft ingediend. Janmaat heeft premier
Lubbers gevraagd volgende week zijn vragen mondeling in de Tweede
Kamer te beantwoorden, maar het is niet uitgesloten dat Lubbers de vragen
vandaag al schriftelijk afdoet.
Kamervoorzitter Dolman had gisteren een eerdere reeks vragen van
Janmaat tegengehouden, omdat die zich volgens Dolman zich te veel
begaven op het terrein van het medisch ambtsgeheim en de persoonlijke
levenssfeer van prins Claus. In zijn nieuwe versie vandaag heeft Janmaat
een paar specifieke vragen weggelaten en andere vragen van
bronvermeldingen voorzien.
Het Kamerlid vraagt Lubbers wat er waar is van de speculaties ‘in
binnenlandse en buitenlandse nieuwsbladen over troonsafstand van
koningin Beatrix als gevolg van de toestand van prins Claus.’ In het
bijzonder vraagt Janmaat naar de juistheid van berichten als zou prins
Claus zich vorig jaar tijdens het staatsbezoek van het koninklijk paar aan
de Verenigde Staten in het nachtleven van New York hebben begeven
‘teneinde koningin Beatrix te compromitteren.’ De Rijksvoorlichtingsdienst
heeft al deze berichten steeds als volstrekte onzin van de hand gewezen.
Janmaat vraagt zich af of prins Claus nog wel officieel in aanmerking kan
komen voor het regentschap, ‘gelet op mededelingen van de
Rijksvoorlichtingsdienst dat prins Claus geen publieke functie meer zal
vervullen.’ Verder doet het Kamerlid een beroep op de regering het
staatshoofd en prins Claus in bescherming te nemen tegen ‘lastercampagnes
in de binnenlandse en buitenlandse pers.’
Het Parool (boven) en nu ook NRC Handelsblad hebben vanavond inderdaad de
Kamervragen van Janmaat vermeld. Vervelend dat Vierling in het bericht in NRC
Handelsblad ook over mijn artikel in Nieuwe Revu sprak, want dit verbindt me teveel
aan de Centrumpartij waar ik verder niets mee te maken heb. Jan van Beek belde dat
Lubbers zelf zou antwoorden op de vragen van Janmaat in de Kamer. ‘Er is al
afgesproken dat op dat moment iedereen de Kamer zal verlaten,’ zei Jan. ‘En de pers
blijft zitten?’ vroeg ik. ‘Natuurlijk, dat is ook al afgesproken.’ Jan zei ook zeker te
weten dat de sfeer op Huis ten Bosch te snijden was en dat het porselein het meer
dan eens moest ontgelden. De persoonlijke ruzies tussen Beatrix en Claus waren niet
van de lucht en ook niet van vandaag of gisteren. Het is al heel lang hommeles tussen
die twee. Ze brachten meestal de
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weekenden op Drakensteyn door. Zij vertrokken per helikopter op vrijdag en dan op
maandagochtend keerde het toestel om 06:00 uur terug en vloog dan over Van Beeks
huis.
Inmiddels heeft premier Lubbers Janmaat geantwoord dat de RVD het staatshoofd
tegen de roddelpers beschermt, maar het is niet gebruikelijk dat er op iedere publicatie
in roddelbladen wordt gereageerd.
Op de vraag of de regering het verantwoord acht dat prins Claus in aanmerking
blijft komen voor een eventueel regentschap, antwoordde Lubbers bevestigend.
Ontkend werd dat er zich tijdens het werkbezoek aan de VS van vorig jaar een incident
zou hebben voorgedaan ‘ten einde koningin Beatrix te compromitteren’, zoals wordt
gevraagd.

Het is opmerkelijk hoe snel premier Lubbers met zijn antwoord aan Janmaat is
gekomen. Den Haag weet dat ik morgen mijn persconferentie geef. Ging men er
vanuit, dat wanneer de premier het heilige woord had gesproken, ik me zou
terugtrekken? Geen sprake van. Ik wil dat de pers nu weet hoe de vork in de steel zit
om aan al het gezeik een einde te maken. Ik heb per telegram andermaal bevestigd
dat ik kom om 11:00 uur.
Zelfs Carel Enkelaar belde vanaf een feest van vissers - hij had een glaasje teveel
op - of ik de Oranjes morgen zou aanvallen of verdedigen. Daar gaat het niet om. Er
moet schoon schip worden gemaakt voor er brokken vallen, want Der Spiegel en het
gevaar uit die hoek zijn allerminst verdwenen.
Ik heb Hans van der Voet proberen te bellen, zonder resultaat. Vanavond belde
hij tot mijn verrassing toch terug. Hij wilde weten wat ik van plan was. ‘Nou, ik ga
doen wat u tot dusverre heeft nagelaten,’ zei ik. Hij zei dat wanneer journalisten
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hem vroegen of Claus homoseksueel was ‘dan spreek ik dat tegen. Meer kan ik niet
doen, zeker niet zolang het nergens staat geschreven.’
‘Wel,’ vervolgde ik, ‘fasten your seatbelt, ik zal morgen die zaak voorgoed
torpederen.’ Ik vroeg hem iemand van de RVD te sturen met een bandrecorder opdat
hij exact zou weten wat ik had gezegd.
Ik vroeg hem nog of hij twijfels had over wat ik van plan was te gaan doen.
‘Helemaal niet,’ aldus Hans van der Voet.

24 augustus 1983
Ik ben op chique, in een kostuum met het commandeurskruis van Paléologue, op
weg naar Den Haag getogen. Ik koos een vleugje oranjebleu in mijn stropdas.
Ik was al om 06:00 uur op en heb een aantal aantekeningen voor de persconferentie
op witte kaarten geschreven. Dit wordt een gigantisch examen, dat is zeker. Het is
nu erop of eronder. Het getij keren op eigen kracht, zonder ruggespraak met Poslavsky,
Croiset, mejuffrouw Boekhoudt, niemand. Op eigen koers zonder ook maar iemand
advies te vragen.
Gisteravond lichtte André Spoor me telefonisch in dat Frits Salomonson een
tweelingbroer heeft, terwijl An de zus van de jongens is. Het zou natuurlijk kunnen
zijn dat niet Frits het vriendje van Claus is maar diens tweelingbroer, Jan Laurens.
Wat dan?
Hans van der Voet zei gisteravond te verwachten dat Frits Salomonson vandaag
ook een persconferentie zou geven. Dat zou de zaak gecompliceerder kunnen maken.
Over mijn persgesprek zei hij letterlijk: ‘Dat kunt u doen, wij niet.’ Hij zei zelfs: ‘Ik
ben u dankbaar.’ Hij vroeg me hem na afloop eens te bezoeken.
Han Hansen komt vanmorgen in de Volkskrant met een verkapte waarschuwing
dat de RVD alles wat over de zaak Claus momenteel wordt gezegd of geschreven,
scherp in de gaten houdt. En dan somt hij even op welke rechtsmaatregelen het
koningshuis in het verleden tegen publicaties die onjuist of onwaar waren, had
genomen.
Het wordt bepaald een spannende dag. Ik heb schietgebedjes gedaan, dat ik met
de nodige waardigheid mejuffrouw Buringh Boekhoudt zal opvoeren. Ik krijg nog
steeds nieuwe invallen over wat ik straks moet vertellen. En om Erica van Eeghen
te eren, zal ik als eerste zin zeggen: God zegene de greep, ook al bedoelt lieve Erica
hiermee iets anders dan ik.
De conferentie begon om 11:05 uur. Nel Oosthout was aan-
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wezig, vergezeld door een oudere heer, een bankier. Ik groette An Salomonson met
een handdruk. Friso Endt was er met nog een redacteur van NRC Handelsblad.
Eigenlijk was iedereen er, een vijftigtal journalisten. De hele conferentie is op de
band opgenomen. Er kwam een droogkloot naar me toe die zich voorstelde en door
de RVD was gezonden. Hij plaatste, zoals ik had gevraagd, een bandrecorder voor
mijn neus.88
Er zat een fleurige dame op de eerste rij, die met haar geluidsapparatuur door een
jong, aantrekkelijk ventje werd bijgestaan. Ik zei tegen haar: ‘U hebt goede smaak.’
Zij pakte daarop twee punten van haar jurk vast en vroeg met een zwaar Duits accent:
‘U vindt mijn robe mooi?’
‘Nee,’ zei ik, ‘uw assistent lijkt me een aardig ventje.’ Sommige aanwezige
journalisten hoorden ons en lachten zich kapot. De dame wist niet wat voor gezicht
te trekken. Zij vertegenwoordigde een Duits blad hoorde ik later.
Ik ben nooit aan de geprepareerde kaarten toegekomen. Ik heb fris van de lever
gesproken, geïmproviseerd, en mijn verhaal afgestoken in ongeveer veertig minuten.
Daarna waren er vragen. Twee kerels van De Telegraaf wierpen zich als lastposten
op. Ik heb Kees Lunshof van repliek gediend. Die jongen is een mager aftreksel van
de persoonlijkheid die zijn vader Henk Lunshof was, de voormalige hoofdredacteur
van Elseviers die ik uitstekend heb gekend.
Nel Oosthout zei na afloop: ‘Je had ze allemaal in je zak.’ Zij gaf me voor het oog
van iedereen een zoen. ‘Ze voelen zich je mindere en gevoelens van jaloezie spelen
mee.’
Er was nog een lastpost, een broekie van Radio Veronica, die ik op zijn nummer
zette. Een radioverslaggever van de VARA wilde een gesprekje van twee minuten
maken. Ik begon te zeggen blij te zijn dat Lubbers snel antwoord had gegeven op
vragen van de Centrumpartij. Onmiddellijk schakelde hij het apparaat uit. ‘We kunnen
hier geen reclame voor de Centrumpartij maken,’ zei hij. Ik wist niet wat ik hoorde.
‘Probeer je me te adviseren wat ik mag zeggen, censureren dus?’ Terwijl ik van hem
wegliep zei ik: ‘En je noemt jezelf nog journalist ook.’
Later kwam ik hem weer tegen. De VARA-medewerker verontschuldigde zich en
zei slechts orders ten aanzien van de Centrumpartij op te volgen. Ik heb hem toen
alsnog een kort gesprekje gegeven, maar het is diep treurig.
Freddy Rikken, fotograaf van het weekblad De Tijd, wilde
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Later werd me gezegd dat de opname op Huis ten Bosch was gehoord.
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foto's maken voor een omslagverhaal. Hij zei dat het al grotendeels gereed was. Ik
vond dit vreemd, want mijn verhaal heb ik pas vanmorgen echt kunnen vertellen.
Maar na de fotosessie ben ik met Stefan Landshoff, Guido Beauchez van METRO en
een Amerikaan van het blad High Times89 naar Amsterdam teruggereden.
Goudriaan van Trouw belde. Hij had een uitvoerig artikel over mijn persconferentie
geschreven maar de hoofdredactie had het weggegooid. Friso Endt waarschuwde me
al. Hij zei dat hij niet dacht dat erover geschreven zou worden. Daar is de befaamde
Haagse ‘rode knop’ weer aan het werk geweest. Zo zit het koninkrijk nu eenmaal in
elkaar. Via het college van hoofdredacteuren of wie weet welk ander centraal orgaan
wordt zoiets verordonneerd. Goudriaan voegde toe: ‘U bent zeer open en direct
geweest, geloofwaardig.’
Aart van der Want was van mening dat ik toch te emotioneel was geweest. Hij
kan wel gelijk hebben, maar zo ben ik nu eenmaal, alle voornemens me in te houden
ten spijt.
Jan Pieter Visser van de NCRV belde en zei dat er vergaderd was over mijn
persconferentie. Van Maanen had gezegd dat er iets over moest worden uitgezonden,
maar de oppositie ertegen was sterker geweest en dus ging de opname de prullenbak
in.
‘Ze lachen me zelfs uit, als ik zeg dat ik contact met jou heb,’ aldus Jan Pieter.
‘Wijs je ze er dan ook op dat jij de enige van dat groepje bent die met mij gewerkt
heeft en me kent?’
Ik probeerde Hans van der Voet te bereiken. Hij was in de ministerraad. Hij heeft
de bandopname. Ik heb de verzamelde journalisten onder hun neus gewreven dat ze
geen onzin moesten proberen, want ieder woord stond op de band. Jammer dat Henk
Hofland dan ontbreekt. Hij weet beter dan wie ook hoe ik opereer. Hij schreef vandaag
een column over de affaires rond Greet Hofmans en rond Claus. Ik staarde naar zijn
begeleidende foto: naar, heel naar. Ik herken hem niet meer.
Stefan Landshoff zei er absoluut zeker van te zijn dat Jan Pijper al zijn inlichtingen
rechtstreeks van Johan Olde Kalter van De Telegraaf ontvangt. Dit zou erop wijzen
dat de hele affaire via De Telegraaf werd gespeeld. Wie laat zich in hemelsnaam
voor het karretje van die zak spannen? Ik telefoneerde hierover met Wim Klinkenberg,
die tenslotte goed bevriend is met Landshoff. Ik vroeg me af of de hele Claus-affaire
dan toch een verlengstuk zou kunnen zijn van de campagne uit 1976, waarbij
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via Robert Kroon en Wibo van de Linde het prinselijk paar van toen als ‘links’ werd
neergezet, wat betekent in het jargon van Washington: dus onbruikbaar. Het zou dan
ook Jan Pijper hebben kunnen zijn die het verhaal over de nichterij van Claus bij
Stern aanbood. In plaats van hun vileine anti-Oranje stunt opnieuw via Wibo en
Kroon te spelen, dachten ze ditmaal mij voor het karretje te kunnen spannen, er
abusievelijk van uitgaande dat ik anti-Beatrix en Claus zou zijn. Het is de idioten
blijkbaar ontgaan dat er een verschil is tussen van mening zijn dat een instituut van
erfelijke monarchie niet past in de 21ste eeuw of meedoen aan een ploertenstreek om
een prins-gemaal, die van toeten noch blazen weet, als homo neer te zetten naast een
vrouw met drie zoons.
Er zat op de achterste rij tijdens de persconferentie een niet nader geïdentificeerde
oudere heer die voortdurend ernstig keek en van wie ik dacht: wie weet
vertegenwoordigt dit sujet wel de Haagse rode knop. Het uitje heeft me 164 gulden
gekost voor de huur van de zaal. Dat kon er voor koningin en vaderland ook nog wel
af.
Alfred Vierling stond vanavond voor mijn deur. Hij had de persconferentie
bijgewoond. Janmaat zou dansen van blijdschap over het ontstane rumoer. Vierling
produceerde een commentaartje over de affaire.90

25 augustus 1983
De koninklijke promotie was trouwens uitstekend gisteren. De Telegraaf had een
foto op de voorpagina van de koninklijke familie, wandelend in de tuin, alsof er geen
vuiltje aan de lucht was. Het Reformatorisch Dagblad had gisteren een
voorpaginacommentaar ONS KONINGSHUIS. ‘Hier zijn slechts krachten aan het werk,
die ons volk stap voor stap op de weg der rampzaligheid leiden. Hier vermoeien zich
slechts krachten, die de beslissende slag willen toebrengen aan de band, die ons aan
het Huis van Oranje bindt.91 God heeft dat huis gebruikt om na het donker van de
middeleeuwen het licht van de reformatie een duidelijke plaats in ons land te geven.
Dat feit, hoe weinig we daarvan nog in het Huis van Oranje en onder ons volk ook
terugvinden, bindt ons aan ons vorstenhuis en al diegenen die daartoe behoren. Wee
degenen die deze band, die God gelegd heeft, doorsnijden. Het voortsnellen naar de
afgrond is niet meer te beletten’.92

90
91
92

Zie bijlage 25.
Welke zijn die krachten? De rode knop? De Telegraaf? Pijper?
Reformatorisch Dagblad, 24 augustus 1983.
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Ik weet niet wie dit pathologisch opstel heeft geschreven, het lijkt haast regelrecht
uit Sprookjes van Moeder de Gans. ‘Of zal onze God zo lankmoedig zijn, dat Hij
nog niet toelaat, dat deze boze opzet zal slagen?’ aldus het Reformatorisch Dagblad.
The conspiracy of silence! Nergens wordt met een woord gerept over mijn Haagse
gesprek met vijftig journalisten. Ze zaten er dus allemaal voor niets. Zij kregen lamme
handen van het opschrijven, maar net als bij Goudriaan van Trouw, verdwenen alle
verslagen in de prullenbak. Hoe meer ik nadenk over deze fantastische gebeurtenis,
hoe meer ik concludeer dat het misschien toch waar is dat Claus een homoseksuele
affaire heeft gehad.
Hans van der Voet zegt dat Frits Salomonson een verklaring aan het ANP gaat
geven en dat iedereen nu hoopt dat de bui is overgedreven en dat het stil zal blijven.
‘Er staat vanmorgen geen letter in de bladen, alsof de koninklijke familie niet bestaat,’
aldus de RVD-directeur. Er zijn negen pagina's uitgetypt van mijn verklaring, de
vellen lagen voor hem op tafel. Hij gaat me die toezenden.
Ik belde Arie Kuiper, hoofdredacteur van weekblad De Tijd. ‘We zitten net over
je te spreken. Zou je ons een interview willen geven,’ vroeg hij. Waarom niet?
Ze komen om 14:00 uur. Prompt belde de Haagse Post ook met een verzoek voor
een interview, maar dat gaat nu dus niet. Hans Wilbrink belde op. ‘Ik hoor, dat je op
ons scheldt.’
‘Ja, vind je dat gek? Heb je er nu geen spijt van dat je mijn artikel verknipte?’
‘Nee helemaal niet.’
Zielig dus. Hadden ze mijn lezing over wat er speelde wel afgedrukt, dan zou ik
nooit een persconferentie hebben gegeven, dus al met al een geluk bij een ongeluk.
Mijn broer belde. Ik stond in de grootste krant van Zwitserland. Mijn naam was
fout gespeld en ik zou prins Claus in de mangel hebben genomen. Wat kan je er tegen
doen?
Jan Mets belde. Hij was diep verstoord vanwege mijn ‘bindingen’ met de
Centrumpartij. Ik legde zo geduldig mogelijk uit slechts een binding met Alfred
Vierling te hebben, die teruggaat tot tien jaar voordat er een Centrumpartij was, en
dat ik niet van plan ben met hem te breken.
In Suriname zijn de lijfwachten van Roy Horb voor de krijgsraad gebracht. Dit
vanwege medeplichtigheid aan een complot tegen legerleider Desi Bouterse. Als het
nu maar niet een wraakactie is tegen de homoseksuele lijfwachten van Horb.
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Badrissein Sital schijnt naar Cuba te zijn afgereisd. Dat heeft ambassadeur Osvaldo
Cardenas geregeld.93
Jane Brody schrijft over dromen. ‘Should we worry about the significance of what
happens during our dreams. Do they show us a picture of our true selves? Are they
psychological safety valves? Why do some people dream more than others, or at
least remember more? Do we need dreams to be healthy?’ Dat zijn vragen waar ik
me al jaren mee bezighoud, als ieder ander trouwens. Brody stelt dat niemand eigenlijk
nog afdoende antwoorden heeft, maar de kennis over onze droomwerelden groeit.
De Irokezen gingen er vanuit dat dromen dienden te worden uitgevoerd, omdat ze
van boven werden opgedragen. Op Kalimantan zal een man die droomt dat zijn vrouw
overspel heeft gepleegd, deze aan de kant zetten. Freud noemde dromen ‘der
königlichen Weg’ naar het onderbewustzijn. Dromen ontmaskeren volgens de Weense
psychiater ‘true feelings stripped of the cover of the ego and superego.’ Freud nam
aan dat dromen voortkwamen uit ‘basic sexual and aggressive drives and represented
fulfillments or attempted fulfillments of our deepest desires. Thus, they might be
indeed windows into our souls albeit sometimes disguised.’ Aldus Freud in het artikel
van Brody.94
Brody geeft een ezelsbruggetje om dromen te onthouden. ‘Keep a pen and pad
next to your bed.’ Dat doe ik al jaren, maar het werkt niet, op een enkele uitzondering
na. Ik blijf bij mijn these dat tijdens het dromen de directe mind control de
verkeerslichten in het brein op oranje zet, waardoor neurale informatie door elkaar
gaat lopen en ‘de zin der dingen’ wegvalt. ‘Only one percent of dreams,’ schrijft
Brody, ‘involve sexual feelings or acts, and very few of those involve sexual
intercourse. The erection that occurs in REM sleep95 is not related to the content of
dreams: rather it results from the pooling of blood in the genital area. Men,
incidentally, dream about other men twice as often as they dream about women,
whereas women dream equally often about both sexes.’
Gerard Driehuis van De Tijd verscheen op het afgesproken uur op Amerbos, een
blond ventje, een broer van Kees Driehuis (VARA). Hij rook niet fris en pafte sigaren.
Op een zeker mo-
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Ik zou Sital pas later in Havana leren kennen. Ik bewerkstelligde zijn terugkeer naar Suriname.
The New York Times, 24 augustus 1983.
Rapid eye movement, REM, is een fase in de slaap. De ogen maken snelle bewegingen terwijl
ze gesloten zijn en het brein is erg actief maar de spieren en ledematen zijn min of meer
verlamd, alsof zo voorkomen wordt dat we gaan uitvoeren wat we dromen.
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ment vertelde ik betrokken te zijn bij informele contacten tussen de VS en de USSR.
Ik vroeg of hij de bandrecorder wilde afzetten. Hij deed alsof hij de machine uitzette,
maar even later zag ik hem draaien. Ik zei niets. Later deed hij alsof hij het ding weer
aanzette. Ik gaf hem de Amerikaanse editie van het Arbatov-boek met een opdracht
voor Arie Kuiper mee. Hij was charmant en vriendelijk tijdens ons gesprek, maar
toen het afgelopen was, veranderde zijn gezichtsuitdrukking en gedroeg hij zich
anders. Niets verbaast me meer eigenlijk.
De brief van Erica van Eeghen aan NRC Handelsblad in antwoord op het artikel
van Manuel Kneepkens (9 juli 1983) neem ik te harer ere hier op.96
In Moskou is een pact gesloten voor de duur van vijf jaar, dat zegt dat het Kremlin
jaarlijks negen miljoen ton graan in de VS zal aankopen. Het is de eerste behoorlijke
overeenkomst tussen beide supermogendheden sinds de Sovjetinvasie in Afghanistan
in 1979.97
Het Internationaal Instituut voor Strategische Studies in Londen heeft weer een
nieuw gruwelscenario bedacht: een nucleaire confrontatie tussen de VS en de USSR
zou het leven kosten aan 25 tot 34 miljoen mensen. Er is rekening mee gehouden dat
het uitgebreide systeem van schuilkelders in de Sovjet Unie optimaal zal functioneren.
Als dat niet het geval is, zou het aantal doden met tientallen miljoenen stijgen. De
98
VS hebben 40.000 mogelijke doelen in kaart gebracht. Wat een stupide geklets in
de ruimte.

26 augustus 1983
Benelux Press belde. Bunte Illustrierte wil mij interviewen. Ik ging akkoord,
morgenochtend om 11:00 uur. Ik vroeg meteen 5.000 D-Mark honorarium. Ik belde
Hans van der Voet. Ze zouden ook bij hem komen. ‘Ontvangt u ze,’ vroeg hij.
‘Ja, waarom niet?’ antwoordde ik.
‘Als ik zou doen wat u doet, alleen maar zeggen het is allemaal onzin en er verder
niets over zeggen, dan schrijven ze sowieso maar dan zonder mijn inbreng. Nu kan
ik, door met ze te spreken, misschien bepaalde zaken verduidelijken of zelfs in een
ander daglicht stellen. Ik ga het in ieder geval proberen.’
Een studente van de School voor Journalistiek belde. Hans van der Voet had gezegd
‘blij te zijn’ met de persconferentie die ik had gegeven. Zij wilde voor een interview
komen, maar ik
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Zie bijlage 26.
The New York Times, 25 augustus 1983, door John Burns.
Associated Press, 24 augustus 1983.
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heb zo vriendelijk mogelijk de zaak afgewimpeld. Ik wil het Bouterse-manuscript
afmaken.
Ik bracht een bezoek aan Hidajat Sumo, persattaché van de ambassade van
Indonesië. Hij vroeg me: ‘Als u in mijn plaats was, wat zou u aan Djakarta
rapporteren? U bent nu ongewenst. Wat zou ik kunnen aanvoeren om het naar gewenst
om te buigen? Hoe denkt u nu over de Orde Baru?99 U bent een invloedrijke, oudere
journalist.’ Hij hengelde openlijk naar positieve uitspraken van mij over het
Suharto-regime.
‘En als u slechte dingen vindt, schrijft u die dan?’ vroeg hij.
Ik probeerde hem in alle toonaarden duidelijk te maken, dat als ik nu een bezoek
aan Indonesië zou brengen, ik zeker geen letter zou schrijven, want het ging mij erom
na bijna twintig jaar afwezigheid me te oriënteren en vrienden van vroeger te
bezoeken. Ik vertelde hem tien jaar geleden ambassadeur generaal Alamsjah te hebben
bezocht - de laatste keer dat ik deze ambassade betrad - en vertelde wat er toen was
gebeurd. Dat ik hem had gezegd niet te begrijpen hoe men het had gedurfd uit villa
Wisma Yaso, de laatste verblijfplaats van Bung Karno voor zijn dood in 1970, het
televisietoestel weg te halen, opdat de oud-president nog meer van de buitenwereld
geïsoleerd zou zijn. Ik moet Suharto maar weer eens een brief schrijven.
Ik kwam André Spoor met zijn zoontje tegen. Friso Endt had hem gerapporteerd
dat ik op de persconferentie ‘prima had geblazen’. Hij denkt nog steeds dat de zaak
Claus heel anders in elkaar zit dan men nu zegt en verwacht nog andere
ontwikkelingen. ‘Maar Beatrix blijft rustig zitten. Dat is een professional hoor,’ zei
André. An Salomonson had gesproken over een communiqué van haar broer aan het
ANP. ‘We hebben alles afgezocht, maar niets kunnen vinden,’ aldus Spoor. Ik vroeg
hem of hij het voor mogelijk hield dat Olde Kalter van De Telegraaf wellicht Jan
Pijper met kopij de hort op had gestuurd, want de informatie was uiteindelijk
afkomstig van ‘ooggetuige Josje Hagers’.
‘Wie is Jan Pijper,’ vroeg André. Hij vermeldde ook nog dat Rob Soetenhorst van
zijn vrouw, die orangiste is, niet naar mijn persconferentie had gemogen en zich had
laten vervangen door An Salomonson.
Spoor is twaalf jaar hoofdredacteur van NRC Handelsblad geweest en neemt
vanavond met een rede in de Pieterskerk in Leiden afscheid. Ik ben uitgenodigd en
zal er naar toe gaan.
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De Nieuwe Orde van Suharto.
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Pieterskerk, Leiden, 19:15 uur De eerste die ik in Leiden tegen het lijf liep was Jan
Jacob Dolleman, de zoon van Cila Schimmelpenninck.100 Hendrikje Spoor komt in
zijn studentenhuis wonen. De toespraak van Appel sla ik over, de man is een proleet.
Wout Woltz, de opvolger van André, hield een redevoering met een hand in zijn zak.
Hoe heeft men het verzonnen hem tot hoofdredacteur te benoemen? Oud-minister
Chris van der Klauw kauwt kauwgom, ook zo keurig. Adriaan van Dis kwam me
even hartelijk begroeten en zei dat hij me in zijn VPRO talkshow wilde hebben.101
De rede van André heette: De verheven boodschapper, en werd keurig in een
boekje van 25 pagina's door NRC Handelsblad verspreid. Hij stond op een kansel. Ik
dacht: de gesjeesde dominee, waar hij aanvankelijk voor studeerde. Aardig was een
passage gewijd aan mijn vriend Georgii Arbatov, van welk contact ik Spoor liet mee
profiteren: ‘Typerend is bijvoorbeeld de internationale verwarring over de positie
van de directeur van het Moskouse Amerika-Instituut professor Georgii Arbatov,
die kort geleden een bezoek aan Nederland bracht. Is Arbatov al decennia nauw
verbonden met Andropov? Volgt hij binnenkort Gromyko op als minister van
Buitenlandse Zaken? Niemand weet het precies en elke Kremlin-bestuurder heeft
zijn eigen visie.’ Dan vertelt Spoor zijn illustere gehoor - pure opschepperij - dat
Arbatov bij hem thuis kwam lunchen en dat tien van zijn redacteuren de maaltijd
bijwoonden, en met die typisch Hollandse arrogantie, die ik juist zo bespottelijk vind,
‘acht ik [André Spoor, WO] hem [Arbatov, WO] geschikt en voor de hand liggend als
kanshebber op de hoogste functies in de Sovjet Unie.’ Ik dacht: lieve André, waarom
heb je me die passage niet laten lezen? Hoe durf je je een oordeel aan te mati-
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Zie Memoires 1925-1953.
In 1985 zou ik inderdaad in zijn programma zijn, waarin de berucht geworden botsing met
Van Dis was te zien.
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gen, waar je Arbatov misschien een paar maal in je leven hebt ontmoet. Dan had ik
je kunnen vertellen dat Arbatov in het verleden menig positie, tot en met ambassadeur
toe, kreeg aangeboden, maar heel bewust juist altijd gekozen heeft om op zijn Instituut
als onderdeel van de Academy of Sciences - dus onder een wetenschappelijke paraplu
- te blijven opereren. Hij heeft steeds zeer gericht iedere functie bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken, of als minister van Buitenlandse Zaken, vermeden en zal
dit blijven doen.
Nog ergerlijker vond ik zijn lange tirade gericht tegen Fidel Castro. Natuurlijk
geen woord van afkeuring van de Yankee-blokkade van Cuba sinds 1960, want als
‘homo atlanticus’ en brave hoofdredacteur van een gezagsgetrouwe krant, zou hij
het wel uit zijn hoofd laten het in dit opzicht voor Cuba op te nemen. Maar wel
redekavelen over Armando Valladares. Ik realiseerde me dat Spoor wellicht met zijn
vriend Coen Stork over dit onderwerp van gedachten heeft gewisseld, maar dat hij
concreet van de geschiedenis van het Castroïsme - dat ik sinds 1960 ter plekke volgde
- geen moer afweet. Waarom er dan zo'n lange passage aan gewijd? Bladvulling.
Bij het scheiden van de markt vanavond liep ik tegen Jan van Beek van de GPD
aan. Hij had Hans van der Voet van de RVD om commentaar op mijn persconferentie
gevraagd. Dit had Van der Voet niet willen geven. Typisch. Ook het ANP maakte er
geen melding van. Iedereen die ik sprak, vond het ten hemel schreiend dat ‘His
Master's Voice’ mijn persconferentie had weggecensureerd, maar er verandert niets.
Ze gaan bij het ANP gewoon hun gang. De rode knop wil het niet hebben. Hoe los ik
dit op?
Henk Hofland was er, maar ik sprak hem niet. Frits Böttcher was er met Lucia.
Zij vroeg naar Peter. Hij was zo bot als altijd. Jolle Jolles was oud geworden.102
Ik liep tegen een rechtenstudent, Joost Scholten, aan. Ik stelde voor om eens voor
een groep van zijn makkers een lezing te houden. Aantrekkelijke knul trouwens.

27 augustus 1983
Hans Krüger van Bunte Illustrierte arriveerde om 11:00 uur per taxi. Hij schepte op
dat ze een paar miljoen exemplaren per week verkopen. Hij werd gevolgd door
Vincent Steinmetz van Benelux Pers die foto's kwam maken.
Ik begon vrijwel meteen de hamvraag te stellen betreffende
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mijn honorarium van 5.000 D-Mark. Dat was teveel. Oké, dan geen interview. Ik
maakte duidelijk dat we geen gesprek hadden gevoerd en dat ik niet geciteerd wilde
worden. Krüger exit. Deze tactiek had ik jaren geleden moeten bedenken.
Max Pam schreef vanavond in het Zaterdags Bijvoegsel bijna twee pagina's over
het gesprek met André Spoor ter gelegenheid van diens afscheid. Hij behandelt ook
het incident in mijn huis rond Henk Hofland, wat leidde tot diens aftreden als
medehoofdredacteur van NRC Handelsblad.
‘Maar toen kwam eerst de rel, waarbij Hofland zich vergaloppeerde, omdat
hij een paparazzo van De Telegraaf bij Oltmans had binnengesluisd. Zowel
de directie als de Raad van Commissarissen vond dat Hofland onhoudbaar
was geworden. Het idee was: hij heeft zich onmogelijk gemaakt. Ingerukt,
mars. Ik heb mij er toen enorm voor ingezet om hem voor de krant te
behouden. Niet alleen uit vriendschap, maar ook omdat ik ervan overtuigd
was dat hij de gouden pen van de krant had.’
‘Ik herinner mij dat Henk en ik, om te zien hoe wij de schade zo veel
mogelijk konden beperken, fulltime in de Tabarin op de Willemsparkweg
zaten, een zeer treurige kroeg, waar niemand ons kende en waar wij ook
nooit terug zijn geweest. Het was een droefgeestig moment, vooral omdat
zijn natuurlijke kring in Amsterdam dreigde zich van Henk af te wenden.’
‘Heldring heeft toen gesuggereerd dat Hofland televisierecensies zou gaan
schrijven, een briljante gedachte. En later is hij op mijn aanraden weer
met zijn oude Montags begonnen. De krant is daar zeer wel bij gevaren.’
‘Toen waren wij nog met z'n tweeën, maar kort daarop kreeg Heldring het
aanbod om directeur van het Genootschap voor Internationale Zaken te
worden. Heldring was eigenlijk meer geïnteresseerd in het schrijven van
stukken, dan dat hij de ambitie had om hoofdredacteur te zijn. Hij voelde
zich bedrukt onder zijn verantwoordelijkheden. Veel meer dan ik, moet
ik je zeggen. Heldring heeft mij vaak verteld dat hij 's nachts wakker lag.
Niet eens zo zeer omdat hij bang was voor een krant met blanco pagina's,
maar vooral omdat hij niet alle stukken die in de krant kwamen, van tevoren
kon lezen.’
‘Door het hele technische proces is dat eenvoudig niet meer mogelijk. Er
is 's ochtends vaak niet eens meer een proef van wat er in de krant
verschijnt. Als er geen redacteur naar je toekomt, die zegt: “Dit moet je
toch eens lezen”, dan gaat het zo - floep - de krant in.’

28 augustus 1983
Er hangt al enkele dagen een zwarte kat die een achterpoot mist, rond het huis. Hij
probeert steeds binnen te komen. Erg zielig maar ik jaag hem steeds naar buiten. Ik
heb Peter gebeld om te vragen wat ik met het beestje aanmoet. Hij adviseert vis te
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voeren. Peter komt maandag en dan zie ik wel verder. De kat slaapt nu in de tuin. Ik
geef niets meer, geen vis, geen water, niets, want anders gaat hij nooit weg. Het beest
miauwt bij het leven en zit tegen me te praten bij de deur.
De blonde danser Richard, de beauty, en zijn vriend Menno waren in Thermos.
Ze wonen nu in Zaandam. Die twee binken zijn al jaren samen, allebei anders, maar
even lekker.
Gerard Driehuis heeft de tekst van het omslagverhaal voor De
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Tijd in de bus gedaan.103 Het is een vrij rottig verhaal geworden, zoals was te
verwachten. Het is eigenlijk niet eerlijk. Ik zal naar hem toe gaan.
Gijs van der Wiel zei vanmorgen dat Der Spiegel, in plaats van met de Claus-rel,
nu met een zoetsappig verhaal over Beatrix zou komen. Het zal me benieuwen.
Lex Runderkamp van Vrij Nederland kwam naar Amerbos. Hij nam twee
geluidsbanden op. Ik ontdekte dat hij op 22 februari 1957 werd geboren, toen ik in
Djakarta een Adres naar de Staten-Generaal initieerde om een einde te maken aan
het gelazer van Luns en Den Haag met Sukarno en Indonesië. Wanneer je zoiets in
gedachten houdt, realiseer je je dat een nieuwe generatie journalisten voortgang
maakt. Ik vond hem wel aardig.

29 augustus 1983
Peter wordt vandaag 38 jaar.
Der Spiegel is uitgekomen met een verhaal over het Huis van Oranje, alsof er nooit
iets aan de hand is geweest. Mijn persconferentie is dus toch precies op tijd gekomen.
Hans van der Voet belde. Hij zei dat ik in gunstige zin in Der Spiegel wordt genoemd,
met foto. Hij was verheugd, dat ik de Bunte Illustrierte geen interview had gegeven.
De Volkskrant schrijft vanmorgen, dat de RVD weinig ziet in stappen tegen Der
Spiegel, al buigen juristen zich over de inhoud. Het artikel wordt een samenvatting
van een aantal geruchten genoemd, die volstrekt onwaar zijn, ‘een sfeertekening,
welke een onjuist beeld oproept’. Maar de nichterij van Claus is ondertussen tussen
wal en schip gevallen, en dat was de clou van mijn interventie. Ik hoorde dat Jan
Pijper razend was over mijn persconferentie, want hij zou het als uitgemaakte zaak
hebben gezien dat Claus van het toneel zou verdwijnen en Beatrix daarna vanzelf.
Wat voor belang kan Pijper bij de affaire hebben, en waarom windt hij zich er zo
over op?
Wel interessant is dat Der Spiegel heeft ontdekt dat er dit voorjaar een commissie
werd gevormd - met vooral vrienden van de koninklijke familie - om prins Willem
Alexander vast op de taak van staatshoofd voor te bereiden, bestaande uit mevrouw
C.J.L.M. de Beaufort-Sickinghe, diplomaat Piet-Hein Houben en de roemruchte Frits
Salomonson. Ook Jelle Zijlstra, oud-directeur van de Nederlandse Bank zou erbij
betrokken zijn geweest. Er is dus toch wel iets aan de knikker geweest, zoals André
Spoor ook bij hoog en bij laag volhoudt.
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Tegen De Telegraaf heeft de RVD gezegd dat Der Spiegel ‘oude koeien uit de sloot
haalt’.
Peter had een soepele overtocht uit Engeland gehad, kocht in Hoek van Holland
NRC Handelsblad en had het vervelende stuk van vanavond in die krant gelezen, dat
uit Der Spiegel citeerde en waarin ik ook als ‘antimonarchist’ ben opgevoerd. Ook
Vierling belde: ‘Je wordt weer in die krant als geruchtenverspreider en antimonarchist
opgetekend. Ik lees dat juridisch.’104 Ik belde met Hans van der Voet om 18:30 uur,
toen hij op het punt stond kantoor te verlaten. ‘Uw persconferentie heeft voor mij
[hij zei niet: voor ons of voor het koningshuis; WO] geen slecht resultaat gehad. De
geruchtenstroom is verstomd. Achteraf zeg ik, inderdaad, de geruchten die de ronde
deden zijn niet langer een serieus onderwerp en dat is mij lief.’
‘Dus,’ vroeg ik met nadruk, ‘u beoordeelt mijn optreden als positief?’
‘Ja,’ was onverkort het antwoord.
‘Waarom hebt u dit niet tegen journalisten verteld? U wilde Jan van Beek van de
GPD niets zeggen.’ ‘Als Van Beek mij niet kon bereiken, moet hij mij nog eens bellen,
dat heeft hij tot dusverre niet gedaan.’ Zo kom je er achter dat ze allemaal maar wat
kletsen. Ik telefoneerde Jan, die beloofde dat hij alsnog Van der Voet persoonlijk
zou bellen. Hij ging echter nu eerst met vakantie.
Lex Runderkamp had een aantal mensen om een reactie gevraagd over mijn
persconferentie. Zelfs Friso Endt, die laaiend enthousiast tegenover mij en Spoor
had gedaan, kwam nu met onaardig geklets. Ik spoorde Runderkamp aan zelf met
Hans van der Voet te spreken wat hij godzijdank later heeft gedaan. ‘Hij heeft gezegd,
en dat zet ik in Vrij Nederland, dat jouw persconferentie zuiverend heeft gewerkt
ten aanzien van het koningshuis.’105
Ik belde André Spoor en vroeg waarom het rotstuk van vanavond nodig was
geweest. Hij zou het met Wout Woltz bespreken. Ik stuurde NRC Handelsblad er een
telegram overheen, en citeerde wat Hans van der Voet als commentaar had gegeven
op mijn persconferentie, en vroeg waarom ze niet langs die weg hadden geopereerd
in plaats van mijn werk weer in een kwaad daglicht te stellen. Peter luisterde naar
mijn telefoongesprekken in mijn werkkamer en vroeg: ‘Willem, word je er niet gek
van?’
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Runderkamp zette dit later inderdaad letterlijk in Vrij Nederland.
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Ik zei: ‘Inderdaad. Ik wil het liefste deze tent (Amerbos 205) verkopen en voorgoed
weer heel ver weggaan. Alfred Vierling zegt: “Ze begrijpen je niet”.’
‘Het is veel erger,’ zei Peter. ‘Ze begrijpen het exact, maar ze scheppen er plezier
in je de grond in te schrijven omdat ze zelf geen poot hebben leren uitsteken in dit
bedrijf.’ Het is eeuwig doorknokken.
In Suriname is het nodige bekend geworden over de oorsprong van de moorden
van december 1982. Militaire aanklagers hebben bij het militair tribunaal in
Paramaribo vier medestanders van garnizoenscommandant Roy Horb aangeklaagd
wegens medeplichtigheid. Rudi Chotkan, Roy Partosetiko, Henk Karijopwidjojo en
Henk Resodimedjo: Javaanse jongens dus. Horb zou in de VS met oud president Chin
A Sen en een CIA-verbindingsman contacten hebben gehad. NRC Handelsblad brengt
de informatie onder de kop HORB PLANDE CIA STAATSGREEP.106 Het is en vies zaakje.
Eegje Schoo, minister van Ontwikkelingssamenwerking, gaat een deel van de 250
miljoen die voor Suriname jaarlijks opzij zijn gezet, aan andere landen uitdelen.
Typisch Hollandse pesterij omdat Bouterse het verdomt naar het Haagse pijpen te
dansen.107
Joeri Andropov heeft gezegd dat als de onderhandelingen met Washington over
middellangeafstandsraketten zouden slagen, de Sovjet Unie bereid zou zijn de SS-20's
te schrappen.108 Druiloor Hans van den Broek - eens de zogenaamde geniale greep
van oud-minister Schmelzer die hem bij AKZO wegsleepte - heeft het voorstel ‘op
het eerste gezicht niet opzienbarend’ genoemd. Het Kamerlid Voorhoeve - ook een
man die in de zakken van Washington zit - noemde het ‘een kleine stap vooruit’.
Willem Brugsma vertrekt als presentator en commentator bij de VARA, omdat hij
het niet eens is met de benoeming van Jan Nagel tot chef. Het rommelt aan alle kanten
bij de VARA. Kleine mannetjes die de grote mijnheer willen uithangen en die denken
te weten hoe de wereld in elkaar zit.

30 augustus 1983
Godzijdank staat er niets meer over de Claus-affaire in de kranten, ook De Telegraaf
zwijgt als het graf. Ik heb genoeg vervelende verhalen over mijn rol in de pers gelezen.
Nu maar even niets.
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André Schneider109 belde uit Genève om te melden dat hij een ontmoeting met
ambassadeur Abdelkadir Chanderli110 had gehad. De zaken gaan misschien toch
lopen. Ook in Japan.
Gerard Driehuis belde dat op de omslag komt te staan ‘Complotteur of eenmotorige
mug’ - onder mijn foto - omdat Luns mij eens op de BRT-televisie als eenmotorige
mug heeft neergezet. Ik protesteerde dat door het voegwoord ‘of’ twee negatieve
kwalificaties op de omslag stonden, in plaats van als contrast een positieve en een
negatieve. Het was te laat. De omslag was al vorige week gemaakt.
Hans van der Voet deelde me telefonisch mee dat NRC Handelsblad hem niet om
een reactie op mijn persconferentie had gevraagd. Ze nemen zelfs niet de moeite om
een voor mij gunstige mededeling van de RVD te verkrijgen. Het kost minder moeite
om zonder Van der Voet te bellen iemand de grond in te schrijven.
Opmerkelijk is dat Daniel Ortega, de leider der Sandinisten in Nicaragua, bij een
redevoering in de VN Washington, de CIA heeft beschuldigd van pogingen om ‘de
revolutionaire regering van Suriname te destabiliseren’. Ook Bouterse is in New
York gearriveerd om de Algemene Vergadering toe te spreken.111
Na het vertrek van Brugsma zijn nog eens zeven journalisten bij Achter het Nieuws
van de VARA in de oppositie terecht gekomen omdat ze geen zin hebben om onder
Jan Nagel te werken. Opmerkelijk is een bericht op de voorpagina van NRC
Handelsblad vanavond. Hans van den Broek (Buitenlandse Zaken) en - de oh zo
keurige - Job de Ruiter (Defensie) hebben nu de Tweede Kamer onbeschaamd
meegedeeld dat zij de parlementsleden in januari l.l. onjuist hebben ingelicht over
het aandeel van de Nederlandse militaire missie in de coup in Suriname op 25 februari
1980. De ministers verklaren achteraf gezien alleen maar gelogen te hebben omdat
zij onjuist waren ingelicht. Met andere woorden: zij logen in commissie! Dus blijven
ze muurvast zitten. Leugenaars treden nooit af in dit land.

31 augustus 1983
Het artikel van Lex Runderkamp verscheen in Vrij Nederland, waarbij Jan Pijper
wordt opgevoerd als vooruitgeschoven post van Johan Olde Kalter van De Telegraaf.
Ook De Tijd is verschenen.112
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De Indonesische diplomaat Hidajat Sumo belde. Hij vond dat ik hem een arrogante
brief had geschreven. Ik antwoordde:
‘President Sukarno heeft me in tien jaar nooit arrogant genoemd. Hij noemde mij
een vriend.’
‘Ik ben maar en orang ketjil113 mijnheer Oltmans: wat kan ik in Djakarta bereiken?’
‘U kunt me bij uw ambassadeur brengen ten einde de sanctie tegen mij opgeheven
te krijgen,’ zei ik, en vervolgens: ‘Ik begrijp niet, dat u zich niet schaamt. Ik heb
mijn nek uitgestoken in de kwestie Nieuw-Guinea en nu word ik aldus behandeld,
ik krijg een trap na. Ik ben altijd eerlijk geweest. Ik heb niet meegedaan met het Bung
Karno voor communist uitmaken en hem als een hond behandelen, zoals Suharto
deed, om hem later uit te roepen tot held van de revolutie.’ Peter was in mijn
werkkamer en schrok ervan hoe boos ik werd op Hidajat Sumo.
Ambassadeur Henk Herrenberg vertelde me vandaag dat het luchtvaartverdrag
met Nederland in november afloopt. Hij verwacht gedonder. De SLM wil zich indekken
tegen mogelijke sabotage van de KLM. Hij gaat onderhandelingen voeren met andere
vliegmaatschappijen als Aircalin en Royal Air Maroc. Misschien zelfs met Iberia.
Als ik Desi Bouterse in New York zou willen spreken, zal hij dit regelen. Maar mijn
boekje kan pas in november worden afgemaakt.
De ambassadeur zei dat redacteur Guido van de Kreeke van De Telegraaf met een
andere journalist uit Nederland op de Surinaamse televisie werd opgevoerd als
betrokkenen bij de invasieplannen van huurlingen. Ze zouden nog wel even vastzitten.
De Telegraaf had gezegd dat Van de Kreeke alleen maar met vakantie in Paramaribo
was. Toen hij eenmaal binnen was, bleek hij voor De Telegraaf te schrijven. Ik
vertelde gehoord te hebben dat Israël geïnteresseerd was in Surinaams aluminium.
De ambassadeur antwoordde: ‘Dat kunnen we alleen in ruilhandel doen.’ In Le
Musicien, waar ik met Peter dineerde, vertelde de joodse eigenaar een vriend te
hebben die de handel met Suriname wilde activeren. Wie weet zit er wat in.
De ambassadeur had de bandopname van de persconferentie over Beatrix en Claus
een paar maal gedraaid. Hij had zich geamuseerd en zou een kopie naar Bouterse
sturen.
Eindelijk weer een telefoongesprek met Wim Klinkenberg. Hij zei dat Jan Pijper
verbolgen was omdat dat ik hem met Olde Kalter van De Telegraaf in verband had
gebracht. ‘Hij heeft
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misschien contacten met Olde Kalter,’ aldus Wim, ‘maar het is onjuist geweest dat
je stelde dat hij op bevel van Olde Kalter met een artikel naar Duitsland was geweest.’
‘Wat Henk van der Meijden en zijn medewerker Philip Scheltens over de situatie
schrijven, is het smerigste van alles tot nu toe,’ aldus Wim. ‘Privé en dus De Telegraaf
nemen de positie in dat Claus weg moet. Scheltens heeft al geschreven dat prins
Claus naar een golftoernooi gaat op de dag dat de Staten-Generaal geopend zullen
worden. Ze gaan ervan uit dat Beatrix en Claus van tafel en bed behoren te scheiden
en Willem Alexander de zaak moet overnemen.’
Ik preciseerde: ‘Dus Beatrix moet volgens hen weg?’
Klinkenberg: ‘Wat ze tot op dit moment hebben gedaan heeft geen enkele zin, het
gaat toch mis. Beatrix moet weg.’
Stel je voor dat mejuffrouw Boekhoudt dit over haar kroonleerling had moeten
horen. Wim benadrukte dat hij van mening was dat De Telegraaf een erg smerig
spelletje speelde. Hij was het met me eens dat de houding van de Nieuwe Revu in de
Claus-zaak belachelijk was geweest.
Intussen is in Libanon opnieuw gedonder gekomen. Moslim guerrillamilities en
het Libanese leger zijn slaags geraakt. Britse, Amerikaanse, Franse en Italiaanse
militairen kwamen onder spervuur te liggen en twee Amerikaanse mariniers werden
gedood, veertien gewond. Ook vier Franse militairen zijn om het leven gekomen.
Wat een afschuwelijk wespennest om als jonge militair je leven voor te geven.114
Vanavond heb ik met Hans Janmaat en Alfred Vierling in de Bistrot in Den Haag
een biefstuk gegeten. Janmaat heeft negen jaar in de KVP gezeten en studeerde
politicologie. Hij beklaagde zich dat men hem alleen maar met het scheldwoord
‘fascisme’ probeert zwart te maken ‘want er is niets anders dat kan worden
aangevoerd’. Hij is voor de plaatsing van kruisraketten, want de Amerikanen zijn in
staat een atoomoorlog te beginnen. Om die reden moeten we de VS bij onze defensie
betrekken. We spraken ook over minderheden. Ik bepleitte Surinamers als
Nederlanders te beschouwen, zoals we indertijd met de stroom van vluchtelingen uit
Nederlands-Indië eveneens hadden gedaan. In ieder geval dienen Surinamers hier
anders behandeld te worden dan nieuwkomers uit Marokko of Turkije. Ook zei ik
dat het misschien nog niet zo'n slechte oplossing was om te doen wat in Duitsland
wordt gedaan: een enkele reis terug, plus 10.000 gulden en een Edammer kaasje. Hij
is
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aardiger dan hij me op televisie steeds leek, en heeft zelfs enige humor. Toch benijd
ik Vierling niet daar terecht te zijn gekomen. Janmaat verwachtte elf zetels: ik zei
drie.

1 september 1983
Henk Herrenberg merkte in verband met mijn persconferentie op: ‘Die journalisten
zijn precies makrelen. Ik ben buiten Scheveningen gaan vissen. Als je een veertje
aan je hengel doet trek je ze er met zes tegelijk uit.’
Josje Hagers verrast met een kop op de voorpagina van De Telegraaf: STROOM
ORDERS UIT DE SOVJET UNIE. Er werden bij IHC-Holland vier baggerschepen voor
150 miljoen gulden besteld. De export naar de USSR zou tot anderhalf miljard gulden
stijgen. Minister Gerrit Braks (Landbouw) gaat volgende week naar Moskou.
Henk Hofland, commentator bij uitstek, wijdt onder de titel EEN REL VAN NIKS
een pagina in de Haagse Post aan de Claus-affaire en de reportage in Der Spiegel.
Henk zegt onder meer: ‘In het enigszins winderige artikel gaat het eigenlijk maar
om een ding. Zou Claus chantabel zijn doordat er bij zijn bezoek aan de VS
compromitterende foto's van hem zijn gemaakt, en wil de CIA die gebruiken om
Nederland ertoe te dwingen kruisraketten te plaatsen? En dreigt door een en ander
een constitutionele crisis? Hier gebruikt Der Spiegel een beproefde truc. Het blad
verspreidt het gerucht door het ongeloofwaardig te noemen. Het verschuilt zich
bovendien achter zijn informanten, Klinkenberg, Oltmans en Pijper en was
waarschijnlijk te laat om Janmaat met zijn Kamervragen er nog bij te noemen.’115
Ik weet tot op heden niet wie het team van Der Spiegel in het Amstel Hotel op
mijn spoor heeft gezet met de mededeling dat ik de enige mijnheer in het land was
die de homoseksualiteit van Claus zou kunnen bevestigen, waarna Erich Wiedemann
mij thuis heeft opgezocht. Nu ben ik volgens Hofland een der drie informanten van
de affaire, terwijl ik me schor heb gesproken de nichterij van Claus, voor zover mij
bekend, tegen te spreken. Ik heb na het verraad met de fotograaf van De Telegraaf
in mijn huis in 1972 geen normaal contact meer met Hofland. Vroeger zou ik er met
hem over gesproken hebben. Nu stelt hij mijn aandeel in de zaak Claus anders en
onjuist aan zijn lezers voor. Weekblad De Tijd adverteert met de reportage over mij
in de dagbladen aldus:
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Wim Verkade kwam vanavond eten op Amerbos. Hij werkt al jaren voor Ernst van
Eeghen. Develing is op staande voet ontslagen. Wim kent alles van dat kantoor. Zelfs
Erica's auto staan op naam van het bedrijf. Wat ik heel naar vond om te horen was
het detail dat de Van Eeghens in het najaar manden vol met appels naar de tehuizen
voor de ouden van dagen in Heemstede brengen en vervolgens een kwartje per appel
vragen. Erica had tegen Wim Verkade gezegd: ‘Die mensen zijn zo eerlijk, ze betalen
nog ook.’ Ik schrijf de rest maar liever niet op.
Jan Cremer vindt de reportage in De Tijd oké. Vincent Steinmetz van Benelux
Press vindt dat het blad me juist de das om heeft gedaan.
Ik stuurde Frits Salomonson een kopie van de bandopname van mijn persconferentie
in Den Haag.
Henk Herrenberg is op het ministerie van Buitenlandse Zaken geroepen om
opheldering te geven over de aanhouding van Guido van de Kreeke en diens metgezel
Herman van den Berg in Paramaribo. Zij zouden zijn opgepikt bij het nemen van
foto's van het huis van legerleider Desi Bouterse in Domburg. Ook meldt NRC
Handelsblad dat Herrenberg om onbekende redenen naar Madrid is gevlogen. Ik
weet dus precies waarom, namelijk voor gesprekken met Iberia over mogelijke
vluchten op Paramaribo.
Luns gaf bij de aftrap van de herfstmanoeuvres de verklaring af dat de NAVO de
enige werkelijke vredesbeweging is. Hij liet zich tussen de soldaten fotograferen.116
Er is grote commotie ontstaan over het neerschieten van een Koreaans
verkeersvliegtuig door een sovjetjager.
Persbureau TASS heeft pas 23 uur na het neerschieten van de Boeing 747 een korte
verklaring uitgegeven, dat het toestel bij Kamtsjatka het luchtruim van de Sovjet
Unie binnenvloog en
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daarna bij het eiland Sachalin hetzelfde deed. Het toestel had geen navigatielichten,
gaf geen antwoord op vragen en nam geen contact op. Gevechtsvliegtuigen gingen
de lucht in en wilden het toestel naar een nabijgelegen vliegveld begeleiden. ‘De
Boeing reageerde niet op signalen en het toestel zette zijn vlucht in de richting van
de Japanse Zee voort.’

3 september 1983
Ik sprak anderhalf uur met de Israëlische zakenman Motke Chanoeka van Mazom
Import en Export BV die geïnteresseerd is zaken met Suriname te gaan doen. Hij
bleek zijn huiswerk ten aanzien van Suriname grondig te hebben gedaan. Hij zei dat
de Israëlische ambassadeur in Den Haag akkoord was gegaan met zijn plan om voor
twintig miljoen dollar aluminium te gaan verhandelen. We zullen een overeenkomst
tekenen samen met Motke's vertegenwoordiger in Paramaribo.
Er kwam een brief van Frans Kellendonk117 en Frits Salomonson stuurde me een
kopie van zijn telexbericht.118
MacMillan blijft proberen een graantje mee te pikken van het Arbatov-boek, waar
ze geen recht op hebben.119

117
118
119

Zie bijlage 30.
Zie bijlage 31.
Zie bijlage 32.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

85
Een gek van een jaar of veertig bij de bushalte begon me uit te schelden voor KGB'er,
SS'er, homo en een barrage van scheldwoorden volgde. Er zou op mij worden geloerd.
Ik negeerde hem zo totaal, dat hij zijn gal tegen iemand anders begon te spuien.
De hysterie over de neergehaalde Boeing houdt aan.

4 september 1983
Wat door het Kremlin wordt aangevoerd over wat er met de Boeing gebeurd zou
zijn, is weinig overtuigend. De Koreaanse regering zegt dat Moskou alles liegt. Er
zijn 269 mensen aan boord van het toestel omgekomen.120 In de Veiligheidsraad
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hebben Westerse afgevaardigden

gesproken van ‘moord’ en ‘slachting.’121 TASS is met een lange verklaring gekomen
dat het om een Amerikaanse provocatie tegenover de USSR zou gaan. President Ronald
Reagan gaf een verklaring uit122 en ziet de noodzaak voor een reactie van de hele
wereld ‘op deze moord op onschuldige burgers’.123
The New York Times publiceerde een artikel MOORD IN DE LUCHT.124 Minister
George Shultz was razend en gaf een persconferentie. Ook Henry Kissinger kwam
in het geweer om zijn steentje internationale wijsheid bij te dragen. Korea eist
volledige schadevergoeding van de Sovjet Unie. En in Den Haag heeft men besloten
minister Braks van Landbouw nu maar niet naar Moskou te laten reizen.
De televisieserie Dallas was weer een en al rottigheid.
Ik ben weer erg met Eduard bezig.

5 september 1983
Vanmorgen om 10:00 uur was de rechtszitting om Hans Jacobs en Jan Herselman te
horen in verband met mijn claim op de VARA. Wat een gelazer en verloren tijd. Ik
stond perplex van de stapel papieren die Leo Spigt in deze zaak al heeft verzameld.
Jacobs was niet echt eerlijk. Hij getuigde op het randje. Er waren vervelende dingen
gebeurd bij Achter het Nieuws. Ja, maar waar het om gaat is dat ze twee producties
hebben geschrapt die afgesproken waren. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat de
NVJ en FNV samen een kort geding tegen Achter het Nieuws begonnen, omdat achttien
van de eenentwintig medewerkers van die club niets willen weten van de benoeming
van Jan Nagel.125
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Henry Brookman, oprichter van de Centrumpartij - die ik al ken sinds 1957, toen hij
als kleine jongen speelde in het paleis van Sukarno - is ook voor de rechter verschenen
om een publicatie in de Volkskrant aan te vechten. Henry noemde zichzelf ‘een
vaderlandslievend persoon uit het politieke midden’. Hij is wetenschappelijk
medewerker aan de Vrije Universiteit en wil niet in de krant staan als, of geassocieerd
worden met fascisten of nazikringen. Hij had deelgenomen aan een feest in de tuin
van mevrouw Florrie Rost van Tonningen. Hij kende de weduwe van de NSB-voorman
uit de oorlog, maar deelde haar politieke ideeën niet.126 Dat geloof ik ook wel. Henry
Brookman is een typisch Indische jongen, die met racisme niets te maken heeft.
Het is toch bij de wilde spinnen af, dat de regering Reagan thans toegeeft, dat de
sovjets wel degelijk twee uur voordat de Koreaanse Boeing werd neergeschoten in
hetzelfde gebied een Amerikaans spionagetoestel hadden gelokaliseerd.127 The New
York Times vergelijkt de silhouetten van de 747 en de RC-135.

6 september 1983
Erbarmelijk, en nog eens erbarmelijk slecht geslapen. Ik droomde van Eduard, hoe
ik overal naar hem zocht. Het was echt vreselijk.
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Henk Herrenberg belde na middernacht op dat hij om 11:00 uur op het Britse
ministerie van Buitenlandse Zaken werd verwacht. Motke Chanoeka en ik reizen
daarom per eerste gelegenheid naar Londen om hem te ontmoeten.

Amsterdam - Londen, British Airways, vlucht 401
Bij het inchecken maakte ik kennis met het eerste trucje van de heer Chanoeka. Hij
had toegezegd ons beider vliegbiljetten te voldoen, maar hij had slechts een biljet
betaald. ‘Ja, ik dacht, even kijken of hij komt,’ zei Chanoeka ook nog. Daarop trok
hij driehonderd gulden, er blijkbaar vanuit gaande, dat ik toch de rest zou betalen.
Uiteindelijk toverde hij toch de 690 gulden voor mijn ticket uit zijn portefeuille. Ik
vond dit een onheilspellend vervelend begin.

Londen, Sheraton Park Tower
Henk kwam beneden toen we ons meldden. Hij gaat morgen naar Hong Kong en
Noord-Korea. Het was 12:30 uur, als afgesproken, en we hebben 45 minuten met
Chanoeka geconfereerd. De ambassadeur begon te vertellen dat hij mij vertrouwde
en wist dat ik me met ernstige zaken bezig hield. Hetzelfde gold voor bevelhebber
Bouterse. Chanoeka gaf te kennen een handel van 500 ton aluminium per maand met
Suriname te willen beginnen. Hij had een kopie van het verdrag van Alcoa met
Suriname bij zich, waarin werd bepaald dat Nederland en de Antillen automatisch
voor 650 dollar per ton aluminium ontvangen, wat CIF Rotterdam 1.650 dollar
opbrengt. Chanoeka wilde helpen bevorderen dat hier verandering in kwam. Dit was
een vertrouwenwekkende propositie, dat is zeker. Herrenberg ontving ons in die
geest.
In het vliegtuig terug naar Amsterdam rekende Motke uit, dat indien het contract
zou worden gesloten, hij en ik 50.000 dollar per maand te verdelen zouden hebben.
Hij wil een kantoor gaan openen in Miami. Omdat ik ingezetene van de VS ben, zou
ik het gaan exploiteren. Ik zou dan Eduard mee willen nemen - en Peter natuurlijk.
Chanoeka zei zeer ingenomen te zijn met de uitstekende ontmoeting met Herrenberg.
Ik dineerde vanavond buitengewoon plezierig met Jan Cremer en Babette in
l'Entrée. Ze plannen een trip naar Boedapest. Ik adviseerde hen contact op te nemen
met oud-ambassadrice Anna Bebrits.
Jan klaagde steen en been over de afwerking van zijn manuscript bij de redactie
van de Bezige Bij. Ik vertelde Jan en Babette wat meer over mejuffrouw Buringh
Boekhoudt, Beatrix
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en mij, waarop hij reageerde zeer bevriend te zijn met de skileraar van de Oranjes.

7 september 1983
Gerard Driehuis stuurt foto's terug met een briefje erbij.
De Telegraaf opent met: SURINAME VOOR ONDERZOEK MOORDEN. Paramaribo
heeft de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties per brief meegedeeld
dat een speciale afgezant van de International Labour Organization (ILO) een
onderzoek kan komen doen.
De Amerikanen hebben in de Veiligheidsraad een bandopname van elf minuten
afgespeeld, waarop de stem van de sovjetpiloot te horen is die de Koreaanse Boeing
heeft neergeschoten. Eindelijk heeft men ook in Moskou nu officieel bevestigd dat
de regering de piloot opdracht heeft gegeven het toestel met 269 personen aan boord
neer te schieten. Door de wereldorganisatie van piloten is een verbod van 60 dagen
van kracht geworden om toestellen met bestemming Moskou te besturen. Ook de
Nederlandse regering maakte bekend dat wordt nagegaan welke maatregelen er tegen
Aeroflot genomen kunnen worden.
Prins Willem Alexander (16) zal twee jaar op het Atlantic College in St. Donat's
Castle in Zuid-Wales gaan studeren. Zijn ouders hebben hem weggebracht. Het ziet
er een beetje naar uit alsof men hem op een rustige plek stationeert, omdat er ‘tijd’
nodig is om de situatie binnen de muren van paleis Huis ten Bosch te stabiliseren.
Meerbach antwoordt de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten op mijn
klacht over zijn gestuntel in de VARA-affaire.128
Ik belde Ernst van Eeghen, omdat ik na het jongste incident mijn buik vol heb van
hem. Hij reageerde uitermate koel op mijn telefoontje, tot ik aankondigde te
overwegen opnieuw naar Moskou te gaan. Op dit magische woord, Moskou, veerde
hij op. ‘Ga je Arbatov zien?’ Natuurlijk zou ik hem ontmoeten. Hij had Arbatov al
getelegrafeerd zonder resultaat. En ja hoor. ‘Kan je even langs komen,’ was de
volgende zin. ‘Ik moet je over een zeer ernstige zaak inlichten.’ Hij had bovendien
een doos Nestrovit vitaminetabletten voor me meegebracht uit Zwitserland. Ik ging
vervolgens naar zijn kantoor een cheque brengen om de tabletten te betalen, met
ander materiaal dat ik hem wilde laten lezen. Wim Verkade legde het op
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zijn bureau. Toen Ernst terug op kantoor kwam, schrok hij zich een hoedje, denkende
dat Wim mij in Van Eeghens privédomein had binnen gelaten. ‘Ja, er liggen hier
namelijk belangrijke brieven aan Amerikaanse senatoren,’ aldus de Amsterdamse
koopman. Alsof ik ooit correspondentie voor anderen bestemd, zou lezen. Zo de
waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Peter belde uit Tilburg - en dat roerde me weer dat hij altijd in tranen van zijn moeder afscheid nam. ‘Het is niet te beschrijven hoe
het is om bij haar te zijn Willem. Het zijn de kleine dingetjes.’
Later speelde ik piano. Het klonk echt mooi. Ik had er tranen van in mijn ogen. Ik
zal erover in Eds carnet schrijven.

John Hayes, psycholoog aan de Carnegie Mellon universiteit, heeft de productiviteit
van 76 componisten bestudeerd. Mozart schreef 12 procent van zijn composities in
de eerste tien jaar van zijn muzikale loopbaan. De meeste componisten hadden
gemiddeld 22 jaar nodig voor zij beroemde werken schreven.129

8 september 1983
Frits Salomonson heeft de bandopname van de persconferentie over Claus na zes
dagen geretourneerd. Waar ziet zo'n man je voor aan, dat hij durft te schrijven er niet
naar geluisterd te hebben omdat men op een van de meest gerenommeerde
advocatenkantoren van Amsterdam geen afspeelapparaat zou hebben. Dat is dan de
juridische adviseur van de majesteit.130
Ik was vandaag 15:00 tot 15:50 uur bij Ernst van Eeghen: hij was de vriendelijkheid
zelve. Hij liet me twee brieven aan Georgii Arbatov lezen, plus een memorandum
over een nieuwe USA-USSR lobby.
Ik was instinctief op mijn hoede en warempel, hij kondigde aan dat de BVD hem
morgen opnieuw zou komen bezoeken.
‘Niet over jou,’ voegde hij er veelbetekenend aan toe.
‘Zeg ze maar dat ik me uit de journalistiek ga terugtrekken,’ zei ik.
Carel Enkelaar gaat mee naar Moskou.
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9 september 1983
Peter is weer naar Londen vertrokken. Ik heb een vertraagde reactie van bedroefdheid.
Vreselijk om hem altijd weer te zien vertrekken. Bepakt en bezakt, ‘met mijn hutje
en mudje,’ zegt hij dan. Ik zou aan zijn moeder willen schrijven wat erin me omgaat.
Hij was kortgeknipt en zag er bijzonder appetijtelijk uit. Hij vindt de Braziliaan
Newton ook aantrekkelijk. Maar ik wil geen binding, met niemand meer, zelfs niet
met een zwarte zwerfkat.
Newton belde. Ik vroeg hem om zondagavond hier te komen voor hij naar Parijs
en Rio vertrekt.
Oud-ambassadeur Piet Schaepman arriveerde met een doos onbespoten tomaten
en aardappelen uit eigen tuin.
Ik heb nog eens naar zijn verhaal over de botsing met Max van der Stoel en
Buitenlandse Zaken geluisterd. Zeer onfris. Waar onze prominente staatslieden onder
elkaar toe in staat zijn, houd je niet voor mogelijk. Hij procedeert al jaren tegen het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Van der Stoel stuurde een arts naar Singapore,
waar Schaepman ambassadeur was - en waar ik hem ontmoette - om na te gaan of
hij wel goed bij zijn hoofd was. De arts verklaarde Piet volkomen gezond. Daarop
heeft Van der Stoel hem toch met vervroegd pensioen gezonden, wat Schaepman
nog steeds aanvecht. Hij stelde voor elkaar te tutoyeren wat me gemakkelijk afging,
want ik vind hem aardig. De ex-ambassadeur herinnerde zich maar al te goed een
circulaire van het ministerie om voorzichtig te zijn met mij. Hij voegde er aan toe:
‘Als eenmaal zoiets is uitgegaan, is dit nooit meer goed te maken of terug te draaien.
Trouwens Luns trekt ook nu nog aan de touwtjes in Den Haag.’131

Amsterdam - Zürich, Swiss Air 793
Piet Schaepman noemde Bip van Lanschot en Ernst van Eeghen ondanks hun
verzetsverleden allebei crooks, ‘and when crooks fight, it all depends who has the
better lawyer,’ aldus Schaepman. Van Lanschot zou winnen, want hij had advocaat
Maris.132
Gisteravond meldde de NOS-correspondent uit Spanje dat minister George Shultz
van de VS bij een ontmoeting in Madrid minister Andrei Gromyko van de USSR ‘op
het matje had ge-
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Schaepman procedeerde in 1995 nog steeds. Ik had reeds in mijn eigen proces tegen
Buitenlandse Zaken aangekondigd, dat hij zou komen om, wat ik bijvoorbeeld hier vermeld,
te getuigen. Maar hij is onverwachts overleden voordat hij kon komen getuigen.
Dit gaat over de BNMO-affaire, die zich al jarenlang voortsleept en dat nog tot 1989 zou
doen. Zie ook Memoires 1978-1979 (red.).
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roepen’. Zoiets wordt gewoon op de Nederlandse televisie verkondigd, er kraait
verder toch geen haan naar. Gromyko zou een Amerikaanse schrobbering hebben
gekregen vanwege het neerschieten van het Koreaanse toestel. De manier van
presenteren van dit onderwerp sloeg nergens op. Schaepman had dit ook gezien en
was het volledig met mij eens.
Ook meende Piet Schaepman - alsof hij het zeker wist - dat ik op Amerbos word
afgeluisterd. Hij vond dat ik hier iets tegen moest doen. Het zou bijvoorbeeld via
een detectivebureau kunnen worden uitgezocht. Ik denk nog steeds dat ik de
Sovjetambassade te hulp moet roepen, maar die doen dat natuurlijk niet. Die hebben
zelfs toestemming nodig om over het IJ naar noord te mogen gaan.
Schaepman had mij benaderd nadat hij het verhaal in De Tijd had gelezen. Hij had
geconcludeerd: ‘Nu is hij veilig.’ Wat hem tot die conclusie bracht is me niet duidelijk.
Dat ze in Den Haag de schurft aan me hebben, ja, maar dat ze me om zeep zouden
helpen, nee. Dat denk ik niet, ook al zijn er ook nu weer allerlei onheilspellende
voortekenen.

Zürich, Kloten, luchthavenrestaurant
Bild schrijft dat het tussen Beatrix en Claus is afgelopen. Ik weet het zo net nog niet.
Misschien wel.
Ik belde Van Eeghen dat ik aanstaande donderdag 15 september om 11:00 uur een
ontmoeting met Radomir Bogdanov in Moskou zal hebben, de tweede man na
Arbatov. Hij begon meteen te zeuren, waarop ik zei: ‘Ik wil alleen maar vriendelijk
zijn door je op te bellen en heb geen zin door je te worden afgeblaft.’ Daarop draaide
hij onmiddellijk bij. ‘Als ik terug ben, wil ik met jou en Van Ancum Plas over de
handel van chemicaliën met de USSR spreken, zoals we hebben afgesproken,’ zei hij.
Daarop begon hij een lang verhaal de indruk te hebben gekregen dat die handel niets
zou worden. Hij was zelfs niet meer zo geïnteresseerd in zaken doen met Moskou.
‘Allemaal onzin, Ernst. Jij en ik hebben een serieuze afspraak gemaakt en daar houd
ik je aan.’ Ik dacht: geen deal met Van Eeghen dan ook geen deal voor Van Eeghen
bij Bogdanov.’
De directeur van een wolfabriek in de Sovjet Unie, Georgi Saakadze, is voor een
vuurpeloton terecht gesteld, nadat werd ontdekt dat hij corruptie had gepleegd.
Schitterend artikel van Mavis Gallant over Paul Léautaud (1872-1956).133 Hij was
gedurende het grootste deel van zijn
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leven een berucht persoon. Pas tegen zijn 80ste jaar kwam er een plotselinge
ommekeer. ‘By then he had become a toothless eccentric - ex-critic, ex-editor, ex-poet
and ex-novelist - shuffling through the streets of Fontenay-aux-Roses, near Paris,
carrying a string bag full of guts for his cats, scowling at anyone who dared say a
word to him. His house was a slum, his garden an animals' graveyard.’ Er sliepen
24 katten in zijn huis.
Op zijn 81ste had hij nog twee jaloerse vrouwen om zich heen, die hij, 82 jaar
oud, de bons gaf ten faveure van een zestienjarig meisje. En ondertussen ‘he was
still keeping by candlelight, with a goose-quill pen, the journal that would turn out
to be one of the most remarkable studies of character ever written in French.’
Slechts een deel van zijn dagboek is verschenen toen hij nog leefde. Achttien delen
werden gepubliceerd na zijn dood. Na het jaar 2006 zullen al zijn brieven en
dagboeken volledig worden vrijgegeven.

10 september 1983
Neuheim, Zwitserland
Mijn broer Theo arriveerde om 21:55 uur op het vliegveld in gutter Läume, maar
vertelde dat Nellie al enkele dagen de bokkenpruik op had. Hij zei: ‘Dat is net als
met hooikoorts, dat duurt een tijdje en dan trekt het weer voorbij. Je moet nooit laten
merken dat je het weet of vragen: “Wat heb je toch”? Toen zij moeilijk deed om jou
te gaan afhalen, zei ik: “Oké, we lossen het zelf op. Dag!”’
Ik kan me niet voorstellen om in zo'n situatie te leven. Ik ben lieve alleen. Ik zou
er, wat Inez Röell altijd noemde, ‘neurasthénique’ van worden.
Ik had vandaag een prettige autorit met Theo naar Bern, waar we een ontmoeting
hadden met André Schneider, de vertegenwoordiger van Van Eeghen in Zwitserland,
van Swiss Consult International. We lunchten in de grill van hotel Schweizerhof,
van 12:45 tot 15:00 uur. Erg plezierig. Ik kon pas uit het gesprek tussen mijn broer
en André opmaken dat Theo niet langer aan Parker Pen Company was verbonden,
maar belangrijke zaken deed met Irak en Libië. Ik heb geprobeerd om projecten
tussen Theo en André van de grond te krijgen, waar ik verder zelf natuurlijk buiten
blijf.
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11 september 1983
Terug in Neuheim hebben we gisteravond een uur lang naar de ontvangst van de
paus in een stadion in Wenen gekeken. Links van hem zat kardinaal König, de vriend
van de Club van Rome. Het was König trouwens, die een uitermate belangrijke rol
heeft gespeeld bij de benoeming van deze Poolse paus. De mise en scène was perfect.
De paus hield een uitstekende redevoering, die ik in dit dagboek zou hebben willen
bewaren.
De show in haar geheel was totaal gericht op zieltjes winnen voor de kerk door
‘the royal road naar Jesus’ te volgen. Pure illusie, dezelfde verlakkerij als de gouden
koets. Maar het werkt. Miljoenen trappen erin en lijken er wel bij te varen. Een
jongen, blond, blauwe spijkerbroek en een gekleurd sweatshirt kwam de paus een
kaars brengen.
Vanmorgen hebben we een heerlijke wandeling in de omgeving gemaakt. Het
rook zalig buiten. Ik herinner me die geur van voor de oorlog in Bosch en Duin.

Zürich - Amsterdam, Swiss Air 792
Theo wilde de fotoalbums uit onze jeugd, die onze vader met zoveel zorg samenstelde,
weggooien. Het zei hem allemaal niets meer. ‘Als jij me foto's van vroeger zou
zenden, zouden die regelrecht in de prullenmand gaan,’ zei hij. Het album dat mam
maakte van de huwelijksreis naar Schotland en St. Fillans wilde hij ook weggooien.
Voor mij is een dergelijke houding niet te begrijpen. Een puur raadsel. Mij ontroeren
die foto's heel erg diep. Ik zal ze bij mijn dagboeken voegen.134
Terug op Amerbos belde Carel Enkelaar. Hij zei zich bedacht te hebben: mocht
een televisiegesprek met Joeri Andropov haalbaar blijken te zijn, dan wilde hij dat
ik uitvoerend producent zou zijn. Hij bracht de naam van Willem Brugsma als
interviewer van Andropov ter sprake. Ik benadrukte dat ik dit gesprek zelf wil leiden
en maken, mocht Moskou de Nederlandse televisie - en niet de Amerikaanse - een
dergelijk interview willen geven.135
Ik belde Volodja Molchanov en vroeg hem te helpen een gesprek voor Enkelaar
en mij bij de Sovjettelevisie te regelen. Hij zei verder niets over naar Amsterdam
komen.
Vervolgens stond Newton, de Braziliaan, voor mijn neus. Hij had honger. We zijn
in de Bistrot in het winkelcentrum wat gaan eten. Ik stelde me voor hem open maar
om 22:00 uur kondigde hij aan terug naar de stad te moeten. Ik gaf hem geen
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sleutel. Hij was wel lief en herhaalde dat hij me nodig had en eigenlijk mijn lover
wilde worden. Maar wat te beginnen met een jongen die door wanhoop wordt
gedreven?

12 september 1983
Om 08:30 uur belde Newton. Er was iets tussen hem en de vriend bij wie hij woont
gebeurd, maar ik knapte op zijn verhaal af. Peter adviseerde erop in te gaan,
waarschijnlijk met het idee een afleiding te hebben en Eduard gemakkelijker te
vergeten. Maar dat was geen juist advies.
Aart van der Want heeft de organisatie van het Forum Humanum enigszins uit de
hand laten lopen. Mens en Arbeid, met aan het hoofd Henne Pauli van het FNV, heeft
gezegd geen geld voor dit project beschikbaar te hebben. Hij diende een begroting
in van 113.000 gulden om onderzoek te kunnen doen. Aart verloor de greep op de
vijf projecten, waarvan er drie geen geld nodig zouden hebben. Maar daar geloof ik
niet in. Op die manier gebeurt alles maar half. Het lijkt of sommige deelnemers aan
het Forum Humanum al hun eigen weg gaan. Koelisjov van de Sovjetambassade
belde om te informeren dat ambassadeur Beletski in Moskou stappen had ondernomen
om te helpen een televisiegesprek met Joeri Andropov mogelijk te maken.
Carel Enkelaar lijkt koude voeten te hebben gekregen. ‘Wanneer het ons in Moskou
niet zou lukken, is dat iets wat ik me in mijn positie niet kan permitteren.’
‘Je denkt toch niet, dat we met een interview kant-en-klaar terug komen,’
antwoordde ik. ‘Dat zou je bij Ronald Reagan evenmin lukken in een tripje.’
‘Maar ik moet dan wel mee om het later te maken,’ en een nieuwe preek volgde.
Hij wilde ook nog met Dries van Agt het plan bespreken.
Jac Vroemen schrijft of ik een lezing wil komen geven voor een lesgroep van hem
over Nederland in 2000 tot 2020.
Wim Verkade belde dat Ernst van Eeghen briesend in Roosendaal stond als gevolg
van een wilde treinstaking. Als oorlogsinvalide en ex-officier in de strijd tegen
Sukarno kan hij goedkoop reizen.
Carla van de postkamer was bij Ernst op het matje geroepen. Zij kreeg een
reprimande omdat zij me daar liet fotokopiëren.
‘U hebt zo'n goede relatie met die man,’ had zij aangevoerd.
‘Hoe kom je daarbij,’ had mijn ‘vriend’ Van Eeghen geantwoord, met wie ik
plechtig een samenwerkingscontract tekende omdat hij wilde helpen om mijn financiën
op orde te krij-
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gen. Intussen zijn alle zaken die Van Eeghen doorgaans met André Schneider in
Genève deed, doodgelopen. Niemand op kantoor begrijpt waarom. Het zal er wel
mee te maken hebben dat ook Schneider de heer Van Eeghen een crook vindt.
Van Eeghen heeft, nadat Wim Verkade vertelde bij mij gedineerd te hebben,
gezegd: ‘Ik adviseer je niet langer met Willem Oltmans om te gaan. Ik heb je altijd
de hand boven het hoofd gehouden, ook toen anderen je wilden ontslaan. Ik kan het
je niet verbieden, maar...’
Toen Piet Schaepman hier was, liet ik hem de bandopname van mijn persconferentie
over Claus horen. ‘Die is goud waard,’ was zijn commentaar. ‘Je hebt een doorbraak
gemaakt Willem, maar je bent er nog lang niet in je gevecht tegen de overheid. Je
hebt je verbonden met Voetelink, die zelf uitsluitend een establishment-figuur is.’
Hij zei voldoende over Voetelink te weten om me ernstig tot voorzichtigheid met
hem te waarschuwen. Ik vertelde dat Aart van der Want en ik hem tijdens een pauze
in het proces-Claus dermate geanimeerd met landsadvocaat Drooglever Fortuijn
hadden zien smoezen dat het ons inderdaad te denken had gegeven.
Een chauffeur van de NOS-televisie kwam mijn paspoort halen om een en ander
voor Enkelaar en mij in orde te maken op de Sovjetambassade in Den Haag. Intern
had Enkelaar gezegd enkele dagen naar een EBU-vergadering in Genève te gaan,
want hij kon lastig bekend maken met de vermaledijde Willem Oltmans naar Moskou
te gaan.
In Moskou heeft maarschalk Nikolai Ogarkov een persconferentie gegeven over
de affaire met de Koreaanse Boeing 747. Leonid Zamyatin zat naast hem. Nooit
eerder is in het Kremlin op een zo bijna Westerse wijze geantwoord op
beschuldigingen. Het besluit om het toestel, dat verboden gebied was binnen gevlogen,
neer te halen, was door een plaatselijke commandant gegeven, die sommige van de
meest geheime nucleaire bases in de USSR wenste te beschermen. Er waren die nacht
ook Amerikaanse spionagevliegtuigen in actie en de Boeing van de Koreaanse
luchtvaartmaatschappij had zonder verlichting gevlogen. The New York Times noemde
het optreden van de maarschalk ‘spellbinding’.136
Intussen schijnt men in Moskou ervan uit te gaan dat de ‘anti Soviet hysteria’ in
het Westen binnen niet al te lange tijd zal zijn voorbij gegaan.137 Ronald Reagan zal
de kantoren van

136
137

The New York Times, 10 september 1983, Serge Schnemann.
The New York Times, 11 september 1983, John Burns.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

97
Aeroflot in de VS laten sluiten. Dan zullen ze hier bij de kleine Nederlandse broer
van Washington natuurlijk ook wel dichtgaan.

13 september 1983
De Amerikanen en hun vriendjes in de Veiligheidsraad bereidden een resolutie voor
om de USSR scherp te veroordelen voor het vliegtuigincident. Ambassadeur Oleg
Troyanovsky heeft het plannetje met een veto van de Sovjet Unie de nek omgedraaid.
De Amerikaanse weekbladen draaiden deze week op volle toeren om de Koude
Oorlog en anti-sovjetisme verder aan te zwengelen. Time schreef ATROCITY IN THE
138
139
SKIES, Newsweek kopte: RUTHLESS AMBUSH IN THE SKY begeleid met tekeningen
en schetsen.140
De commentator George Will sleep zijn potlood en schreef: NEEDED: A POLICY
OF PUNISHMENT. Wat steeds meer op de voorgrond treedt, is de geleidelijke
Amerikaanse geloofsovertuiging dat de lieve Heer - en de Verenigde Naties natuurlijk
- Washington hebben uitverkoren om te oordelen over goed en kwaad in de wereld.
Alleen de Yankee-mores en -maatstaven gelden. Wie zich er niet aan houdt, kan op
Amerikaanse sancties rekenen. Will herinnert eraan dat Stalin, zij het van korte duur,
bondgenoot van Hitler was en wat zijn opvolgers deden met het neerhalen van de
Koreaanse Boeing was een daad Hitler waardig. Puur geklets in de ruimte.
Carel Enkelaar belde opnieuw en vroeg zich af of hij nu wel naar Moskou kon
reizen als vertegenwoordiger van de officiële Nederlandse televisie, de NOS, gezien
de boycot die er nu tegen de Sovjet Unie is ingesteld. Ik zei dat het me ongepast leek
om je als journalist iets aan te trekken van de antisovjet hysterie. ‘De journalistiek
gaat door Carel. Andropov is nog steeds president van de USSR. Een televisie-interview
met hem is meer gewenst dan ooit.’ Hij was weer gerustgesteld. Daarna gaf Carel
me mijn oude vriend Frits Pengel, hoofd van de Surinaamse televisie, aan de lijn. Ik
vertelde hem meteen, al was het misschien onvoorzichtig, dat het ernaar uitzag dat
Israël bereid was Desi Bouterse miljoenen toe te schuiven door met mogelijke
wapenleveranties zaken te gaan doen met Suriname.
Intussen kondigde oud-president Chin A Sen, in tandem met Wijngaarde, lid van
de Bevrijdingsraad van Suriname, in Am-
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sterdam aan dat het regime Bouterse aan de rand van de afgrond stond. Geklets dus.141
Oud-ambassadeur Schaepman belde. Hij had over onze ontmoeting ernstig
nagedacht en had de conclusie getrokken dat we in hetzelfde schuitje zaten.
Buitenlandse Zaken was onze gezamenlijke vijand.142 Hij adviseerde om er eerst voor
te zorgen financieel sterk te staan en dan de strijd aan te binden.
Ik at een broodje met Guus Jansen van Strengholt en De Bruin, secretaris van de
Raad van Bestuur van Strengholt. Ze zijn bereid mij een derde van de opbrengst van
een televisiegesprek met Andropov te geven. Ik zei in ieder geval drieduizend gulden
voor drie freelance dagen naar Moskou te willen hebben. ‘Ik heb heel wat jaren werk
in Moskou op eigen kosten verzet, om jullie nu met je verzoek op het juiste niveau
binnen te brengen. Ik wil er voor betaald worden.’ Jansen zei tussen de regels door,
dat het zijn idee was geweest een gesprek met Andropov te filmen. Ik hielp hem snel
uit de droom en benadrukte hier al geruime tijd mee bezig geweest te zijn, zeker
sinds 1981. ‘Daar heb je niets van laten merken,’ zei Jansen. Ik zei: ‘Toen heette de
president nog Brezhnev, maar ik was er mee bezig.’

14 september 1983
Ronald Reagan heeft bekend gemaakt dat Amerikaanse mariniers in Beiroet - nu
1.370 in getal - wanneer er weer problemen zijn, een sterke Amerikaanse vloot te
hulp kunnen roepen die over het vliegdekschip Dwight Eisenhower en andere
oorlogsbodems beschikt, plus een versterking van nog eens tweeduizend mariniers.143
Natuurlijk een oorlogszuchtig plaatje in Newsweek.
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De Volkskrant, 13 september 1983.
In 1983 had ik er nog geen idee van de mate waarop Buitenlandse Zaken me tegenwerkte.
Schaepman was daar echter uitstekend van op de hoogte.
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Gisterenmiddag was ik bij Van Eeghen om ‘een belangrijke brief’ voor Georgii
Arbatov mee te krijgen naar Moskou. Er ontstond vrijwel onmiddellijk keet over het
neerschieten van de Boeing. ‘Wat een geschenk aan Reagan!’, riep Van Eeghen uit.
Ik mocht vooral geen vergelijking trekken met wat in Libanon is gebeurd of het
uitmoorden van de Palestijnse kampen. Hij vertelde dat zijn zoon, als piloot bij de
luchtmacht had geholpen een sovjet Bear reuzenbommenwerper te verjagen toen
deze te dicht in de buurt van de vliegbasis Leeuwarden was gekomen. ‘Ze hebben
toen ook gevraagd of ze het sovjettoestel mochten neerschieten. Maar dat bevel werd
nooit gegeven.’ Hij was kennelijk meegesleept door de antipropaganda en de
veronderstelling dat het hele incident wel eens in elkaar gezet zou kunnen zijn, leek
hem uit den boze. Op het eerste gezicht mij ook. En toch weet je het niet, want de
Koude Oorlog is in volle gang.
Ik vroeg hoe het nu met ons plan stond chemicaliën met de USSR te verhandelen.
Hij antwoordde de belangstelling hiervoor verloren te hebben. Ik vroeg hem dit op
papier te zetten, wat hij beloofde te zullen doen. ‘Maar dat betekent niet dat er iets
tussen ons is veranderd,’ aldus Van Eeghen. Ik herinnerde hem eraan dat zijn
oorspronkelijke belofte was, mij financieel op de rails te zetten, ook omdat ik hem
aan veel contacten in Moskou heb geholpen de laatste jaren. ‘Na het diner met Arbatov
op Berkenrode hoorde ik helemaal niets meer van je,’ zei ik. Hij zat verveeld voor
zich uit te kijken, en vroeg alleen maar of ik hem bij terugkomst uit Moskou het
reisschema van Arbatov wilde leveren, omdat hij hem in de VS wilde ontmoeten.
Hij bevestigde overigens tegen de BVD te hebben gezegd dat ik de journalistiek
ging verlaten en in zaken zou gaan.
Ik zag tot mijn genoegen dat voorlichter De Bie in Suriname was ontslagen en
vervangen door sergeant-majoor Doedel.144 Van de regen in de drup? De journalist
Guido van de Kreeke is inmiddels in Nederland teruggekeerd. Hij werd dus door
Suriname vrijgelaten.
Wim Klinkenberg belde dat negerleider Jesse Jackson de koningin in grote
verlegenheid had gebracht door na afloop van een gesprek met Beatrix op Huis ten
Bosch mee te delen dat zij tegen kruisraketten was en vond dat de plaatsing uitgesteld
zou moeten worden, zeker wanneer de onderhandelingen over
middellangeafstandsraketten in Genève mislukken. De uitspra-
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ken van hare majesteit staan dus haaks op het kabinetsbeleid en hadden nooit ofte
nimmer naar buiten mogen komen. Premier Lubbers zou vannacht telefonisch contact
met Beatrix hebben gehad.
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de uitspraken ontkend, maar het incident berust
uiteraard op waarheid. Ze liegen openlijk bij de RVD als ze een fout maken.
Ik ontmoette Carel Enkelaar in de Van Gogh Room op Schiphol. Liny had extra
kostuums in de koffer gedaan in geval we langer wegblijven dan drie dagen.

15 september 1983
Moskou, Hotel Metropole
Ik had lange gesprekken met Carel Enkelaar tijdens de vlucht naar Moskou. Hij had
Frits Salomonson, de advocaat van Beatrix en Claus, wel eens ontmoet en kende
pikante details.
‘Weet jij, waarom koningin Juliana plotseling aftrad? Ik heb die dagen van nabij
meegemaakt en heb toen wel eens gedacht dat Juliana niet meer goed bij haar hoofd
was. Er ligt een groot verschil tussen haar en Beatrix op het gebied van de
intelligentie.’
Bij de NOS weten alleen Erik Jurgens en Leo Kool dat Enkelaar en ik naar Moskou
zijn vertrokken. Carel is zelfs met een taxi van een bedrijf uit Bussum naar Schiphol
gereden en niet, als gebruikelijk zou zijn geweest, een NOS-auto met chauffeur. We
spraken ook over geld. Ik hield voet bij stuk dat ik drieduizend gulden honorarium
voor deze reis wilde hebben. Mij dunkt: Carel komt door de voordeur op het hoogste
niveau binnen, contacten waar ik al twaalf jaar zorgvuldig aan heb gewerkt. Hij sprak
ook weer over Willem Brugsma als interviewer van Joeri Andropov. ‘Ik heb je in
NOS-verband nooit laten vallen; ik zeg dan: het is een verdomd lastige vent, maar hij
heeft me nog nooit bedonderd,’ aldus Carel.
Enkelaar probeerde na aankomst zijn vrouw Liny te bellen. Het gesprek kwam
pas om 01:15 uur in mijn kamer door, want de telefoon in zijn kamer werkte niet.
Het schijnt dat ambassadeur Victor Beletski bezig is Raymond van den Boogaard
aan een schriftelijk interview met Andropov te helpen. De ambassadeur wilde niet
dat ik dit wist. Dit lukt nooit.
Er is meer bekend geworden over de fikse rel in Den Haag inzake de visite van
Jesse Jackson aan koningin Beatrix. De Amerikaanse negerleider had na afloop van
een gesprek op Huis ten Bosch tegenover de pers verklaard dat de majesteit zou
hebben gezegd te hopen dat de wapenonderhandelingen in Genève
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zullen mislukken en de plaatsing van NAVO-raketten in West-Europa zal moeten
worden uitgesteld. De RVD heeft deze verklaring ‘onwaar’ genoemd, terwijl iedereen
donders goed weet dat Jackson dit niet zo maar uit zijn duim zoog. Minister Hans
van den Broek nam in ieder geval in de Kamer al een ander standpunt in, namelijk
dat ook als Genève mislukt de raketten geplaatst zullen moeten worden.145
Intussen is uit Washington vernomen, dat een Nederlandse parlementaire missie
daar onderling keet heeft gekregen. Bert de Vries (CDA) heeft tegen de pers gezegd
dat Joop den Uyl (PvdA) en Ed Nijpels (VVD) zo vastliggende standpunten hebben,
dat van een oriëntatiereis geen sprake meer is. Kan niet Hollandser.
Surjono arriveerde. Het eerste wat hij vroeg, was hoe het met mijn trauma over
Eduard was afgelopen. Kan niet Javaanser. Ik bracht boeken en kranten voor hem
mee. Hij zou er alles voor over hebben naar Nederland te kunnen vertrekken.
De dag begon met een door oud-ambassadeur Romanov geregelde ontmoeting bij
Siline, waar Romanov zelf en Volodja Molchanov aan deelnamen. Siline was snel
overtuigd. Hij begon te telefoneren om het filmgesprek met Andropov te helpen
mogelijk maken. Terwijl Carel terug naar het hotel ging, reed ik met Volodja naar
Radomir Bogdanov op het USA Instituut. Radomir deed onmiddellijk mee. Ook hij
zou zich inzetten.
Vlak voor de lunch had ik een hevige botsing met Carel Enkelaar. Opnieuw bracht
hij Brugsma ter sprake. ‘Die man verdient het niet. Hij heeft nooit één vinger
uitgestoken om in dit land te werken, waar ik al jaren bezig ben en dan zou hij met
het prestige van een dergelijk interview gaan strijken. Over mijn lijk.’ Carel werd
uiteindelijk ook razend en schreeuwde: ‘Goed, dan vertrek ik nu, en dan doe je het
verder maar alleen.’ Ik pleitte dat aangezien ‘Den Haag’ mij na de confrontatie met
Luns vanwege Nieuw-Guinea, Sukarno en Indonesië nooit iets anders had gedaan
dan zwart te maken, op die manier ‘Den Haag’ haar zin kreeg en ik nooit meer
prestigieuze projecten zou krijgen of kunnen uitvoeren. Voorzichtig stuurde ik de
confrontatie terug naar normaal. We hadden uiteindelijk een plezierige lunch.
Lange ontmoeting met mijn vriendin Olga Chechotkina van Pravda. Ik gaf haar
de Amerikaanse editie van het boek met Georgii Arbatov. Ook zij noemde een
interview voor televisie nu
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met Andropov ‘good timing’. ‘We, ourselves, would have never thought of it. We
are not as yet mass-media minded.’ Het gesprek zou bovendien in boekvorm kunnen
verschijnen.

16 september 1983
Carel en ik dineerden tot 23:00 uur met Romanov. Het verbaasde me opnieuw met
hoeveel energie en elan hij tegenover ons de internationale positie van Moskou
verdedigde. Carel gaf de oud-ambassadeur een opmerkelijk groot visitekaartje met
opdruk in goud.
Romanov vertelde dat tijdens het bezoek van Beatrix en Claus aan Leningrad, de
prins zo onder de indruk was geweest van wat de Duitsers er in de Tweede
Wereldoorlog hadden aangericht, dat toen hij later hierover sprak in de auto met de
ambassadeur er tranen in zijn ogen blonken. Hij moest zelfs een zakdoek gebruiken.
Ook zei Claus er dankbaar voor te zijn zelf geen schuld te hebben aan de vernielingen
en de moordpartijen rond Leningrad.
Vanmorgen spraken Carel en ik een half uur met Bogdanov. Professor Georgii
Arbatov is in Jalta. Vervolgens reden we naar Henrikas Jushkevitshus, vicevoorzitter
van het Staatscomitee, dat gaat over televisie-uitzendingen. Ik weet niet of we hier
veel mee opgeschoten zijn bij het bereiken van ons doel: een interview met Andropov.
Zijn voornaamste advies was om uitsluitend via Beletski te opereren. Maar dan
krijgen we zeker nooit een gesprek met de grote baas. Hij liet ons bovendien een
verzoek van Walter Conkrite gedateerd op 2 april 1983 zien voor eenzelfde gesprek.
Een ontmoedigend bezoek dus; zoals zo dikwijls wanneer je met een nieuw voorstel
in Moskou komt en je altijd weer op die verdomde communistische bureaucratische
muur stuit.

Moskou - Oost Berlijn, Interflug 601
Carel denkt dat het Hilversumse omroepbestel niet zozeer zal ineenstorten, maar van
binnenuit zal wegrotten. Vooral de VARA is ermee bezig dat te bevorderen. De EO
en VPRO zullen wellicht nog het langste alles overleven, omdat zij de duidelijkste
identiteit hebben. De AVRO is verwikkeld - met hulp van de VVD - in het schieten op
de NOS. Wallis de Vries is een echte vijand van de NOS.
Onze oversteek van de Muur naar vliegveld Tegel in West-Berlijn was een
aanfluiting van jewelste, een regelrechte aantasting van de intelligentie van de
moderne mens. Het duurde één vol uur bij de border-crossing voor we het
socialistische im-
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perium uit waren. Er werd zelfs met een spiegel aan een lange stok onder je taxi
gekeken of er zich geen verstekeling of contrabande onder het chassis bevond. Carel
en ik werden goed melig van dit belachelijk gedoe. Giechelend keerden we in het
westen terug.

Amerbos
Lubbers heeft gezegd dat bekeken moet worden of mensen die een gesprek met de
koningin zullen hebben, beter moeten worden voorgelicht, namelijk over het feit dat
er niets van het besprokene naar buiten mag komen. Dat is het karakter van een
ontmoeting met het staatshoofd. De koningin kan letterlijk nooit zeggen wat zij zelf
denkt of vindt. Het moet meer dan afschuwelijk zijn.
Hans van den Broek heeft meegedeeld dat het ‘onwaarschijnlijk’ geacht moet
worden dat hij - zo kort na de gebeurtenis met het Koreaanse verkeersvliegtuig - in
New York een ontmoeting zal hebben met zijn Sovjetcollega Andrei Gromyko.146
De zelfoverschatting van ‘Den Haag’ is karakteristiek voor de gemankeerde breinen
op deze beruchte apenrots.

17 september 1983
Ik zat piano te studeren toen Henk Herrenberg opdoemde voor mijn geestesoog. Ik
belde hem op. Hij was nog niet lang terug in Nederland. Hij zal me vanuit New York
laten weten of ik daar een ontmoeting met Desi Bouterse kan hebben, en adviseerde
geen schriftelijke verzoeken te sturen, ‘want dat maakt een opdringerige indruk’.
Jan Kikkert logeert nu bij me, bruin verbrand van de zon in Zuid-Frankrijk. Hij is
bevriend met Tom, een oudere Amerikaan, die er een villa bezit, en daar verblijft als
hij niet in New York zit. Helaas heb ik weer mijn hart gelucht over Eduard, maar hij
leefde echt mee. Hij adviseerde om Eduard op te gaan zoeken om vast te stellen wat
hij nu voelt en denkt.

18 september 1983
Broer Theo belde vanuit Neuheim: ‘We dachten God, Wim is naar Moskou geweest
en prompt wordt één dag later bekend dat Gromyko niet naar de VN gaat.’ Dat is dan
zijn humor, terwijl ik het juist niet slim vind dat Gromyko na het vliegtuigincident
thuis blijft.
Met Ernst van Eeghen kreeg ik vrijwel meteen keet toen hij
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opbelde. Over de ramp met Koreaanse vliegtuig zei hij, dat de Sovjets ‘hun bewijzen’
zouden verzinnen, waarop ik antwoordde, dat hij net zo kletste als Reagans
medewerkers op het Witte Huis. Dat vond hij ongepast en riep uit: ‘Ik zie je nog wel
eens.’ Ik schreef de Van Eeghens: ‘We weten dat er langzamerhand veel in onze
relatie is veranderd en dat betreur ik. Ik kan echter niet voor altijd mijn ogen gesloten
houden voor niet nagekomen beloften en afspraken van jullie kant. Ernst voelt het
juist aan dat ik mijn mening radicaal heb herzien op basis van persoonlijke ervaringen
en gebeurtenissen. Hier staat Erica geheel buiten, maar helaas is het gevolg, dat ik
Erica dus ook wel niet meer zal zien.’ Ik retourneerde de enveloppe die hij me voor
Bogdanov had mee gegeven, en schreef dat ik op zakelijke gronden, en in verband
met lopende of belangrijke zaken onze contacten normaal zou voortzette, ‘maar neem
het woord vriendschap niet meer in de mond, want je weet niet wat het betekent.’
Hugo van Reijen, die ik in Paramaribo ontmoette, kwam weer langs. Hij stelde
teveel vragen. Wie is die man eigenlijk?
Jan Kikkert reed me naar Schiphol. Ik ging in de Transavia-garage naar de auto
van Eduard zoeken.
In Libanon worden slachtoffers gewoon met een bulldozer in massagraven
gekieperd. Ongelooflijk. Daar zal een Peter of Eduard bij zijn.
Reagan heeft de situatie rond het Koreaanse verkeersvliegtuig ‘een keerpunt in de
geschiedenis’ genoemd. Hij is gek.
A hen is only an egg's way of making another egg. - Samuel Butler A radish is the
way in which radish genes make more radish genes. - Asa Gray

19 september 1983
Newton belde vanmorgen totaal in de vernieling. Hij was zo ziek dat hij een arts
wilde raadplegen. Hij wilde dat ik direct naar hem toe kwam. Ik belde Hans Lonis
die even in de stad bij Newton langs zou gaan.
In Zuid-Afrika is een nieuwe Grondwet aangenomen, die voor het eerst niet-blanken
een kans geeft in de regering te komen. Op 2 november zal er een geheel ‘blank
referendum’ over worden gehouden. Gekleurden en Indiërs, die 28 procent van de
bevolking uitmaken zullen in aparte groepen in het parlement komen. Wat echter
nog steeds niet het dilemma van de zwarte meerderheid in het land oplost.
De NVJ stuurde me de brief van Emile Fallaux van de VPRO door, die nota bene
eindigde met: ‘Het is alleen uit overwe-
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gingen van collegialiteit, dat wij er niet toe zijn overgegaan Uw lid Oltmans
aansprakelijk te stellen voor de geleden schade’.147 Welke schade? Ze hebben hun in
Suriname opgenomen materiaal uitgezonden. Wat niet doorging was het toegezegde
gesprek met Desi Bouterse, die zich op het laatste moment terugtrok. Alsof ik de
bevelhebber van Suriname aan een touwtje heb. Hoe durft hij een dergelijke brief te
schrijven! Het is alleen maar om mij niet te hoeven betalen.
De heisa in de Amerikaanse weekbladen over het vliegtuigincident, is gigantisch
de afgelopen week. En wat er allemaal, over de Sovjets, in commentaren wordt
gedebiteerd slaat nergens op. Oleg Troyanovsky en de bitch Jeane Kirkpatrick kruisten
de degens in de Veiligheidsraad. De regering Reagan probeert maximum ‘winst’ te
halen uit de door het Kremlin veroorzaakte ‘massacre’ in de lucht. ‘This attack was
not just against ourselves or the Republic of Korea,’ aldus de president, ‘this was the
Soviet Union against the world and the moral perception which guide human relations
everywhere.’148
Newsweek plaatste nieuwe tekeningen van ‘a tragic scenario’.149 Opmerkelijk is
dat twee piloten van een Amerikaans spionagevliegtuig Edward Eskelson en Tom
Bernard in de Herald Tribune verslag doen van de valse voorstelling van zaken die
de regering Reagan geeft over de KAL-007. Zij vlogen op dat moment zelf in hun
RC-135, een vliegtuig dat voor spionage gebruikt wordt en valt onder de National
Security Agency, boven Sovjetgebied. Hun vliegtuig is uitgerust met 30
bemanningsleden en is bedoeld om na te gaan of de USSR zich aan
ontwapenings-overeenkomsten houdt. Het toestel kan twintig uur in de lucht zijn.
Het voert spionagetaken uit, die niet vanaf de grond of met satellieten kunnen worden
gedaan. Beiden noemen de uitspraken van Reagan ongeloofwaardig. Reagan had
gezegd dat Sakhalin-Kamchatka niet behoorde tot het Sovjetgebied dat deze
spionagetoestellen inspecteren op gevaarlijke Sovjet installaties of raketbases. Terwijl
zij daar dus wel vlogen.
Eskelson en Bernard verklaren: ‘We have precise reasons to believe that the entire
sweep of events - from the time the Soviets first began tracking flight KAL-007 to
the “confusion” with the American reconnaissance aircraft, to the moment Soviet
fighters sitting of Soviet airfields were ordered to go on “standby” to “alert” status,
to the time of the shoot down - was meticulously monitored and analyzed
instantaneously by U.S. Intel-
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ligence. Without sounding like apologists for Soviet actions, we believe, based on
our experiences, that the official U.S. version of events is incomplete and
misleading.’150 Wat Eskelson en Bernard echter niet opmerken, is de mogelijkheid
dat de hele misère - de navigatiefout van de Boeing, waardoor men boven
Sovjetgebied kwam te vliegen - bewust door de Amerikanen zou kunnen zijn opgezet
om de Sovjets te misleiden en de aandacht van het werkelijke spionagetoestel af te
leiden.
Zelfs Stanley Hoffmann van Harvard doet mee om over ‘de wrede Sovjet
handelswijze’ te spreken. ‘Are we thus propelled on en collision course, like the
great powers at the beginning of this century?’ Puur geklets in de ruimte van een
academicus met een wereldwijde reputatie. Ze worden weer allemaal in de maalstroom
van de propaganda meegezogen.151
In Washington wordt verklaard dat de crisis met de Sovjet Unie zeker één jaar zal
duren. Nu begrijp ik ook dat de Amerikanen reisbeperkingen aan Gromyko hadden
opgelegd, waardoor hij de VN-vergadering over deze kwestie niet kon bijwonen. De
minister van buitenlandse zaken paste ervoor om aan de extra opgelegde
verplichtingen te voldoen. Charles Liechtenstein van de VS-delegatie bij de VN heeft
al gezegd dat als dit de Sovjets niet bevalt de Verenigde Naties maar naar elders
moest worden overgebracht. Ik heb zelf altijd bepleit dat de VN in Istanboel thuishoort,
op de brug tussen Oost en West, en niet in New York. Dat is een naoorlogse
bijkomstigheid die door de Amerikanen werd benut, omdat Europa en Rusland in
puin lagen.
Het is opvallend dat Viktor Afanasjev, de hoofdredacteur van Pravda,152 de
berichtgeving van zijn blad over de vliegtuigramp fel heeft bekritiseerd. Hij is intussen
in Schotland aangekomen voor een conferentie over strategisch vraagstukken.153 Er
wordt toch steeds meer iets openlijk gezegd in Moskou.
In Oak Ridge, Tennessee, waar kernraketten worden gebouwd heeft men bijen
gevonden, die sporen van radioactiviteit vertoonden. Ook hun honing was licht
radioactief besmet.154
Ben op Schiphol opnieuw naar Eduard gaan zoeken. Zijn auto was weer nergens
te vinden. Ik moet en zal hem vinden. Ben op de terugweg gaan rotzooien in Thermos.
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Wim Verkade belde me met de mededeling dat Van Eeghen hem en het andere
personeel de order heeft gegeven absoluut geen contact meer met mij te hebben. Is
dit een oorlogsverklaring? Het zou me nauwelijks verbazen. De man is een schurk.
Ontmoette Milo (en Els) Anstadt. Hij gaf me zijn vorig jaar verschenen boekje, Kind
in Polen.155 Ik mag hem vanwege zijn ouderwetse decency.

20 september 1983
Om 22:30 uur zat Newton, de Braziliaan, in het bushokje van lijn 33. Ik had zo met
hem te doen dat ik hem binnen vroeg. We zijn meteen naar bed gegaan. Er gebeurde
natuurlijk niets, want dat breng ik niet op. Vanmorgen om 09:30 uur kwam Hans
Lonis hem al afhalen. Hans wil zich wel over die jongen ontfermen.
Droomde over bedreigingen van de kant van Ernst van Eeghen.
Ik ging opnieuw tevergeefs naar Schiphol om naar Eduard te zoeken.
Prins Claus heeft tot ieders verbazing de Troonrede van Beatrix bijgewoond. De
bede is weer terug in de toespraak met de woorden: ‘Van harte wens ik U toe dat
Gods zegen op Uw werk rust.’ Dat zal veel helpen.
Amerikaanse oorlogsschepen hebben beschietingen uitgevoerd ter ondersteuning
van het Libanese leger dat de plaats Soek el Gharb nabij Beiroet verdedigt. De kruiser
Virginia werd gebruikt om Druzen-milities terug te dringen ter bescherming van het
Libanese leger. Waar Washington zich al niet mee bemoeit. De val van de plaats
wordt omschreven in Washington als een eminent Amerikaans belang, omdat dit de
stabiliteit van de regering van president Amin Gemayel zou ondermijnen.156 Ik liep
even binnen bij Henk Herrenberg, nog in jacquet vanwege het bijwonen van de
opening van de Staten-Generaal. Hij had Paramaribo overgebracht dat Chanoeka een
import- en exportmaatschappij wilde opzetten met mij als reizend envoy.157 Zowel
Desi Bouterse als Erroll Alibux was geïnteresseerd. Hij gaat naar New York en zal
van daaruit me laten weten of Bouterse gelegenheid heeft ons daar te zien. Ook is
Suriname erin geslaagd de radio-uitzendingen van de zogenaamde bevrijdingsraad
van Chin A Sen vanuit de Dominicaanse Republiek stopgezet te krijgen. Te
bespottelijk voor
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woorden. Hij ging akkoord om 3 oktober te lunchen met de Israëlische ambassadeur,
iets wat Chanoeka regelt.
Vervolgens bezocht ik ambassadeur Antonio Diaz, die de indruk had gekregen
dat prins Claus volgespoten met medicijnen de Troonrede had bijgewoond. De
Cubaanse ambassadeur had Hans van den Broek gevraagd om als hij op weg was
naar Nicaragua ook Havana even aan te doen, zoals de Franse minister van
Buitenlandse Zaken zojuist had gedaan. Maar Van den Broek trekt natuurlijk zijn
neus op voor Fidel Castro. De ambassadeur vertelde dat Coen Stork het ook oneens
was geweest met de passages over Cuba in de afscheidsrede van André Spoor. ‘Spoor
bakt zoete broodjes met Washington en schijnt nu in New York te gaan wonen,’
aldus Diaz.
Bezocht samen met Carel Enkelaar ambassadeur Victor Beletski. Wij zetten ons
doel uiteen. Hij reageerde eerst met zich erover te beklagen dat drie Nederlandse
missies waren afgezegd vanwege het neergehaalde KAL-007-toestel, namelijk de reis
van minister Braks, een handelsmissie en een parlementaire missie. Hij had zich
hiervoor bijzonder ingezet, door twee ministers te bezoeken in Moskou, evenals
medewerkers van president Andropov en alles was nu voor niets geweest. Kortom
de sfeer was niet gunstig. Nu kwamen Carel en ik dus met een nieuw verzoek: ‘Yes,
he would help, but.’ Plots verscheen Popov ten tonele, die blijkbaar in Nederland
was, en die bestraffend naar Beletski keek, en zei dat men in het Kremlin niet
enthousiast was over een tv-interview met Andropov. Ze hebben nog nooit iets van
PR begrepen daar in Moskou en zullen er nooit iets van begrijpen ook. Popov
benadrukte mij al 25 jaar te kennen. Hierop begon Carel over Romanov, waar echter
zo gereserveerd op werd gereageerd dat hij dit onderwerp weer even snel liet vallen.
Afgesproken is dat we brieven gaan schrijven aan Andropov en anderen en die via
Beletski in het Kremlin doen bezorgen.158
Carel en ik reden in een NOS-auto met chauffeur terug naar Hilversum. Enkelaar
vroeg nu of Klaas Jan Hindriks in mijn plaats het gesprek met Andropov kon maken.
Ik antwoordde: ‘Van die twee is Brugsma de betere partij om Andropov te
ondervragen.’ Hij liet me bij hem thuis op zijn tv teletekst zien, o.a. de pagina die
de komende en vertrekkende toestellen van Transavia weergaf.
Ik ben vanavond weer naar Schiphol gegaan in de hoop Eduard nu dan eindelijk
te vinden. Hij was echter in geen velden of
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wegen te bekennen. Misschien moet ik hem toch eerst eens brief schrijven.
Arie Kuiper schreef in een briefje dat mijn in Moskou samengestelde reportage aan de hand van een aantal gesprekken over het Koreaanse toestel - mij ‘tot vertolker
van Sovjetpropaganda had gemaakt’. Ik begrijp dat dit in Amsterdam zo overkomt,
omdat we hier onder een deken van Westerse en Amerikaanse propaganda liggen.
Maar wat Moskou te zeggen heeft - dat het toestel dat werd neergeschoten voor
hetzelfde geld geen verkeersvliegtuig had kunnen zijn, maar een als verkeersvliegtuig
vermomd toestel geladen met atoomwapens - dat komt in de hoofden hier niet op.
Hij had Gerard Driehuis en Paul Klare meegedeeld mijn verhaal niet te willen
publiceren.
Ik antwoordde: ‘Je zult het misschien gek vinden, maar ik ben het met jullie eens.
Ik had maar twee werkdagen in Moskou en raffelde het artikel af. De meeste
gesprekken waren met hooggeplaatste personen, die ik niet kon citeren. Overigens
dacht ik dat het boek met Arbatov je had overtuigd dat ik niet iemand ben die
gemakkelijk voor Sovjetpropaganda te vangen is.’
Ik heb Gerrit Jeelof van Philips er opnieuw aan herinnerd dat het de hoogste tijd
wordt dat we eens afrekenen. Ook Beletski roerde dat gisteren aan.

21 september 1983
Milo Anstadt ondernam een poging een botsing met de VARA over hun niet nagekomen
verplichtingen te helpen voorkomen. Maar het VARA-bestuur had gezegd: ‘Laat het
maar tot een proces komen. Dan weten we meteen dat er voortaan betere afspraken
gemaakt moeten worden.’ Socialisten!
In Tilburg is aan de theologische faculteit de nodige opschudding ontstaan omdat
dr. P. Farla die voor een hoogleraarschap Nieuwe Testament in aanmerking kwam
werd afgewezen omdat hij homoseksueel zou zijn. Het College van Toezicht zou
hebben ingegrepen, waarin de bisschoppen van Breda en Den Bosch zitting hebben.
Dan weet je het verder wel. Treurig: dit is 1983.159
Henk van der Meijden heeft in Privé een huilerig hoofdartikel geschreven over
Beatrix. Ze zou voor de moeilijkste keuze uit haar leven zou staan: haar hart volgen
en af treden ter wille van haar huwelijk met de ziek geworden Claus, en hem tot in
lengte van dagen liefdevol te verzorgen, of op de troon te blijven en het koningschap
boven haar persoonlijke geluk te stellen.
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Dit laatste dus: Willem Alexander is al weggewerkt op een kostschool in Engeland
en Beatrix blaast door als koningin, zoals ‘ingewijden’ als freule Wttewaal van
Stoetwegen aan Henk hebben bevestigd.160
Privé spreekt over Zuster van Liefde Marie-Joseph van de Ven (bijgenaamd de
Rode Non) als de enige echte vertrouwelinge van de koningin, die zij eens zou hebben
leren kennen tijdens een werkbezoek aan Den Haag, waar de zuster KVP-raadslid
was. De zogenaamde supervertrouwelinge van de majesteit is vrijwel blind geworden
en heeft zich teruggetrokken in het kloosterverzorgingstehuis Mater Misericordia in
Tilburg. ‘Maar het contact tussen de twee vriendinnen bestaat voort.’ Waar haalt
Van der Meijden dit geklets vandaan? Beatrix heeft inderdaad enkele op één hand
af te tellen werkelijke vertrouwelingen, zoals tot vorig jaar mejuffrouw Buringh
Boekhoudt en bijvoorbeeld ook Lydia Loudon.161
Ernst van Eeghen belde om te zeggen dat hij een secretaresse in dienst had genomen
van Russische afkomst. Zou hij dan nu toch serieus aan handel met de USSR denken?
Hij had opnieuw Georgii Arbatov getelegrafeerd, praten tussen Oost en West was
dringender dan ooit. Ook vond hij dat ik beledigende brieven kon schrijven. Ik geloof
best dat de waarheid beledigend overkomt bij een draaikont als Van Eeghen.
Chanoeka telefoneerde en deelde mee dat de Israëlische ambassadeur zat te wachten
op een telefoontje van ambassadeur Herrenberg over de voorgenomen lunch, die
Chanoeka zou arrangeren. Die man is dus ook al geen zuivere koffie.
De Braziliaan Newton woont tijdelijk bij Hans Lonis: hij heeft koorts.
Was opnieuw op Schiphol om naar Eduard te zoeken. In geen velden of wegen te
bekennen, ook al kwamen verscheidene Transavia-vluchten binnen. Het maakt me
allemaal erg neerslachtig, vooral als ik weer onverrichterzake naar huis terugkeer.

22 september 1983
Urenlang wakker gelegen vanwege Eduard.
Alfred Vierling belde in alle staten op: in Almere had de CP twee zetels veroverd.
Het CDA ook twee en de VVD vijf, de PvdA acht of negen. Omgerekend over het hele
land zou dit zestien zetels hebben betekend. ‘In dàt geval,’ zei ik, ‘dus bij zestien
zetels ga ik erin zitten als buitenlandspecialist.’ Ik denk dat hij mijn
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uitspraak serieus nam. Het gemeentebestuur had pamfletten in stemlokalen
opgehangen niet op de racistische CP te stemmen. Ik beschouw hen niet als racistisch,
en als ik Henry Brookman was, zou ik er ook razend om worden. Rechts is rechts
en dat heeft niet automatisch met racisme te maken.
Ik ben opnieuw enkele uren naar Schiphol gegaan om te proberen Eduard op te
vangen als hij van een Transavia-vlucht terug zou komen. Opnieuw noppes. Ik ben
totaal gedeprimeerd. Ik wil hem zien, ik moet hem zien. Ik zag zelfs vijf complete
crews binnenkomen en vertrekken. Hij was er niet bij. Op de terugweg in de bus
werd ik overmand door tranen.
José Delgado is - door mijn bemiddeling - in Moskou uitgenodigd. Het is de
hoogste tijd dat er daar vanuit Madrid op het Institute of Higher Nervous Activity
and Neurophysiology een frisse Spaanse wind komt waaien.162

23 september 1983
Arbatov wil me telefonisch spreken. Het zal me benieuwen. Toen het gesprek
doorkwam was hij zeer vriendelijk en we zullen elkaar dus in Moskou ontmoeten.
De regering in Den Haag stelt vier miljoen beschikbaar voor AIDS-onderzoek.
Ik zal een uitnodiging om aan een discussie over Macht deel te nemen - die in
Bévercé in de Ardennen wordt georganiseerd - aannemen.163
Desi Bouterse laat weten geen tijd te hebben ons boek op dit moment te helpen af
maken.164
Hoofdredacteur Wout Woltz beantwoordde eindelijk mijn verzoek om een eerlijkere
weergave van de persconferentie over Claus dan die in zijn krant het NRC Handelsblad
had gestaan.165 Ik schreef hem dat ik een brief zou insturen.
Vierling belde vanwege een afschuwelijke reportage in Panorama over Kenny
Ramsaur, een AIDS-patient in New York, die - zoals de foto's tonen - op een gruwelijk
wijze verminkt, overleed aan wat ‘De nieuwe pest’ wordt genoemd.
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Voetelink zond me een brief van Der Spiegel door.166 Mosterd na de maaltijd.

24 september 1983
Ik stond bij het krieken van de dag op om met een taxi naar Schiphol te rijden. Ik
wil kost wat kost Eduard vinden. Er waren notabene zestien Transavia-vluchten. Het
is zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik heb de hele dag op busjes met personeel
van Transavia gewacht, en was er tegen het einde van de middag misselijk van.
Bovendien rammelde ik van de honger. Wat een afschuwelijke dag. Ik moet en zal
hem vinden. James Wechsler is overleden, de journalist die eens in The New York
Post schreef over mijn Cuba-getuigenis voor de Amerikaanse Senaat.
Beatrix heeft een bezoek gebracht aan de militaire manoeuvres in het grensgebied
met Duitsland.
167
VERSLAGENHEID IN ALMERE NA WINST CP, kopt de Volkskrant De zege is door
Wim Vreeswijk binnengehaald. De ‘andere partijen’ zijn hierdoor hecht verenigd
‘en zullen in en buiten de gemeenteraad Vreeswijk met open vizier bestrijden...’
Er schijnen een aantal geheime wapendepots in dit land te zijn onder beheer van
Binnenlandse Zaken. Zij dienen voor speciale opdrachten voor de BVD. Defensie
heeft de wapens geleverd die zijn bedoeld ‘voor het uitvoeren van aanslagen op
vijandelijke transporten’. Ze zijn hartstikke gek. Bij toeval werd in de bossen bij
Rozendaal boven Velp een depot ontdekt. Fred van der Spek (PSP) heeft terecht
schriftelijke vragen gesteld. Er wordt natuurlijk glashard over gelogen.168
Desi Bouterse heeft twee geheime afgezanten naar Den Haag gezonden: zijn
bijzondere vertrouweling Jules Wijdenbosch en Humphrey Bergraaf. Ruud Lubbers
liet weten geen tijd voor ze te hebben, wat een domme, bekrompen en typisch
Hollandse reactie is.
Wijdenbosch en Bergraaf ontmoeten nu dus weer de verkeerde mensen, zoals
Frans Weisglas en Harry Aarts, die het vaderland voor een toenadering met het
Suriname onder Bouterse zullen afschermen. Zo zaten er vroeger ook talloze
klootzakken op cruciale plaatsen om ervoor te zorgen dat Sukarno nooit een voet op
Nederlandse bodem zou zetten.169
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26 september 1983
Om 08:15 uur in de polders. Ik ga straks opnieuw Eduard zoeken op Schiphol.
De in de jaren vijftig afgetreden koning van België Leopold III is overleden.
Beatrix zou er naar toe moeten, maar het zou me niet verwonderen als ze verstek laat
gaan.
De Amerikanen blijven zoeken naar de zwarte doos van de neergeschoten
Koreaanse Boeing KAL-007. Zo ook de Sovjets. Zij hebben niet minder dan veertig
schepen ingezet. Lugubere wedloop.170
Indira Gandhi zal op het hoofdkwartier van de VN in New York een speciale
vergadering voorzitten van 25 staatshoofden over wereldproblemen en ontwapening.
Ronald Reagan heeft de controle op de export naar de USSR verder verscherpt
vanwege de KAL-007-crisis. Veiligheidsadviseur William Clark maakte de nieuwe
strafmaatregelen bekend.171
Denver Smith, een student in Bloomington, Indiana, is in een schermutseling met
politiemannen gewoon doodgeschoten. Hij was als student ‘physical education’ op
weg naar college en raakte in een dispuut verwikkeld waar politie aan te pas kwam.
Er ontstond een gevecht en twee politiemannen vuurden vier kogels af, waarvan er
één fataal was. Eeuwig zonde.172 Ik heb mezelf in restaurant Aviorama op Schiphol
maar eens op een rijsttafel getrakteerd. Eduard is in geen velden of wegen te bekennen.
Werkt hij nog wel bij Transavia?
Waarom schrijven? van W.F. Hermans doet me niets, zoals die man me nooit wat
heeft gedaan.173
Ik belde bij thuiskomst Peter in Londen. Moest zijn stem horen. Ik vertelde dat ik
vandaag tien uur op Schiphol naar Eduard had gezocht. ‘Niemand zou dat doen,’ zei
hij. Schreef hem na beëindiging van het telefoongesprek meteen twee brieven.
Zoals te verwachten was, heeft Van Eeghen het contract met mij ‘met in achtneming
van drie maanden opzegtermijn’ beëindigd.174 Als ik terugdenk aan zijn vrome beloften
van ‘we zullen je wel weer aan een financiële basis helpen door een commissie van
twee ton op een transactie met Moskou’ en nu deze afscheepbrief, dan is het werkelijk
de vraag of deze geslepen Amsterdamse koopman ooit de bedoeling had iets voor
me
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te doen. Het enige wat hij nodig had waren contacten in Moskou ‘om een
internationale rol’ te kunnen spelen.

27 september 1983
Uitstekend gesprek met Van Niftrik van de NVJ. Hij blijft ervan overtuigd dat de
VPRO mij behoort te betalen.
Ik telefoneerde Ernst van Eeghen, en vroeg wat hem in hemelsnaam had bewogen
ons contract op te zeggen. Hij antwoordde zonder blikken of blozen: ‘Omdat ik jeuk
aan mijn neus heb.’
‘Maak je een grapje?’ vroeg ik maar dacht: wat een ongelikte beer. Hij zei te
hebben meegeluisterd toen ik laatst met Van Ancum Plas belde - ook zo keurig om
daar niets van te zeggen - en dat gesprek betekende voor hem einde verhaal. Hij had
trouwens nooit meer één woord van Arbatov gehoord. Als ik het in de hand heb, zal
hij ook nooit meer iets van Arbatov horen. De Bijbel, die de Van Eeghens me op
Windsor schonken zal ik met een bijbehorend briefje terugsturen.
Prins Bernhard nipte op een feestje van oorlogsveteranen aan een glas witte wijn,
een Chablis (1964), maar vond het niets, trok een vies gezicht, liep naar zijn groene
Ferrari en haalde er zijn eigen meegebrachte flessen uit. Zeer bespottelijk en
buitengewoon ongemanierd. Maar zo is die man eenmaal.175
Van Niftrik vond vooral mijn vordering op de VPRO sterk geworden door de
ondersteunende brief van ambassadeur Henk Herrenberg.
Vroeger dacht ik dat Erica van Eeghen anders was, maar ik zal nooit vergeten hoe
ze de laatste keer dat ik op Berkenrode was op een nare toon zei - ondertussen bezig
met boontjes te pellen uit de tuin boven een grote ronde teil - ‘wil je nog een deuntje
spelen?’ Ik ben er toen niet op ingegaan, maar die twee zijn aan elkaar gewaagd.
Jammer. Ernst bulderde door de telefoon dat ik nooit voor zijn privébelangen naar
Moskou was geweest. ‘Wat waren het dan?’ vroeg ik.
‘Geen privébelangen...’ Hij zat weer te draaien en te liegen. Schreef in de trein
naar Maastricht, Luik en Verviers een lange brief aan Eduard. Ik verlang zo naar
hem. Hoe hem anders te bereiken? Ik schreef Eduard: ‘Mijn mind staat voor je open.
Ik ben klaar om van nu af aan je beste vriend te zijn, zoals ik dit voor Peter ben. Er
is één ding dat ik nooit heb gedaan. Als iemand, boy or girl, zijn liefste bezit niet uit
vrije wil met mij deelt (of kan delen), dan ben ik de laatste om erover te soebatten.
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Dan geef ik dat gewoon op, want ik heb lang genoeg geleefd om te beseffen, dat het
anders geen enkele waarde zou hebben.’
Ik zat in Verviers op een terrasje in de zon met op de walkman een pianoconcert
van Chopin. De tranen sprongen in mijn ogen. De love affair met Eduard is voor
altijd voorbij, maar er zou nog zoveel over kunnen zijn. Dat wil ik redden en
vasthouden.

28 september 1983
Ardennen
De bus bracht me naar het conferentiecentrum. Dat wil zeggen, vanaf daar waar ik
uitstapte, moest ik nog anderhalf uur lopen. Wat me daarbij weer opviel was wat een
troep mensen in deze schitterende bossen achterlaten. Alle dieren zijn natuurlijk
uitgeroeid, op wat vogels na. Op de glooiende hellingen en velden zijn geen konijntjes
of fazanten te zien, zoals je ze zelfs in Amsterdam-Noord nog vindt.
Ik arriveerde op het moment dat een filmvoorstelling eindigde en een kleine,
gebochelde man het podium beklom. Hij bleek de schoonzoon te zijn van onze
dienstbode op De Horst Marie van Zoeren. Hoe is dit nu toch mogelijk?
Dineerde samen met Hylke Tromp en Maarten van Dullemen van de Groene
Amsterdammer. Ik bracht de theorieën van José Delgado te berde. Hylke werd stil
toen ik de stelling verdedigde, dat rechts een onmisbaar facet moest zijn in een
functionerende democratie en dat daarom de Centrumpartij gewoon nodig was. ‘Die
stroming is er, en dient vertegenwoordigd te zijn, ook al is mijnheer Janmaat een
gediplomeerde klootzak.’ Hylke had teveel wijn op. Hij vertelde overigens voor het
eerst dat een Sovjetjournalist uit Bonn hem was komen opzoeken. Hieruit was zijn
voorstel een parlementaire delegatie naar Washington en Moskou op de been te
brengen voortgekomen. Hylke Tromp was diep teleurgesteld in de wijze waarop
Moskou was omgesprongen met de affaire van het Koreaanse vliegtuig. Wat me
verwonderde was dat hij verkondigde dat de CIA beslist niet slim genoeg was, om
een incident als met de Koreaanse Boeing in elkaar te zetten.

29 september 1983176
Schitterend weer. Herfstkleuren. Baudelaire.
Een Indische jongen, Everaert, vertegenwoordigt AKZO op deze conferentie. We
zijn tot elkaar aangetrokken. Stille kracht.
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Lunch met professor Trudy van Asperen en de schoonzoon van Marie, Jan de Vries.
‘Er komt macht voor in alle menselijke verhoudingen,’ aldus Van Asperen, een
uitspraak die ik nooit eerder heb doordacht. ‘Het is een sprookje, maar het kan geen
kwaad,’ merkte ze tussen neus en lippen op. Dat standpunt bestrijd ik dus al sinds
mensenheugenis. Reisde later met Van Asperen en vriendin terug naar Amsterdam.

29 september 1983
Amsterdam - Wenen, KL-255
Allerlei ‘nieuws’. In een rede voor de VN heeft Ronald Reagan Suriname bestempeld
als een gebied dat een bedreiging voor de vrede vormt. Van den Broek onthield zich
van commentaar. Van die man valt niet te verwachten dat hij Reagan met zijn geklets
voor gek zou verklaren.
Mohammed Roem (75), politicus uit de dagen van Sukarno is in Djakarta overleden.
Nederland ondersteunt het Amerikaanse embargo op Cubaans nikkel. We blijven
misselijkmakende marionetten van de misdadige buitenlandse politiek van
Washington.
Lubbers en Bouterse zijn tegelijkertijd in New York bij de VN. De premier zal
geen gesprek met de Surinaamse legerleider voeren. Gemiste kans. Hollandse
kleinburgerlijkheid.
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Moskou
30 september 1983
Hotel National
Na aankomst ben ik gisteravond eerst naar de flat van Volodja Molchanov gewandeld.
Hij houdt het nog steeds voor mogelijk dat we Joeri Andropov voor de camera's
kunnen krijgen. Ik liet hem kopies van berichten van Carel Enkelaar aan Andropov
en Lapin lezen.177
Omdat ik op de Sovjetambassade in Den Haag stennis had geschopt over de
eeuwige visum-problemen schijnt Gribanov naar Koelisjov te zijn gestapt, die daarop
Georgii Arbatov in Moskou belde, wat mijn vriend in verlegenheid had gebracht.
Arbatov wendde zich daarop tot onze kameraad Popov, die in de CPSU Nederland
behandelt, om een einde aan het gelazer te maken. Popov belde daarop ambassadeur
Beletski en vroeg: ‘Heeft Oltmans ooit iets tegen de USSR gedaan? Heeft Oltmans
ooit tegen ons geschreven? Waarom dan steeds visa-problemen?’ Het zal me
benieuwen wat ik er in Den Haag over te horen krijg, want Beletski is uiteindelijk
de loopjongen van Popov.
Ik besprak met Volodja de ontwikkeling met Van Eeghen en zijn laaghartige
houding ten opzichte van de uitvoering van het contract. ‘De enige aan wie je me
voorstelde, en die ik vertrouw,’ zei hij, ‘is Jan Cremer.’ Aan alle anderen, zoals
Raymond van den Boogaard, zakenman Dirk Keijer, en dergelijke zat een luchtje.
Hij adviseerde om Arbatov kort en zakelijk de situatie uit te leggen: ‘Hij is een
koopman. Ik ben een journalist. Na het laatste diner met de Arbatovs op Berkenrode
ben ik overbodig geworden. Hij heeft me slechts gebruikt. En laat het daarbij.’
Als Volodja naar Den Haag gaat krijgt hij een salaris van 1.600 roebel per maand,
waarvan 150 roebel in de partijkas verdwijnt. Hij zal er tot 300 gulden vrij benzine
krijgen en maakt zich terecht al grote zorgen dat hij van dit geld nauwelijks naar mij
in Amsterdam zal kunnen komen.
Vanmorgen werd ik om 08:00 uur door de Indonesiër Surjono gewekt.
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Van 10:45 tot 11:55 uur heb ik met Georgii Arbatov gesproken in zijn werkkamer.
Zijn eerste vraag was of prins Claus echt was doorgedraaid en niet goed bij zijn hoofd
was. Ik legde kort de situatie uit waarin een prins-gemaal aan het Nederlandse hof
zich feitelijk bevindt, en daarbij uitgelegd dat ook het nogal overheersende karakter
van Beatrix een rol speelt. Maar dat Claus in wezen een serieuze man was, die de
poppenkast van de Nederlandse monarchie nooit werkelijk heeft kunnen accepteren
of verwerken.
Professor Arbatov zei in Der Spiegel te hebben gelezen, dat ik als ‘ultra leftist’
werd omschreven, wat hem zeer had geamuseerd. Ik merkte op dat ik het blad hierover
een protestbrief had gestuurd. Gisteren had Der Spiegel hem opnieuw om een
interview gevraagd, waar hij wel voor voelde. ‘I consider it the best magazine in the
world,’ zei hij, waar ik het bepaald niet mee eens ben.
Ook roerde ik - in de geest van Volodja's advies - de toestand met Van Eeghen
aan. ‘Siline en zijn vrienden,’ reageerde hij, ‘zijn ook over Van Eeghen teleurgesteld.
Maar misschien hadden zij te hoge verwachtingen.’ Ik vroeg hem of het hem ook
was opgevallen dat de Van Eeghens er zorgvuldig op hadden toegezien dat ik als
laatste gast op Berkenrode verscheen.178 Dat was hem inderdaad opgevallen. Ik maakte
duidelijk er zeker van te zijn door Van Eeghen te zijn gebruikt en veranderde
vervolgens van onderwerp.
Stefan Landshoff heeft geregeld dat ons boek bij een linkse uitgever in Engeland
zal verschijnen. Ook versierde hij een voorwoord, zonder ons te vragen, van Michael
Foot. Ik zei daar zeer tegen te zijn. Arbatov antwoordde ook liever een voorwoord
te hebben gehad van David Owen. Hij zei dat de uitgave in Joegoslavië en de royalty's
naar de uitgever verantwoordelijk voor de Duitse uitgave Rogner & Bernhard Verlag
zullen gaan in München, maar dat we wel zullen worden betaald voor de Poolse en
Hongaarse uitgaven.179 Hij wilde bij hen informeren of zij in een folder duidelijk
maakten in welke talen ons boek reeds is verschenen.180
Doug Logan vertrekt bij de uitgeverij Dodd & Mead in New York. Arbatov
onderstreepte, dat er vrijwel geen promotie van ons boek in de VS was geweest, en
nauwelijks enige advertenties
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waren geplaatst. Hij had Robert Maxwell onze Amerikaanse uitgave getoond, die
was er enthousiast over geweest.
Andropov was nog met vakantie in de Krim. Ik liet Arbatov de brieven en de telex
aan Andropov en Lapin lezen. Hij stond op, liep heen en weer en dacht hardop. Het
beste zou zijn via ambassadeur Beletski toch nog een nieuw verzoek in te dienen.
Hij specificeerde: ‘Enkelaar should perhaps write an even more detailed letter.’ Hij
dacht niet dat het ertoe deed - wat Volodja suggereerde - dat Nederland nog steeds
geen duidelijk standpunt over de rakettenkwestie had ingenomen. Hij benadrukte
vooral noch hem, noch Siline of iemand anders in de brief aan Andropov te nomen.
‘They might already think that it was me who launched this idea using you.’ Hij was
van mening dat ons project een serieuze kans van slagen had.
‘Of course, it is Andropov who will decide. He will probably first react, and say,
that he is already doing so much in regard to the press, for instance with official
statements. But he will hesitate, since he never did television before. Of course, if
he would ask me, and I have reason to expect that I will talk to him soon, I will try
to convince him it must be done. The value of such a TV interview is clear to us all
over here. But it is at the end of the day his decision alone.’
Op mijn vraag hoe groot hij de kans schatte, antwoordde hij: ‘I give it a chance.
You have a decent position among other requests for such an interview.’ In het
voorjaar had men de president ook proberen over te halen een dergelijk
televisie-interview te geven, maar toen was hij van oordeel dat de tijd er nog niet
rijp voor was. Kennelijk is Vadim Zagladin eveneens op de hoogte. Vriend Popov
houdt ook alle betrokkenen warm.
Carel Enkelaar belde en nodigde me uit direct na Moskou naar Majorca te vliegen,
waar hij en Liny met vakantie zijn. Daar heb ik best zin in.
Ik lunchte met Volodja in het Intourist Hotel. Hij was van mening dat niet Brugsma
of Klaas Jan Hindriks Andropov moesten interviewen, maar André Spoor, wat ik
een uitstekend idee vind.
Om 14:00 uur ontmoette ik, begeleid door Volodja, Popov bij APN Novosti. Hij
stak meteen van wal en vroeg dringend aandacht voor de verklaring van Andropov
van 28 september waarin de voorstellen ‘for limiting medium-range nuclear weapons
in Europe’ van Ronald Reagan, als ‘niet acceptabel’ werden omschreven. The New
York Times181 noemde dit een
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‘highly unusual and strongly worded personal statement’, en werd over twee hele
pagina's in de krant afgedrukt. Het commentaar uit Washington: ‘the world will be
deeply disappointed’.
Popov onderstreepte dat een dergelijke verklaring en waarschuwing maar één keer
eerder door het Kremlin was verspreid en wel bij de aanvang van de Tweede
Wereldoorlog.
Hij wuifde mijn visa-problemen weg en bekrachtigde deze kwestie regelrecht met
ambassadeur Beletski te hebben besproken. Ook hij adviseerde dat de NOS een nieuwe
gedetailleerd verzoek aan Andropov moest sturen en ook hij benadrukte dit via
Beletski te doen. Ik meldde na afloop de uitkomst van deze gesprekken meteen per
telefoon aan Leo Kool in Hilversum. Popov begon een lange tirade over de honderden
jaren dat Rusland en Nederland goede betrekkingen hadden onderhouden en nooit
als vijanden tegenover elkaar hadden gestaan, maar als Nederland nu de Amerikaanse
raketten zou plaatsen dan worden er voor het eerst in de geschiedenis aanvalswapens
tegen de USSR op Nederlands grondgebied geplaatst.
Amerikaanse psychologen hebben een sense of humor test geconstrueerd die tijdens
de jaarlijkse conventie van de American Psychological Association te Anaheim,
Californië, onder de aandacht is gebracht. ‘The object of the test is not to say if you
have a good or bad sense of humor, but to assess the type of humor you like and the
role it plays in your personality’ aldus psycholoog Harvey Mindess.182 Men
onderscheidt tien categorieën van humor: ‘nonsense, philosophical, social satire,
ethnic, sexual, scatological, hostile, degrading to men, degrading to women and sick.’
Ik denk trouwens dat deze indeling specifiek voor het Noord-Amerikaanse continent
op gaat. In Moskou zou men het merendeel van wat in de VS als grappig wordt ervaren
absoluut niet begrijpen of als zodanig interpreteren.

1 oktober 1983
Surjono stond al weer vroeg voor mijn neus hunkerend naar contact met de
buitenwereld. Hij zei, al was het statistisch niet te bewijzen, dat het Sovjetvolk zich
in een vacuüm bevond. ‘In de tien jaar dat ik hier nu ben als vluchteling uit Indonesië
is nog nooit iemand met mij een discussie begonnen over het Marxisme. Vooral de
jeugd heeft hier sterke afwerende gevoelens over. Andropov is bezig dit aspect van
ongeïnteresseerdheid in de marxistisch-leninistische leer aan te pakken. Maar
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wat moet er voor in de plaats komen? Jongeren brengen tegenwoordig liever bloemen
bij het graf van Poesjkin dan van Lenin. Ook bij herdenkplaatsen van andere figuren
uit het Russische verleden worden bloemen geplaatst.’
Wat me trof was dat hij Bung Karno citeerde, die eens zei: ‘The eagle always flies
alone’.
Het kerkje van aartsbisschop Pitirim is nagenoeg helemaal gerestaureerd. Het is
opgeschilderd met figuren uit de Bijbel. Er lagen bloemen in een vensterbank onder
een Christusbeeld. Hoe zou het met Pitirim zijn?

Moskou - Parijs
Time183 publiceerde een reportage over: ‘The unspeakable crimes that are being yanked
out of the shadows.’ Ze noemen het public violence en verstaan er ‘assassinations,
mob wars and mass murders, the stuff of screaming headlines and periodic soul
searching’ onder. Hier staat tegenover private violence: ‘what people who know each
other, even profess to love each other, do to each other.’ Volgens de FBI werden er
in de VS in 1981 22.516 moorden gepleegd; één vijfde betrof het om zeep brengen
van ‘loved ones’. Daarnaast werden 1.073.998 auto's gestolen. En - let op de volgorde
in Time - 650.000 gevallen van kindermishandeling gemeld, maar het kunnen er ook
één miljoen of zes miljoen zijn geweest. Er werden 178.000 verkrachtingen gemeld,
maar doorgaans wordt één op de negen of één op de 25 maar gemeld. ‘There is no
place so violent as home. About half of all rapes occur there.’ Hoe dikwijls nog zegt
de Amerikaanse psycholoog Walker ‘is the man's wife the emotional glue that holds
him together.’ Dat lijkt me zo waar. Ik ben iedere mogelijkheid om dit soort
ontsporingen ontlopen door bewust alleen te blijven,
In 1776 verkondigde Humphrey Primatt: ‘Pain is pain whether it is inflicted on
man or beast.’ Toen wetenschappers biologische overeenkomsten ontdekten tussen
mens en dier begonnen ze te experimenteren op dieren met geneesmiddelen. In 1975
verscheen Animal Liberation, een boek van de Australische filosoof Peter Singer en
kwam het debat over vivisectie tot volle bloei. In de VS alleen worden jaarlijks 17
miljoen dieren voor proeven gebruikt. Daar staat echter tegenover dat tien miljoen
honden en katten - die geen tehuis meer hebben en nergens naar toe kunnen - worden
afgemaakt. Niet minder dan vier miljard kippen komen op de guillotine terecht,
terwijl in de VS
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128 miljoen schapen en koeien en varkens worden geslacht voor de vleesindustrie.184
Dus waar de streep te trekken aangaande de rechten van dieren? Het is een dilemma
zo oud als Methusalem.
Op de Universiteit van Californië zijn, onder de noemer sociopharmacology,
proeven op apen uitgevoerd. Michael McQuire: ‘We are especially interested in how
social situations affect body chemistry and physiology. We know that psychotropic
drugs have different effects on different situations. (...) Psychotropic drugs are drugs
that alter a person's perceptions or mental state.’ Na met ‘velvet monkeys’ te hebben
geëxperimenteerd, gaat een team van de universiteit de volgende zomer de zeventien
bemanningsleden van een Zweeds jacht dat aan een race rond de wereld gaat meedoen,
bestuderen. Daar zou ik best tussen willen zitten.
Dominantie heeft te maken met serotine: ‘a neurotransmitter, a chemical used in
sending information from cell to cell in the brain.’185
Ik ga met Air France over Parijs terug naar Amsterdam. Vliegtuigen zijn om in te
lezen. De meeste passagiers slapen, of vullen hun tijd met in de ruimte zwammen.
Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft tegenwoordig een ‘Wound
Laboratory’.186 Om schotwonden te bestuderen kopen ze, voor 80 dollar per stuk,
honden op. De dieren worden ‘anesthesized with pentobarbital, suspended in nylon
mesh-slings and shot with a 9-mm Mauser from a distance of twelve or fifteen feet.’
Dan worden ze naar een laboratorium gebracht en bestuderen militaire chirurgen
‘the damage’. De verwachting is dat met de resultaten uit dergelijke experimenten
later op het slagveld mensenlevens gered zouden kunnen worden.
Thoreau schreef: ‘It often happens that a man is more humanely related to a cat
or dog than to any human being.’ Lance Morrow herinnert eraan dat mentaal gestoorde
mensen dikwijls meer van dieren dan mensen houden. ‘Hitler was a vegetarian.’ Dan
zegt hij dat mensen ‘undoubtedly the dominant intelligence on the planet, assume
that the rest of creation was provided for their convenience.’ ‘But people are not
merely predators with a taste for meat. The relationship between humans and animals
is deep and primitive and ambiguous, both violent and sometimes deeply loving.
People admire
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some animals, and shoot them precisely because they admire them. They wish to kill
the tiger to take on his powers, to kill the deer, to feel some deep strange beauty in
the deed, a fatal oneness. People fear some animals and devour others. Human teeths
are not designed the way they are in order to eat tofu and alpha sprouts, but to tear
and grind meat.’
Waar eindigt het beest in de mens en begint de mens, of waar eindigt de mens in
het beest en begint het beest? In eeuwenlange omgang met mensen hebben huisdieren
- dat weet ik zeker - begrip gekregen voor menselijke omgangsvormen en de grillen
en grollen van hun bazen en bazinnen. Ik heb me dikwijls afgevraagd wie de wijste
was van de twee, wanneer ik mensen met dieren zag omgaan, inbegrepen mezelf met
mijn moeders hondje Keke dat ik in 1974 na haar overlijden heb verzorgd.
Animals are nothing but the forms of our virtues and vices, wandering before our
eyes, the visible phantoms of our souls. - Victor Hugo

Parijs-Amsterdam
Margaret Thatcher heeft in Washington gezegd dat de Sovjets ‘are not constrained
by our ethics’. Wat weet die dame er eigenlijk van? ‘Some may recoil at the thought
of negotiating with men whose theories and actions have been responsible for so
much suffering. Yet the character of modern weapons, not only nuclear but
conventional, oblige us to do so.’ Dat is dus haar alibi. Inwoners van de USSR,
inbegrepen de beleidmakers in het Kremlin, lijken in het brein van Thatcher geen
‘andere mensen’ te zijn, met andere waarden en doelstellingen dan de hare, die
natuurlijk de enige correcte zijn.

Raymond Aron ageerde in 1955 in zijn boek The Opium of the Intellectuals187 tegen
de toenmalige mode in Parijse salons om het marxisme als de redding van de wereld
te beschouwen. Hij zegt nu tegen Time: ‘Now anti-communism is à la mode.’188
Misschien: toch wil de wereld, het vlaggenschip van het universum, al met al
187
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pen we met zijn allen. Om dit te voorkomen is enigerlei vorm van socialisme
onontbeerlijk.
Op Schiphol liep ik even de Transavia-garage binnen: er stonden drie rode Renaults,
maar geen auto van Eduard.

2 oktober 1983
Amerbos
Opmerkelijk dat Daniel Ortega, de leider van de Sandinisten, zich in de VN uitsprak
voor Suriname en Desi Bouterse. Hij wees op Amerikaanse pogingen de revolutionaire
regering van Suriname te destabiliseren en omver te werpen.189
Er is besloten dat de kinderen van prinses Margriet - vier zoons - leden van het
koninklijk huis zullen blijven evenals Pieter van Vollenhoven. Het kabinet blijft
verantwoordelijk voor hun doen en laten.190
Het inkomen van Beatrix is 870.000 gulden: Claus krijgt 339.000 gulden, prinses
Juliana 492.000 en prins Bernhard 237.000. Beatrix kan tot 15,5 miljoen gulden bij
diverse departementen declaren voor de 228 personeelsleden van het hof. De RVD
meldde dat prins Claus vooruit gaat en in overleg met professor Nijdam weer enkele
officiële taken gaat vervullen. Telefoneerde met Adriaan van Dis en stelde voor dat
hij Janmaat van de CP in zijn programma zou interviewen, waarop hij een lange
donderpreek tegen rechts lanceerde. Een dergelijk interview kwam kennelijk niet in
de verste verte in zijn brein op. Hij zei trouwens zelf geen televisietoestel te hebben.
De internationale vakbond van piloten heeft besloten de vluchten op Moskou te
hervatten. De boycot was het gevolg van het neerschieten van de Koreaanse
191
KAL-007.
The Washington Post schreef, dat Andropov zich in een wankele
gezondheidstoestand bevindt en sinds augustus niet in het openbaar is verschenen.
Andropov zweeg een maand lang na het incident met de Koreaanse Boeing in alle
talen, tot hij dan onlangs een lange, ernstige verklaring publiceerde. ‘The impression
is that’ de USSR een leiding heeft ‘that does not have its act together’. We leven in
‘the electronic age’, maar de ‘aapjes’ op het Noord-Amerikaanse continent begrijpen
nog altijd niets van de ‘aapjes’ op de Euraziatische landmassa. Ik ben nu twaalf jaar
in Moskou bezig en mij spreekt - na het gezever van Reagan de uitspraak van
Andropov juist zeer aan, als hij waarschuwt: ‘Malicious attacks on the Soviet Union
produce a nat-
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ural feeling of indignation. Our nerves are strong, and we do not base our policies
on emotions.’192 Reagan zou dat in zijn zak moeten steken, maar zijn anti-rood
functionerende brein pikt deze terechtwijzing waarschijnlijk niet eens op.
Prins Philip, die andere prins-gemaal, kan er ook wat van. In gesprek met Kenneth
Harris voor The Observer legt hij uit dat ouders van koningskinderen op twee
manieren naar hun kroost kijken: als leden van het gezin en als ‘het bezit’ van de
natie. ‘People expect us to be all things to all men and to all kinds at all times. The
effect on our children is that instead of living in a kind of cocoon of a society
composed of people brought up like them, an equal society of their own
contemporaries, of their own kind,193 they now grow up and live in an equal society
which includes the whole nation. This has its problems: at one moment they are
expected to be out in front or up there on high, and the next moment they are supposed
to be having a drink in the pub.’194
Deze schizofrene situatie geldt voor alle koningskinderen. Per definitie levert dit
ontregeling van emotionaliteit en affectiviteit op waar prins Claus door wordt
geteisterd, omdat hij niet in een cocon opgegroeid is en moeite met de situatie heeft.
Een leeuwenwelp grootgebracht in een dierentuin is ook niet zonder risico in een
jungle los te laten.
President François Mitterrand ontving op Palais de l'Élysée Thomas Sankara,
president van Opper-Volta.195 Sankara was gekleed in een uniform van de para's met
een pistool op de heup. Zoiets kan bij de Fransen. Zou Sankara opgeleid en uitverkoren
zijn door het Franse militaire establishment? Zoals Desi Bouterse in Suriname? In
Nederland zie ik Bouterse niet zo gauw in uniform en een pistool in zijn holster de
trappen van Huis ten Bosch beklimmen. Was dit wèl mogelijk geweest, dan zou de
huidige verhouding Den Haag-Paramaribo wel heel anders zijn geweest. De heren
aan het Binnenhof pruimen geen derdewereldleiders tegen wie ze het hebben afgelegd.
De bakens kunnen verzetten is geen Haagse specialiteit. Trouwens Thomas Sankara
eens goed bekijkende, zou ik hem wel eens te logeren willen hebben.196
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Zoals Beatrix indertijd sprak over de koningskinderen op het jacht van het Griekse
koningspaar.
The Observer, 2 oktober 1983.
In 1984 zou president Sankara het land tot Burkina Fasso omdopen.
Sankara was in 1983 door een staatsgreep aan de macht gekomen. Hij zou een
marxistisch-leninistische koers volgen en werd in 1987 vermoord bij een nieuwe staatsgreep.
Het vermoeden bestaat dat de Fransen hierachter zouden zitten. Maar dat wist ik toen niet.
(WO).
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3 oktober 1983
Palma, Majorca
Ik arriveerde hier gisteren om 16:15 uur in hotel Playa de Mallorca in Santa Posa,
twee sterren, vol met Hollanders, dus niet zo gezellig. Carel Enkelaar wachtte me in
de hal op. Hij had een kamer voor me gereserveerd. We hebben vervolgens enkele
uren op het terras zitten praten. We bereiden een uitgebreide tekst voor die naar Joeri
Andropov getelext moest worden. Een kopie ervan moet naar Arbatov, en misschien
ook een naar Popov. Alles verliep vlot. We waren het eigenlijk over alles meteen
eens. Als hij maar uit die rotkliek in Hilversum weg is, valt er prima met hem te
werken. We dineerden met Liny in een exclusief restaurant tot 23.00 uur.
Liny Enkelaar: ‘Toen jij het korte geding tegen de NOS voerde om je film met
George de Mohrenschildt boven water te krijgen, heb ik het steeds voor jou
opgenomen, Willem,’ zei ze. Dat was misschien pijnlijk voor Carel, dus sprak ik er
overheen. Alles verliep prettig en beter dan ooit te voren. Ook de 91-jarige moeder
van Liny was mee, evenals de Enkelaar-kinderen.
Vanmorgen belde Carel ambassadeur Beletski en kondigde aan dat ik om 11 uur
morgenochtend bij hem zou zijn om de telex voor president Andropov te
overhandigen.197 Om 14:00 uur zal ik vervolgens Guus Jansen en Leo Kool ontmoeten
om hen in te lichten. Carel regelde dat ik alles met een auto van de NOS zou kunnen
doen.
Majorca is het eiland waar Chopin sommige van zijn meest romantische muziek
schreef. Bezocht de kathedraal. Ik zou graag eens willen teruggaan.

Palma-Zürich, Swiss Air 671
Broer Theo wachtte me op vliegveld Kloten op. We hadden een buitengewoon
genoeglijk souper samen. Ze gaan drie weken naar Kaapstad. Nellie wil graag haar
Zuid-Afrikaanse familie terugzien. Theo las de telex bestemd voor Andropov en
vond het allemaal erg interessant.
Desi Bouterse heeft de KLM verboden met ingang van 15 oktober a.s. nog op
Paramaribo te vliegen. Omgekeerd mag de SLM niet meer Schiphol aandoen. Wat
een stom gedoe. Wat schiet Suriname daar nu mee op. Desi leest ook nog Andropov
de les: ‘Our nerves are strong and our policies are not based on emotions.’ Neelie
Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat,
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had de wijste partij moeten zijn, en begrip hebben voor wat revolutionaire militairen
beweegt en drijft.
Teruggekeerd op Schiphol ben ik eerst nog even in de Transavia-garage gaan
kijken of Eds auto er stond. Niets.

4 oktober 1983
Amerbos
Carel Enkelaar belde me tegen middernacht op om te vragen Moskou ertoe te bewegen
dat we Andropov op de 25 ste oktober zouden kunnen filmen. Ik geloof dat dit nodig
was in verband met de verjaardag van Liny. ‘Arbatov heeft toch benadrukt dat we
het tijdens een weekeinde zouden moeten doen?’
‘Oh, dat herinnerde ik me niet jongen, prima dan,’ aldus Carel. Volgens Dennis
Livson zou een interview met Andropov bij CBS 400.000 dollar opbrengen, in Japan
600.000 en in West-Duitsland 300.000. Livson vertelde dat Enkelaar gebrand was
op een deal met Guus Jansen van Strengholt, omdat hij dan extra poen onder tafel
toegeschoven krijgt.
Na elkaar zegden Jansen en Kool de geplande ontmoeting voor vanmiddag af.198
Arriveerde om 10:50 uur op de Sovjetambassade. Geen Beletski, terwijl Carel er
zeker van was de juiste afspraak met hem te hebben gemaakt. Hij moest uit een van
de huizen van de ambassade worden opgevist.
Beletski stelde zich koel op en deelde mee, na mij eerst geduldig te hebben
aangehoord, dat hij een uur geleden door Leonid Zamyatin was opgebeld dat op het
ogenblik geen interview mogelijk was. Zamyatin zou zelf naar Den Haag komen
voor een gesprek met Relus ter Beek en dan zouden Carel en ik de zaak opnieuw
kunnen bepleiten.
Cultureel-attaché Alex Lopeshinsky vertelde bericht uit Moskou te hebben
ontvangen met een verzoek op te sturen wat Frans Kellendonk na zijn reis had
geschreven. Het artikel in NRC Handelsblad was zo ironisch geweest dat hij het maar
niet naar Moskou had verstuurd. Aan mij de vraag of Kellendonk geen ander artikel
kon schrijven.
Intussen kwam ik met Beletski overeen dat hij de tekst van Enkelaar en mij
rechtstreeks naar Zamyatin zou telexen.
Hierna bezocht ik ambassadeur Henk Herrenberg van Suriname. Hij riep de
kanselier binnen en mijn ticket voor Paramaribo werd ter plekke geregeld.
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Over het opzeggen van de vliegrechten van de KLM op Paramaribo zei hij: ‘We zijn
definitief met dekolonisatie bezig.’ Zijn bureau lag vol met artikelen over die affaire.
Orlandini van de KLM wilde hem spreken. Maar Suriname had intussen British
Caledonian vliegrechten verleend en zij openen een nieuwe lijn naar Paramaribo. Ik
vertelde dat dit conflict me pijnlijk veel deed denken aan de strubbelingen van de
KLM in Indonesië.
Desi Bouterse was achteraf niet naar de VN in New York gegaan. Premier Alibux
was naar Amerika gereisd en had ondermeer met Indira Gandhi gesproken. De Indiase
premier was voor een bezoek aan Paramaribo uitgenodigd.
Henk gaf me een artikel uit Elseviers199 getiteld: SURINAAMSE MACHTHEBBERS
SNIJDEN IN EIGEN VLEES waarmee de ‘gouden luchtvaartroute Amsterdam-Paramaribo’
wordt bedoeld. Het gaat om 80.000 passagiers die nu in de kou staan. Er worden
wekelijks 6.000 kilogram groenten per vliegtuig vervoerd. Het zou de doodsteek
voor Surinam Airways kunnen zijn. ‘Ons besluit is misschien wel mede gevallen
door dit treiterartikel van mijnheer Wolf,’ zei Herrenberg. ‘Je moet hem maar eens
opbellen en vragen wat hij nu gaat schrijven. Wat hij er mee heeft bereikt is, dat de
verhouding Nederland-Suriname alleen maar slechter wordt. De KLM is van Wolf
en consorten de dupe geworden. Valt Paramaribo weg dan is de KLM met haar lijn
naar het zuiden reddeloos verloren.’
De ambassadeur vertelde dat gisteren op een Zuid-Koreaanse receptie allerlei
mensen aan hem werden voorgesteld, tot en met mensen van Fokker toe. ‘Vroeger
verwaardigden zij mij geen blik.’ Morgen is zijn rechtszaak tegen Het Parool. Hij
telefoneerde waar ik bij zat met advocaat Boukema en complimenteerde hem met
zijn pleitnota
Al pratende zat ik te denken: is er niets aan de impasse KLM-SLM te doen, want
het is inderdaad funest wanneer alle verkeer met Paramaribo nu over Londen zou
moeten lopen. Ik vroeg omzichtig hoe hij zou reageren, wanneer ik Orlandini zou
opbellen. ‘Dat kan je doen,’ zei hij. ‘Zeg hem maar dat het probleem politiek Den
Haag is en laat de pers zijn bek houden.’
‘Is er nog een uitweg te bedenken?’ vroeg ik vervolgens.
‘Laat mevrouw Schoo maar wat zeggen. Het gaat erom dat de ontwikkelingshulp
wordt hervat.’
Vanuit Den Haag reed ik naar de NOS in Hilversum en belde daar Orlandini. De
secretaresse vroeg of ik in plaats van de pre-
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sident-directeur misschien met een bedrijfsdirecteur wilde spreken. Ik antwoordde:
‘Orlandini of niemand.’
Toen Orlandini me bij de NOS terugbelde, stelde ik hem op de hoogte dat ik van
Herrenberg van zijn verzoek tot een gesprek afwist en dat ik Herrenberg toen had
aangeboden contact op te nemen. ‘De ambassadeur is onder instructie vanuit
Paramaribo om geen contact met de KLM of u te hebben.’ Ik vroeg dus of hij me kon
ontvangen, want er was misschien een uitweg mogelijk. Als de KLM me de tickets
geeft dan ga ik Bouterse omlullen om de lijn weer te openen en dan vraag ik één ton
honorarium.200

5 oktober 1983
Ik bracht Henk Herrenberg al vroeg het bericht dat ik een gesprek met Orlandini zou
hebben. ‘Jij bent goed geplaatst om daar naartoe te gaan,’ zei hij. ‘Succes!’
Ik schreef de volgende brief voor de president-directeur van de KLM:
Zeer geachte heer Orlandini,
Gezien mijn zeer persoonlijke en voortreffelijke contacten met
luitenant-kolonel Desi Bouterse, premier Alibux en ambassadeur
Herrenberg heb ik de ambassadeur gisteren aangeboden (nadat hij mij
meedeelde dat u contact had gezocht) als ‘trait d'union’ op te treden. Hij
ging hier volgaarne mee akkoord.
In die sfeer hoop ik U dan ook heden te ontmoeten.
Ten eerste zeg ik U toe, dat ik dit als privépersoon zal doen, en niet als
journalist, om bij U iedere aarzeling bij voorbaat weg te nemen. Ik geef
U hierbij mijn woord.
Ten tweede ben ik bereid mijn bemiddeling, ook als ik bijvoorbeeld, naar
Paramaribo zal moeten reizen, op basis van reis- en verblijfkosten aan te
bieden, plus duizend gulden per dag, hetgeen het normale NVJ tarief is
voor freelance arbeid.
Mocht de bemiddeling positieve resultaten afwerpen, dan bedraagt mijn
‘fee’ voor deze bemiddeling honderdduizend gulden.
Het leek me zakelijk en juist een en ander van te voren overeen te komen.
Hoogachtend, Willem Oltmans
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Broer Theo belde uit Neuheim, Zwitserland om te informeren hoe de plannen met
Joeri Andropov verliepen. Zijn belangstelling hiervoor is oprecht en enthousiast.
Ik telefoneerde naar ambassadeur Negustan van Israël om eens te verifiëren wat
Chanoeka had uitgespookt, ten aanzien van de voorgenomen lunch met Herrenberg
en hem. Tot mijn stomme verbazing antwoordde zijn secretaresse dat Negustan niets
met ons te maken wenste te hebben. Wat is dit nu weer?201 Dan te bedenken dat
Chanoeka's laatste vraag was of ik wist waar mortieren waren te verkrijgen, die hij
aan Sri Lanka wilde verkopen.
Enkelaars secretaresse Riet van de Poppe nam zojuist de tekst van de brief aan
ambassadeur Beletski op. Carel verzekerde me dat Riet expert was in het nabootsen
van zijn handtekening.202 Om 10:30 uur stond Rinus, de chauffeur van Orlandini, met
een snelle BMW voor Amerbos 205.
Op het KLM-kantoor in Amstelveen verwelkomde chef-pr Ron Wunderink mij in
een roze hemd, met bijpassende das met roze olifantjes.
Orlandini: ‘We hadden een uitstekende relatie met de SLM die we niets liever dan
zouden hebben doorgezet.’
Ik: ‘Door deze maatregel lijkt de KLM overigens eveneens in de problemen te
raken.’
‘Ach, in de winter vliegen we maar eenmaal per week op Paramaribo. Suriname
is een post die je achter de komma vindt.’ (Daar geloofde ik dus geen moer van.)
Orlandini vervolgde: ‘De SLM is steeds een goede partner geweest en de rechtstreekse
verbinding moet blijven. Wij hadden geen enkele wens om in conflict te komen, in
tegendeel. In de luchtvaart worden wel eens meer bedreigingen geuit, maar wat nu
gebeurd is, komt nooit voor. Deze vijandigheid is onaanvaardbaar.’
Ik: ‘De KLM is het slachtoffer van de slechte verhouding met Den Haag over de
hele linie. Smit-Kroes (en ik citeerde Herrenberg) heeft blijkbaar gedacht: “Ze kunnen
gewoon doorvliegen op vergunningen zonder een luchtvaartverdrag”.’
Orlandini: ‘Misschien herhaal ik mezelf nu, maar de botsing gaat veel verder dan
financiële overwegingen. Het is een abrupte onderbreking van de SLM-KLM operatie.
We moeten die doorzetten. Het is immers ondenkbaar dat er geen directe verbinding
meer zou zijn tussen twee Surinaamse bevolkingsgroe-
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Geen haar op mijn hoofd dacht toen aan inlichtingendiensten of BuZa die tegen mij ageerden.
Riet tekende hier ook namens Carel. Zie bijlage 49.
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pen. Het gaat bovendien om twee volstrekt vriendschappelijke volkeren.’
Ik informeerde naar zijn betrekkingen met Eegje Schoo, ook zo'n echte Hollandse
dame. Hij pikte direct de hint op en zei dat het wellicht een idee was enige druk op
haar uit te oefenen. ‘Herrenberg mag best weten,’ zei hij, ‘dat de KLM niet de Haagse
politiek bepaalt. We zitten in de feedback van een overall slechte verhouding. Wij
willen natuurlijk ook niet dat het een prestigeslag wordt.’
Ik wist dat Herrenberg morgen met Finnair naar New York zou vliegen en vroeg
daarom of Orlandini hem in de VIP-room op Schiphol misschien even zou willen
spreken. Vervolgens telefoneerde ik Henk vanaf het bureau van Orlandini. De
ambassadeur zei dat ik direct langs kon komen om verslag te doen van het gesprek,
maar Herrenberg had echter geen behoefte aan een ontmoeting met Orlandini morgen.
Op de terugweg uit het KLM-hoofdkwartier ontmoette ik Ron Wunderink voor een
broodje met melk. Ook overhandigde ik de brief met condities aan hem om er zeker
van te zijn dat we achteraf geen misverstanden en gelazer zullen krijgen.
Lech Walesa, de leider van de verboden Poolse vakbeweging, Solidariteit, heeft
de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Pure provocatie van de USSR.
Viktor Afanasjev heeft in Pravda gemeld dat westerse media zijn verklaring over
het vliegongeluk met het Koreaanse vliegtuig hebben verdraaid. Ik denk niet dat dit
waar is, maar dat hij er in Moskou gedonder over heeft gekregen. Toen ik hem
ontmoette en interviewde verbaasde ik me al over zijn betrekkelijk vrije manier van
praten.
Het spoor van de Van Eeghens is duister geworden. Na mijn protesten over het
abrupt opgezegde contract, kreeg ik op 28 september een brief van Ernst in de bus,
die ik wilde terugsturen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Hij zit dicht gelaten in
mijn dagboek.203 Dit ongelezen epistel werd twee dagen later door een brief van
Central Buyers gevolgd.204

7 oktober 1983
Zou Kellendonk echt niet hebben begrepen waarom ik disgusted was over wat hij
heeft geschreven over zijn reis naar Moskou? Ik heb hem een tamelijk emotionele
brief geschreven. Bij Meulenhoff is zijn boek Namen en gezichten verschenen.205

203
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Ik vond de brief in 1996 en liet hem toen ook dicht.
Zie bijlage 50.
Frans Kellendonk, Namen en gezichten. Verhalen. Meulenhoff, Amsterdam. 1983.
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Schreef prins Claus onder meer verheugd te zijn dat hij zijn taken weer gedeeltelijk
opvatte. Verder: ‘Ik heb op mijn achterste benen gestaan om langs verschillende
wegen de overtuiging te doen post vatten dat de monarchie een achterhaald instituut
is. Maar wanneer de koningin meent (blijkbaar onherstelbaar daarin bevestigd door
haar programmering en brainwashing from the craddle onwards), dat zij deze illusie
(en hallucinatie) tot in lengte van dagen moet voortzetten - en de overgrote
meerderheid van het volk (wat Gide noemde “la foule hideuse”) het daar mee eens
is - dan moet dit ziekteproces zich maar verder uitkristalliseren en uitwoekeren. Dus
toch maar op reis met 73 lakeien en trucks volgeladen met porselein, tapijten, vorken
en messen. Absurd: maar de absurditeit wordt blijkbaar niet beseft en is vooralsnog
niet aannemelijk te maken.’
Ik besloot hem ook een passage uit mijn dagboeken te melden: ‘In 1972, na een
bezoek aan U en prinses Beatrix op Drakensteyn, zei mejuffrouw G. Buringh
Boekhoudt eens tegen mij, “Ik maak me zorgen over Claus, vooral wanneer hij niet
iets zinvols te doen krijgt”’. Ik vervolgde dat ik het vond dat in een moderne
monarchie het mogelijk moest zijn de prins-gemaal zinvolle taken te laten vervullen.
Nog één stapje verder en Claus zou minister van Ontwikkelingssamenwerking kunnen
worden. ‘Dan kunnen Pieter en Margriet het werk van linten doorknippen blijven
vervullen.’ Wanneer een en ander aldus in goede banen wordt geleid, ‘dan blijft de
Oranjeshow nog zeker vijf en twintig jaar op de weg.’
In The New York Times staat het artikel: FOR FRIENDSHIP EACH SEX USUALLY
206
TURNS TO ITS OWN. ‘Given our society's strong emphasis on heterosexual relations
and persistent ambivalence about homosexuality, it is surprising how little attention
is paid to the fact that heterosexuals are so homosocial. We may be oriented toward
the opposite sex for sex, but for other kinds of intimacy we tend to be gender-loyalists.
(...) True friendship between women and men is rare because sex separatism is so
rigorously ingrained during childhood.’207
Carel en Liny Enkelaar drinken Carlos primero brandy als water. Ik kreeg een
door hem ondertekende declaratie mee voor 3.400 gulden. Weer voorlopig een gat
gedicht. Ze hebben nu in hun buitenhuisje in Buurse een beeld van een Romeinse
jongeling staan dat Petertje is gedoopt, dus naar mijn lieve Peter.
206
207

The New York Times, 6 oktober 1983.
Zie bijlage 51.
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Newsweek noemt Andropovs reactie op de ‘ouvertures’ van Reagan een klap in diens
gezicht.208 Natuurlijk zijn de voorstellen van Reagan ‘mere declarations that can
convince no one,’ zoals Andropov heeft gezegd.
The New York Times meldt intussen dat de CIA heeft bekend gemaakt, dat onderzoek
heeft uitgewezen dat de Sovjetpiloten bij het neerhalen van het Koreaanse
verkeersvliegtuig niet wisten dat het om een burgertoestel ging. Het rapport van de
CIA is al drie weken geleden aan het Witte Huis en George Shultz op Buitenlandse
Zaken aangeboden, maar iedereen hield natuurlijk zijn bek om vooral de
antisovjet-propaganda rustig zijn werk te laten doen.
Chanoeka belde. Wie is die man? Hij zou onderzoeken waarom de Israëlische
ambassade zo eigenaardig reageerde. Hij zei dat de firma Sultan uit Israël mortieren
aan Sri Lanka wil verkopen, waarvoor ik dus oud-minister van Buitenlandse Zaken
Tissa Wijeyeratne zou moeten benaderen. Heb hierover André Schneider in Genève
gebeld,209 die op zijn beurt Wijeyeratne in Kandy zou contacten. André zei trouwens
dat er prima berichten uit Tokio kwamen; mijn reis naar Japan gaat dus door. Met
het geschrijf van Kellendonk heb ik geen enkel contact; het roept zelfs weerzin in
me op: ‘Een lang ogenblik na tien voor half negen, zo lang dat geen klok het becijferen
kan, komt zijn arm omhoog, verlangend en dreigend, zoals een slang zich
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Newsweek, 10 oktober 1983.
De vertegenwoordiger in Zwitserland van Ernst van Eeghen.
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rekt naar de fluit van de slangenbezweerder, en drukt op de belknop.’ Of: ‘Zijn trots,
een trots zo groot als een struisvogelei.’ Waar haal je de shit vandaan? Of: ‘Dit zijn
herinneringen - zoals je ook wel krijgt aan allang betaalde rekeningen.’ Voer voor
psychologen. ‘Zijn vaderland en het mijne. Beide zijn de open handpalm (wat betekent
dit in hemelsnaam - WO) van een groot continent. Aan de vingers flonkeren
havensteden.’ Met pijn en moeite kom ik bij pagina 31 van Namen en gezichten. De
pundits betitelen dit als literatuur. Ik vind het puur geklets. Ik zal het hem maar niet
vertellen.
Was op Schiphol om naar Eduard te zoeken.

8 oktober 1983
De CIA heeft een Cessna naar Nicaragua gestuurd om het vliegveld bij Managua met
bommen te bestoken. Het toestel stortte neer, de piloot Agustin Roman, eerder
werkzaam voor de Sandinisten bij de Nicaraguaanse luchtmacht, liep over naar
oppositiegroepen en ontpopte zich vervolgens als CIA-agent.210 Dezelfde trucjes
werden tegen Sukarno en Indonesië uitgehaald, toen Allan Pope boven Ambon door
afweergeschut werd neergehaald. Diezelfde CIA heeft nu vastgesteld, dat de
Sovjetpiloten niet konden weten dat het betreffende het KAL-007-toestel om een
verkeersvliegtuig ging. Als Reagan een gentleman was zou hij nu het Kremlin en
Andropov verontschuldigingen aanbieden voor de haatcampagnes die vanuit
Washington de wereld overgingen om de Sovjets in een kwaad daglicht te stellen.
Alfred Vierling bracht me gisteravond de antwoorden van Lubbers op Kamervragen
van Janmaat.211 Die jongen wil toch echt te veel op te korte termijn. Hij speelt met
de gedachte voor de CP in het Europese parlement te gaan zitten, wat me veel te vroeg
lijkt. Ik adviseerde hem aan zijn zitvlak te werken en eigen prestige op te bouwen.
Vierling heeft een uitstekend functionerend verstand. Daarmee moet hij zich eerst
een eigen positie verwerven.
De staat Oregon overweegt maatregelen om de stad, die Bhagwan Shree Rajneesh
daar met 1.200 van zijn volgelingen heeft opgezet, te ontmantelen. Waar zijn ze bang
voor?
Newton woont nog steeds bij Hans Lonis. Ik herinner me de vraag van die jongen:
‘heb je er wel eens over nagedacht om iemand gelukkig te willen maken?’ Dàt blijft
echter twee richtingsverkeer en is een lot uit de loterij.
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211

The New York Times, 06 10 1983. Zie bijlage 52.
Zie bijlage 53.
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De man achter het loket op Centraal Station zei vandaag: ‘U gaat zo dikwijls naar
Schiphol, waarom neemt u geen weekkaart?’ Altijd klopt mijn tikker sneller als ik
ga zoeken naar Eduard.
Wanneer zal ik mijn lieve jongen op het spoor komen? Twee Transavia-vluchten
zullen vertrekken en er komen er vier binnen. Ik wachtte heel lang, zelfs tot een
vlucht uit Malaga om 16:00 uur binnen was. Maar geen Eduard. Het kostte echt
moeite om door te zetten en te blijven wachten.
Soms denk ik dat Eduard misschien naar New York zal gaan om via mijn vriendin
Mora Henskens bij de VN te gaan werken. Straks wordt hij voor de wintermaanden
toch bij Transavia op non-actief gesteld. Hij is gek van New York.
Ik ging 's avonds naar de film Bronx Warriors en liep eruit komende voor de
tweede maal in veertien dagen tegen Adriaan van Dis aan. Hij vertelde dat er
‘uitgebreid’ bij de VPRO was gesproken of hij Alfred Vierling eens in zijn programma
zou interviewen, zoals ik had geadviseerd. Men had besloten dit te zijner tijd te doen,
‘als de drukte wat voorbij is.’ Dat is dus ontwijkend geklets.
Bij zo'n ontmoeting als met Van Dis verbaast het me dat ik kan doen alsof er niets
met me aan de hand is terwijl ik eigenlijk diep bedroefd ben, en in ‘diepe trance’ uit
de cinema kwam vanwege mijn wanhoop over Eduard.

9 oktober 1983
Schreef peter dat ik me terugtrek en hij een tijdje niets van me zou horen. Ik begrijp
nu pas dat eigenlijk niemand ooit (als lover) van me heeft gehouden en dat ik zelf
ook niet in staat ben geweest in die totale overgave van iemand te houden. Ik schreef
Peter: ‘Dat is eigenlijk op De Horst begonnen en nu is het te laat.’

10 oktober 1983
Als gevolg van het vreselijke gepieker gisteren en eigenlijk eergisteren al, een
afgrijselijk nacht doorgemaakt. Toch wil ik het gevecht om Eduard niet opgeven.
Wat mijn liefste wens zou zijn, waarom Eduard en ik - als we dan geen lovers kunnen
zijn - niet vrienden zouden kunnen blijven. Hij weet toch zo goed hoe ‘raak’ het is
tussen ons?
Carel vertelde laatst in Spanje dat prinses Irene hem had gezegd dat koningin
Juliana wel tot een televisiegesprek bereid zou zijn. Maar wie kan interviewen? Ik
stelde hem Mary Dresselhuis voor. Dit leek hem een mogelijkheid.
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Chanoeka belde weer. Suriname valt onder de Israëlische ambassade in Caracas en
daarom kon de ambassadeur in Den Haag zich niet in die zaken mengen. Waarom
heeft hij dit niet eerder uitgezocht? Het blijft een fishy affaire. Hij zei dat één
telefoontje naar Suralco van Desi Bouterse voldoende zou zijn om ons aan de levering
van 500 ton aluminium in de maand te helpen. Ik vertrouw die man eigenlijk voor
geen cent.

Trein naar Hilversum
Gesprek van drie kwartier met Carel Enkelaar, Guus Jansen en Leo Kool. Guus lag
voortdurend dwars en moest meegetrokken worden. Leo Kool daarentegen begreep
onze tactiek goed en steunde ons voorstel naar Zamyatin te gaan. Jansen: ‘Maar
verspelen we daarmee ons wapen, Carel Enkelaar, niet teveel in Moskou?’ Wat een
onzin. Ik zette uiteen dat ambassadeur Beletski het gesprek met Zamyatin zou kunnen
arrangeren. Dit zou de ernst van het verzoek onderstrepen. Wanneer Zamyatin ons
ontvangt staat dit vrijwel gelijk aan het kunnen filmen van Andropov. Hierdoor
winnen we alleen maar tijd. Gesteld dat Zamyatin zijn reis naar Den Haag in november
afzou zeggen, zoals voortdurend met de sovjetcommunisten het geval is, dan verliezen
we nog meer nodeloos tijd. Guus Jansen opperde nog dat het zou kunnen worden
voorgesteld alsof Enkelaar op doorreis Moskou zou aandoen. ‘Zo'n suggestie maakt
me misselijk,’ antwoordde ik hem in zijn gezicht. Carel wees dit zelf trouwens ook
ogenblikkelijk af.
Guus Jansen, met zijn bijgeverfde haren, is eigenlijk een afschuwelijke man.
Volgens Dennis Livson sleept Carel hem er slechts bij omdat hij dan onder tafel poen
vangt. Enkelaar had vanmorgen ook Klaas Jan in het geheim geïnformeerd. Waarom
toch in het geheim?
Broer Theo onderhoudt nu contacten met Pieter Baaij voor de levering van 5.000
ton zink in Antwerpen of Rotterdam.
Joeri Andropov gaat voor het eerst sinds januari naar het buitenland. Hij was in
januari in Praag en gaat einde deze maand naar Sofia. Brezhnev was versleten. Zijn
opvolger Tsjernenko bezweek onder de last van ouderdom. Hoe lang zal Andropov
het maken?

11 oktober 1983
Bezoek in Den Haag aan Hans van der Voet van de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij zei
dat Bunte Illustrierte hem nog steeds over deze zaak bleef opbellen. Hij handhaafde
dan stellig wat hij tegen Lex Runderkamp van Vrij Nederland had gezegd. Name-
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lijk dat mijn persconferentie alle roddels rond prins Claus de grond in had geboord.
Hij was hier heel zeker van.
Ik zei overigens niet te begrijpen dat Beatrix en Claus gebruik maakten van de
diensten van Frits Salomonson. Hij verzuimde mij de bandopname die ik hem
toezonden had van de persconferentie te retourneren, tot ik hem er opnieuw om moest
vragen. Ik kon zien dat Hans zich beraadde wat hierop te antwoorden. Hij ging er
niet op in. Hij had overigens van Gijs van der Wiel gehoord, dat koningin Beatrix
nog op tijd een schaal met bloemetjes naar Miss B.B. had gestuurd. ‘Was het een
aardig mens?’ vroeg hij.
‘Het was een schat,’ antwoordde ik.
Daarna vroeg ik zijn steun in de affaire over de vijfduizend gulden die de Staat
via Drooglever Fortuijn van mij terugeist, omdat ik de rechtszaak over het gedoe in
India tijdens het bezoek van prins Claus zogenaamd verloren had.
‘Bedoelt u dat u dit proces anders zou moeten voortzetten?’ vroeg hij.
‘Nee, in die termen spreek ik nooit. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat iemand
een goed woordje bij Buitenlandse Zaken doet om die zaak te seponeren.’ Hij vroeg
me hem dit te schrijven. Ik zou toch stapelgek zijn om na wat BuZa me in New Delhi
heeft geflikt ook nog eens zoveel geld op de koop toe aan die rotzakken te gaan
afdragen!
Van der Voet zei overigens: ‘Ik zeg steeds, kom Ruud212, moeten we nu niet eens
naar Moskou? Er is nog nooit een Nederlandse premier in de Sovjet Unie geweest.’
Hij wilde weten hoe ik een interview met Andropov voor elkaar wilde krijgen. Het
artikel in Time over de mishandeling van kinderen houdt me nog steeds bezig.213 Ik
heb mijn eigen verleden in dit opzicht weggepoetst. Althans dat neem ik aan, ook al
zit wat er gebeurde op De Horst in dat opzicht ongetwijfeld ergens in mijn bovenkamer
opgeslagen. Mam sloeg me inderdaad, als ik het verdomde om cello te spelen. De
tegenstrijdigheid is dat ik in mijn leven nergens zoveel van zou genieten als van
muziek. Dit werd onmisbaar. Bovendien is dat niet de overheersende herinnering
aan mijn moeder. Ik herinner me voornamelijk de plezierige tijden uit de laatste acht
jaar van haar leven, toen mijn vader was weggevallen en ik zoveel mogelijk heb
geprobeerd om haar te vermaken.
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Premier Ruud Lubbers
Time, 5 september 1983.
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12 oktober 1983
Schreef Hans van der Voet de gevraagde brief.214
Rienk Kamer is gearresteerd. Hij wordt aan de VS uitgeleverd. Wat heeft die man
op zijn kerfstok?
Desi Bouterse heeft de Algemene Vergadering van de VN toegesproken en gezegd
dat Nederland verdragen met Suriname ‘multilateraal en arbitrair met voeten treedt’.
Dat doet deze vroegere sergeant uit het Nederlandse leger dan toch maar. Bovendien
heeft hij gelijk. ‘Kwaadaardige oppositie die voornamelijk van buiten onze grenzen
afkomstig is, leidde ons land eind vorig jaar tot dicht bij de afgrond,’ zei hij
refererende aan de 8 december-affaire. Ik denk, dat hij gelijk heeft, maar de Haagse
betweters luisteren niet en weigeren hem serieus te nemen.
Ik heb steeds weerspannige momenten, denkende aan Eduard, en smeed dan snode
plannen om naar zijn broer te gaan, en alles wat ik hem ooit gaf terug te eisen,
inbegrepen de bijdrage van 2.200 gulden voor zijn school in Ceran. Dat zou echt
smerig zijn, als ik zoiets zou doen. Desondanks komen dergelijke gedachten op.
Toch zou het onmogelijk zijn geweest alleen van hem, als enige te houden.
De NVJ heeft opnieuw een poging ondernomen Emile Fallaux tot rede te brengen.215
Pier Pasolini heeft eens geschreven dat het absoluut noodzakelijk is te sterven,
omdat we zolang we leven in betekenis te kort schieten. De dood verricht een
bliksemsnelle montage van ons leven, selecteert de belangrijkste momenten, zet ze
in een bepaalde volgorde, en stelt aldus het leven in staat zich uit te drukken en zijn
betekenis te hervinden.
Hoe weet Pasolini zo zeker dat we bij het sterven dergelijke opgeslagen momenten
in ons hoofd zullen terugspoelen en bekijken? Hij stelt het voor of de dood, en niet
ik hier in mijn dagboek de belangrijkste momenten van mijn leven op een rij zou
zetten. Als ik straks begin met mijn notities eindelijk uit te werken, hoop ik die
hoogtepunten nog eens bij het volle bewustzijn te beleven en herontdekken. Peter
las, de dag dat ik hem ontmoette het boek, Analyse van een leven. Mijn bewerkte
dagboek zal pas een echte analyse van een leven worden.
Er zijn 827.300 werkelozen in dit land.
Wim Klinkenberg zegt dat de Britse uitgever van Het Sovjetstandpunt als schrijver
van een voorwoord David Owen niet
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wilde, en er op stond dat het Michael Foot zou worden. Alsof auteurs er zelf niets
over te zeggen hebben.
Ben tweemaal naar Schiphol gegaan om Eduard Voorbach te zoeken. Zijn auto
stond er weer niet. Ook om 17:30 uur zat hij niet op een vlucht uit Las Palmas.
De dagen vliegen om. Ik lijk mijn roer kwijt te zijn.
In de VS is uitgezocht waarom, waarover en wanneer mensen lachen. ‘You are
what you laugh at,’ is de konklusie.216 ‘A sense of humor may eventually shed light
on the fundamental nature of human personality,’ schrijft Sandra Blakeslee. Er is
een sens of humor-inventaris gemaakt van veertig standaardmoppen. Wat jokes
zouden kunnen betekenen:
1. A philosophical joke. Psychologists say that if you liked this joke you tend to
be impulsive, enthusiastic, expressive, alert and secure. You may have the
‘healthiest’ sense of humor.
2. The person who liked this joke, considered degrading to women, is said to have
a ‘tough poise’ personality, characteristic of aloof people who believe sex
stereotypes are true.
3. This is a hostile joke, a type that has been linked to self-assured, resilient
personalities, but also to men who are ‘over-conventional’ and try to live up to
‘tough guy’ images.
4. A liking for social satire jokes like this may indicate suspiciousness and a
dogmatic, irritable, tyrannical personality, but it may also suggest ‘imaginative’
personalities that are ‘absorbed in ideas and theories.’

Heb Gerrit Jeelof van de Raad van Bestuur van Philips gewaarschuwd dat men in
Moskou verbaasd en geïrriteerd is over het niet nakomen van de toezegging van
Philips 350.000 gulden bij te dragen aan een tournee van het Staatscircus van de
Sovjet Unie. Na het neerschieten van het Koreaanse verkeersvliegtuig heeft men in
Eindhoven gehandeld, alsof de belofte nooit is gedaan.
Heb mijn Nijenrode ‘kameraad’ tot 31 oktober de tijd gegeven zijn verplichtingen
ten opzichte van mij na te komen. Zijn kiekeboespelletjes hebben nu lang genoeg
geduurd.
De NVJ heeft ook Herman Wigbold eraan moeten herinneren aan zijn verplichtingen
tegenover mij.217 Ik had hem immers een ontmoeting met Lord Chalfont in Londen
bezorgd, waarna hij het laat afweten.
Ik telefoneerde Gijs van der Wiel thuis. Zijn vrouw zei, ‘Ik zal eens kijken of hij
thuis is.’ Toen hij aan het apparaat verscheen, zei hij in een bespreking te zitten.
Waarom zulke kinderlijke spelletjes?
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The New York Times, 30 augustus 1983.
In een brief van 6 oktober 1983.
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Vierling vertelde dat de regering op de vraag van Janmaat van de CP of het geen tijd
werd om in serieus contact te treden met het Suriname van Bouterse, slechts met één
woord antwoordde: ‘Nee.’

13 oktober 1983
Mijn grootvader werd vandaag in 1870 geboren te Semarang. Zacht, zonnig, prachtig
herfstweer. Ben maar eerst de polders ingegaan.
Leonid Zamyatin heeft in Bonn onderstreept dat het Kremlin de
ontwapeningsgesprekken zal afbreken wanneer in West-Europa Pershing II raketten
en kruisraketten zullen worden geplaatst.218
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de rede van Bouterse in New York
tegengesproken met het smoesje dat het 't verdrag met Suriname over
ontwikkelingssamenwerking ‘slechts heeft opgeschort en niet opgezegd’.
NRC Handelsblad meldde dat Desi Bouterse nog altijd ‘verzoening’ met Nederland
wil. Sytze van der Zee vernam uit diplomatieke kringen dat, onder voorwaarde dat
Den Haag Bouterse en Alibux als de legitieme leiders van Suriname accepteert, er
te praten zou zijn. Ook zou Bouterse - ‘als gebaar van goede wil’ - zijn al te grillige
representant in Den Haag, Henk Herrenberg, bereid zijn te vervangen.
In 1934 maakte de KLM met het Fokkertoestel De Snip de eerste trans-Atlantische
vlucht naar Suriname. De start van de luchtvaart op onze voormalige kolonie. Nu is
het verdrag wat deze verbinding regelt in het kader van het Surinaamse
dekolonisatiebeleid door Bouterse opgezegd. Wanneer Den Haag zich minder ‘doof’
zou houden voor de ontwikkelingen in Suriname zou dit absoluut niet zijn gebeurd.
Frans van Klaveren stelt het als een emotioneel probleem van Bouterse zelf voor.
De legerleider die niet van Nederland meer afhankelijk wil zijn. De eerste journalist,
die de schuldvraag van de problemen met Suriname bij Den Haag legt, moet nog
geboren worden. Net zo min als de Hollandse regenten kans zagen met de
dekolonisatie van Indonesië de bakens te verzetten en Sukarno als winnaar te
accepteren, lukt het deze vermolmde figuren niet om dit met Suriname en Bouterse
te doen. Het is een ordinaire herhaling van een mislukt dekolonisatie proces.
Alfred Vierling belde om te vertellen dat Janmaat aan premier Lubbers heeft
gevraagd waarom West-Duitsland, België en
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Denemarken wel naar Andrei Gromyko gaan om te praten en Nederland niet. En ook
waarom er nog nooit een Nederlandse premier in Moskou was geweest. ‘Omdat zij
werden uitgenodigd, en wij niet,’ aldus Lubbers. Ik heb meteen ambassadeur Beletski
gevraagd of dit waar was.
Henry Kissinger heeft El Salvador gewaarschuwd dat er een moment komt dat
Washington de schending van de mensenrechten in dat land niet langer kan accepteren.
Je moet zoiets maar durven verkondigen. Maar Henry durft alles op het terrein van
leugens en bedrog.
Peter de Vries schreef in De Telegraaf dat volgens Washington Rienk Kamer ‘de
grootste fraude in de geschiedenis’ van de VS pleegde met diens praktijken in
grondverkopen.219
Ook meldde De Telegraaf dat patrouillevliegtuigen van de Marine die deelnemen
aan oefeningen in de Middellandse Zee, bij een vlooteskader van de Sovjet Unie een
geheel nieuw slag oorlogsbodems hebben ontdekt. Het gaat om een type van 12.500
ton en lijken op een vestzakformaat schepen uit de geduchte Kirov-klasse.
De CIA is weer volop in bedrijf volgens het omslagverhaal in Newsweek: THE
SECRET WARRIORS. William Casey heeft als chef van de spionagedienst - kennelijk
in opdracht van de regering Reagan-Bush - de smerige praktijken van voorheen nieuw
leven ingeblazen. Onder president Jimmy Carter waren clandestiene operaties
teruggebracht naar twee of drie per jaar, waarbij toch nog miljoenen dollars werden
uitgetrokken om buitenlandse regeringen te ondermijnen. Onder Casey is dit aantal
onmiddellijk weer verhoogd naar twaalf tot veertien operaties. Zeven of acht CIA-acties
kunnen als ‘belangrijk en uitgebreid’ worden beschouwd.
Voor geheime operaties tegen Nicaragua werd 80 miljoen dollar uitgetrokken.
Transportvliegtuigen brengen wapens en munitie naar contra-revolutionairen in
Nicaragua. Kenneth Bleaky een CIA-er verbonden aan de Amerikaanse ambassade
in Managua zegt bovendien tegen Newsweek: ‘dat gewoon niet wordt toegegeven,
dat de CIA in El Salvador’ aanwezig is. Wat iedereen natuurlijk wel weet.
Een andere grote operatie vindt in Afghanistan plaats: kosten honderd miljoen.
Ook zijn er operaties in Pakistan, Iran, Libië, Ethiopië, Soedan en Angola. Het is
misselijkmakende informatie.
De Washington Post stuurde Jackson Diehl naar Paramaribo, die
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prompt berichtte dat ‘Daysi’ Bouterse in de ogen van de regering Reagan - ‘een links
militair bewind leidt’. Diehl stelt het voor alsof de invloed van Cuba op het
Surinaamse regime ‘key characteristic’ zou zijn. De man heeft kennelijk geen idee
wie of wat Desi is en schrijft maar raak voor deze meest invloedrijke Amerikaanse
krant. Gelul in de ruimte dus.
Er wordt in de Herald Tribune openlijk verwezen naar in Washington circulerende
berichten dat Ronald Reagan begin 1983 een coup door de CIA tegen Bouterse zou
hebben goedgekeurd. Maar nu de regering Alibux sindsdien meer in de richting van
de groep van niet-gebonden landen is gemanoeuvreerd is de regering Reagan tot de
slotsom gekomen dat Bouterse voorlopig maar moet blijven zitten. Dat had ik ze ook
kunnen vertellen. Alleen dit wordt in Den Haag nog altijd niet gepruimd.220 Alibux
heeft nu zelfs een receptie in Washington bijgewoond, waar hij door minister George
Shultz werd begroet.

14 oktober 1983
Luns heeft dan eindelijk aangekondigd te vertrekken als secretaris-generaal van de
NAVO. Hoe heeft dit in hemelsnaam nog zo lang kunnen duren? Ordinaire
flessentrekker.
Heb Beatrix en Claus geschreven, onder verwijzing naar het bericht van Friso
Endt in NRC Handelsblad, waarin hij beweert dat ik teleurgesteld zou zijn dat niemand
over mijn persconferentie in Nieuwspoort heeft bericht. Het kan mij tittel noch jota
schelen of de Nederlandse media erover schrijft. ‘Het primaire doel was de roddel
effectief de grond in te boren. En dit is gebeurd. De rest interesseert me niet. Mijn
eigen belang in de zaak was, zijdelings, dat ik geen zin had om als Uhrheber van die
onzin (ooit) te boek te komen te staan. Ik strijd altijd met open vizier en niet
achterbaks. Ik zeg hetzelfde tegen U, als tegen de media, of zoals ik in mijn dagboek
schrijf.’
Ik vervolgde: ‘Diezelfde Friso Endt, die op 21 augustus van vakantie terugkwam,
zei me trots dat hij zijn Amerikaanse werkgever Newsweek had geseind: “Niet Claus
is gek maar Beatrix”.’
Intussen blijkt dat Newton, de Braziliaan, die bij me wilde komen wonen en een
relatie wilde beginnen, syfilis heeft. Ik zag aan die jongen dat hij niet gezond was.
Hij is nu bij de GGD onder behandeling.
Theo Cammann, een vriend van Peter, heeft erachter probe-
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ren te komen waar Eduard is, want hij heeft contacten bij Transavia. Hij zou zich
ziek hebben gemeld en er inmiddels niet meer werken. Geen wonder dat ik al enige
maanden vergeefs naar hem zoek op Schiphol.

15 oktober 1983
Ellendige nacht door gepieker over Eduard.
G.B.J. Hiltermann is in Havana. Hij poneert de volgende stelling: ‘Cuba heeft een
kant, die levensgevaarlijk is.’ Militair stelt het eiland niets voor en is geen bedreiging,
aldus de befaamde commentator. ‘Alleen waar zijn agenten ernstige grieven kunnen
exploiteren is Fidel Castro gevaarlijk. Maar dan ook levensgevaarlijk.’221
De Telegraaf komt met een zogenaamd vertederende foto van Beatrix. Over Claus
wordt weer niet gesproken. Toen ik op Majorca Carel Enkelaar vroeg waarom op
Het Journaal van de NOS de koninklijke familie altijd steevast als laatste komt, zei
hij: ‘Er zitten rooie jongens bij Het Journaal, ik kan daar niets aan doen.’
Maurice Bishop, premier van Grenada is afgezet door de minister van Mobilisatie,
Bernard Coard.
Ik ben naar IJmuiden gegaan en zag Eduards ouders alleen in de keuken zitten in
hun huis aan de Orionweg. Ik vond het zielig. Eduards auto stond er niet. Zou hij
zijn droom dan toch hebben vervuld en naar New York zijn gegaan? Waar ik het
bangst voor ben, is dat ik uiteindelijk hem nooit meer wil zien, en dat ik dan ook niet
meer wil leven.
Wim Klinkenberg zegt dat hij er zeker van is dat An Salomonson haar collega
Friso Endt heeft aangespoord het onderschrift bij mijn brief in de NRC te schrijven.222
Las een gesprek met Peter Händke.223 Hij trekt me aan, zoiets als ik bij Frans
Kellendonk ervaar, maar tegelijk ook weer heel anders. ‘Ohne das Schreiben wäre
mein Leben schwächer,’ zegt hij. ‘Ich würde schwächer leben.’ Ik zou zonder dit
dagboek in wezen niet kunnen leven.
De Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten reageerde op mijn klacht
betreffende Meerbach.224
Het is zo stil om me heen. Steeds denk ik over de nutteloosheid om verder te leven.
Vreselijk. Frank Heckman belde. Alsof hij voelde dat er iets mis was.
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16 oktober 1983
Lag huilend in bed. Huil nu ook. Hoe kom ik hieruit? Ben de polders ingegaan.
Ben met Jan Cremer en Babette naar l'Entrée geweest, wat gezellig was. Hij heeft
gelazer met de Bezige Bij, omdat men hem 20.000 gulden voor auteurscorrecties in
rekening wil brengen. Hij liet me drie pagina's zien, die in Aktueel waren verschenen
en waar ik dus niets van wist. Jan ziet er slecht uit. Hij begint een drankkop te krijgen.
Hij zegt dat Amsterdam hem uitput en tot niets brengt.
‘What determines which bees will perform what tasks? Are they assigned to them
by elder bees, or are there chemical or other cues that dictate the division of labor?
And what causes them to stay on one particular job for a while before switching to
another,’ schreef Harold Schmeck.225 Er kunnen 80.000 bijen in een kolonie huizen,
die allemaal toegewezen taken uitvoeren. Wonderlijk. Hoe communiceert een bij?
Barbara McClintock (81) won de Nobelprijs voor Geneeskunde omdat zij ontdekte
dat: ‘genes jump around’. John Noble Wilford: ‘With her discovery that genetic
information was not stationary, that it can transpose from one chromosome to another,
she ranks up with Darwin in understanding evolution.’226 Wanneer je haar foto bekijkt,
zou het een van de oude dametjes kunnen zijn zoals ik die vroeger in Kew Gardens
op straat zag lopen, gepensioneerd en een leven lang in een winkel of op een bank
gewerkt.
Luns noemt 1983 ‘a year that many regard as perhaps the most crucial in NATO's
history (...) I am among those who enthusiastically favor strengthening conventional
forces and making better use of allied technological superiority to compensate for
superior numbers of Warsaw Pact troops, tanks and planes. At the same time I remain
impressed with the success of nuclear deterrence in keeping the peace in Europe.’
Heb eigenlijk geen zin meer in het gelul van Luns.
Het archief van koningin Wilhelmina van 1898 tot 1933 wordt overgebracht naar
het Algemeen Rijksarchief. Het komt beschikbaar voor studiedoeleinden. Waarom
nu?
Bunte noemt Beatrix een ‘trotse vrouw’ en Claus ‘een gebroken man’.227 Dat is
wat mejuffrouw Boekhoudt al tien jaar geleden voorspelde. Het blad spreekt van het
‘Prinz Claus Syndrom’, waarmee het blad bedoelt dat in het bedrijfsleven, en
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ook in familiebedrijven de: ‘(...) tüchtige zweite Mann hinter dem
Eigentümer/unternehmer unterbewertet, eingeengt und entmachtet fühlt.’ Natuurlijk
voelt Claus zich tot veel meer in staat dan wat de positie van prins-gemaal hem
toelaat. Nu dreigt hij ten onder te gaan aan depressiviteit, omdat hij zich niet kan
ontplooien.

17 oktober 1983
Heb de slaapziekte: ontwaak pas na negen uur.
Telefoneerde met Aurelio Peccei van de Club van Rome over mijn komende reis
naar Japan om contacten voor André Schneider in Genève aan te boren. Hij zal Saburo
Okita een telegram sturen.
Bezocht ambassadeur Henk Herrenberg. Hij vertelde dat na de rede van Desi
Bouterse voor de VN een Nederlandse televisieploeg een microfoon voor zijn gezicht
had gehouden met de woorden, ‘Bevelhebber, u hebt een goede rede gehouden, wat
hebt u te zeggen tegen het Nederlandse volk? Hij zei natuurlijk helemaal niets. Ze
waren als gewoonlijk weer onbeschoft.’ Gaf een brief mee voor Bouterse.
Broer Theo belde uit Zwitserland. Hij zocht een partner voor de aanleg van een
haven in Tunis. Ik had contact voor hem gelegd met Pieter Baaij, die met Theo had
getelefoneerd en Bos Kalis of Nedam had voorgesteld. Theo zei dat Baaij
professioneel bij hem was overgekomen in tegenstelling tot André Schneider, Van
Eeghens man in Genève.
Wim Klinkenberg belde in alle staten op. The Observer had een opzienbarende
primeur gebracht. Namelijk dat de VS helemaal niet vanwege de vermeende
Sovjetsuperioriteit met hun SS-20's hun raketten hadden gemoderniseerd, wat
betekende dat alle betrokken partijen door de NAVO in de maling waren genomen.
The Observer was in het bezit gekomen van 96 pagina's aan geheime stukken uit
Washington over deze zaak. De documenten wijzen uit dat de Britse Labour Party,
in 1979 met David Owen als minister van Buitenlandse Zaken aan de macht, deel
uitmaakte van dit complot. Westerse leiders (Schmidt, Carter, Giscard d'Estaing en
Calaghan) besloten tijdens een top in Guadeloupe de wereld - en hun zogenaamde
kiezers in ‘vrije democratieën’ - te belazeren ten koste van de betrekkingen met de
USSR. Het artikel toonde aan hoe onder Amerikaanse druk geaccepteerd werd dat
alleen ‘carefully orchestrated information’ naar buiten zou komen. Uitsluitend
‘selected facts’ zouden aan bepaalde journalisten, academici en politici worden
verstrekt, opdat er vooral geen groter publiek
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debat zou ontstaan over het plaatsen van kruisraketten en Pershing II's, dan al het
geval was. Waar het allemaal op neer komt is dus dat we, georganiseerd en
bewustworden voorgelogen door de westerse grote mogendheden, ten koste van de
Sovjet Unie. Klinkenberg windt zich daar als communist terecht over op en benadrukte
dat Ruud Lubbers dus ook in opdracht meeloog.228 Hij had Rob Soetenhorst opgebeld,
maar had door deze rel heengeslapen. Jan Sampiemon was niet thuis geweest - hij
bridgede ergens. Ik adviseerde hem Jan van Beek van de GPD eens te bellen, die
overigens geen lid van de NVJ is omdat hij het niet eens is dat de communist
Klinkenberg vicevoorzitter ervan is. Van Beek gaf de tip door aan zijn chef buitenland.
Wim belde ook de Volkskrant.

18 oktober 1983
Sliep weer tot ver na 09:00 uur. Ik droomde dat ik in een lift probeerde te komen,
die al vol was met mensen. Ik raakte even bekneld in de sluitende deuren. Maar het
ding was te vol en raasde met veel lawaai naar beneden. Ik herinner me een
schuldgevoel te hebben gehad omdat het mijn fout was dat we te pletter vielen. In
een andere droom kwam ik met een koffer uit een station en lag een enorme diepte
voor me, waar ik inviel en maar door bleef vallen in het niets, waarop ik wakker
werd. Ik ga nu op weg om Eduards vriendin Marit te ontmoeten. Ik vraag me af welke
jobstijding me boven het hoofd hangt.
Marit vertelde me - in het café Americain - dat Eduard al mijn brieven had
verscheurd, al lange tijd in New York verblijft en ingetrokken is bij mijn vriendin
Mora Henskens, aan wie ik hem indertijd voorstelde. Hij was ook met Mora zes
dagen naar Rome en Capri op vakantie gegaan. Zij wilde iedere illusie dat Eduard
ooit naar me terug zou komen bij me wegnemen. ‘Hij is doodsbang, dat je naar New
York komt. Je moet me zweren dat je niet naar hem toe zal gaan.’ Ik was wel blij
dat ik dat Amerikaanse contact voor hem had gelegd. Marit kreeg tijdens het gesprek
tranen in haar ogen toen ze zag welk effect het allemaal op mij had.
De Bijbel, die de Van Eeghens me in Engeland, tijdens het weekend van de
conferentie op Windsor gaven, stuur ik hen terug.229

19 oktober 1983
Alfred Vierling belde al vroeg. Janmaat moest in het parlement iets zeggen over
atoomafval. Hoe deden de Sovjets dit? Ik ver-
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telde dat president Kekkonen van Finland me had ingelicht dat hun atoomafval ergens
in de USSR onder de grond werd opgeborgen. Ook vertelde ik hem over India en hoe
Homi Sethna me had verteld over het opbergen van atoomafval in glas, een methode
die ook door Frankrijk werd gevolgd.
Later belde Vierling terug om te zeggen dat Janmaat in de kamer had gezegd dat
Lubbers naar Moskou zou moeten gaan om over de rakettenkwestie en atoomafval
te spreken.
Stuurde een kaartje aan Mora Henskens zonder te laten blijken wat ik nu weet.
Wekenlang ben ik voor niets naar Schiphol gegaan om Ed te zoeken. Belde naar
Londen en lichte Peter per telefoon in. ‘What are you going to do about it?’ vroeg
hij. Ja, wat kan ik doen?
Vierling belde opnieuw. Janmaat had aan minister Gijs van Aardenne van
Economische Zaken gevraagd waarom ons atoomafval niet in de Sovjet Unie wordt
opgeslagen. Van Aardenne antwoordde dat dit inderdaad aan Moskou was gevraagd
en de Sovjets alleen bereid waren dit te doen, wanneer de reactoren in de USSR waren
gekocht. Vierling zei dat het een vooruitgang was dat er nu normale antwoorden op
vragen van de Centrumpartij werden gegeven.
Volodja Molchanov vertelde per telefoon dat het Philipskantoor in Moskou eindelijk
met veel fanfare en in de aanwezigheid van hele drommen autoriteiten in gebruik is
genomen. Het is nu dus meer dan duidelijk dat Gerrit Jeelof spelletjes met me speelt.
Heb na veel wikken en wegen een brief naar Mora Henskens in New York
geschreven, maar aarzel nog met verzending. In liefdesrelaties geloof ik nu natuurlijk
helemaal nooit meer. De zuiverste gevoelens van affectie zijn net zo zeldzaam
geworden als sommige diersoorten, bomen en planten. De wereld sterft langzaam af
en de ziel van de mensen sterft mee. Wie heeft er nog behoefte in een gekkenhuis te
leven waarvan iedere betekenis vervlogen is?

20 oktober 1983
Lunchte met Gijs van der Wiel, oud-directeur van de RVD, in Krasnapolsky. Hij had
tijd voor ons gesprek uitgetrokken. Ik concentreerde me op twee punten, namelijk
dat ik zo langzamerhand de journalistiek vaarwel wil zeggen en me geheel aan andere
zaken wil wijden ten einde mijn financiën op te krikken. En verder dat ik mijn
dagboeken wil uitgeven en naar een subsidie daarvoor zoek.
We spraken ook nog even over de persconferentie over Claus.
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Er schijnt op Huis ten Bosch goed nota van te zijn genomen. Gijs had Claus recentelijk
nog gezien en gesproken, ‘en ik geloof, dat het de goede kant met hem op gaat.’ Hij
zei ook dat koningin Beatrix hem speciaal had bedankt voor het doorgeven van de
boodschap aangaande het nabije sterven van mejuffrouw Buringh Boekhoudt, waarvan
ik hem op de hoogte had gebracht met het verzoek dit aan haar door te geven. Toen
ik zei dat ik Frits Salomonson ‘een boer’ vond, antwoordde hij: ‘Ja, het is een vreemde
man.’ Maar daar bedoelt Gijs natuurlijk vooral zijn homoseksualiteit mee. Hij zei
ook: ‘voor insiders was je artikel met Jansen van Galen in de Haagse Post wel degelijk
duidelijk.’ Ik legde nogmaals uit hoe het bovendien ook nog verpest was door een
hoofdredacteur, die de portee niet aandurfde, maar dit vooral niet had begrepen.
Van der Wiel zei met zoveel woorden dat wat me met de reis van Claus in India
was overkomen ‘niet in orde was en het gevolg was van een wanbeleid van de
verkeerde mensen.’ Op die uitlating van Gijs alleen al zou ik - als ik een geheim
opname-apparaat bij me had gehad - het proces Claus hebben gewonnen!
Hij zei ook dat hij mij als ‘een raadsel zag, dat niet was te plaatsen.’
‘Ik ben politiek niet-gebonden, precies zoals Sukarno voor zijn land de
wereldpolitiek benaderde.’
‘Ja, maar dan moet je wel begrijpen dat mensen bang zijn, zelfs om met je te praten.
Nel Slis heeft hetzelfde probleem.’
Ik dacht: wat een stomme vergelijking.
Over het koningshuis om humanitaire redenen te ontlasten van de monarchie, zei
hij dat de afgelopen twintig jaar het alternatief voor Beatrix, een Luns als president
zou zijn geweest ‘Wat ook geen pretje zou zijn.’
Ten aanzien van mijn aanstaande reis naar Japan zei Gijs dat ik daar moest
benadrukken dat Nissan een fabriek in Nederland zou moeten neerzetten.
Maurice Bishop, premier van Grenada en drie van zijn ministers zijn door het leger
doodgeschoten. Dit is een smerig zaakje. Ze trappen er altijd weer in. Zelfs Bung
Karno. Er wordt van buitenaf tweedracht gezaaid in het leger, de achterdocht groeit,
en een explosie vindt plaats. Het vaste CIA-scenario.
Terwijl Eduard alles blijft overschaduwen, gebeuren er ook positieve dingen.
Hylke Tromp schreef een belangstellende brief hoe mijn dagboeken uitgegeven te
krijgen.230
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21 oktober 1983
De Washington Post meldde dat er in de Sovjet Unie gedacht wordt dat een oorlog
met de Amerikanen onder de regering Reagan tot de mogelijkheden behoort. Het
Kremlin zou bezig zijn de bevolking voor te bereiden op een ernstig crisis, zelfs
oorlog. Ik geloof er geen moer van. Dat er sinds 1945 geen confrontatie tussen de
supermachten is geweest komt omdat men in Moskou, in tegenstelling tot Washington
werkelijk begrijpt wat oorlog betekent en er dus alles aan doet en aan zal doen om
een confrontatie te vermijden. Ze zijn er bovendien de oorlog met Hitler nog altijd
niet te boven.231
De walgelijke ontwikkelingen op Grenada lijken verdacht veel op die in Suriname
vorig jaar. Bouterse moet uitkijken. Ik heb hem keer op keer gewaarschuwd er
rekening mee te houden dat Murder Incorporated in Washington een herhaling van
8 december 1982 niet uit de weg zal gaan. Hoewel Bouterse wellicht langs geheime
relaties met Nederlandse militairen toch in enigerlei vorm bescherming geniet.
Bouterse heeft intussen de universiteit in Paramaribo herdoopt in Anton de Kom
Universiteit, naar de Surinaamse vrijheidsstrijder uit 1933, die in Den Haag natuurlijk
vooral als communist werd gezien. De Kom stierf in 1945 in het Duitse
concentratiekamp Neuengamme.
Ik heb een half uur getelefoneerd met A. Zweers van Philips, een gesprek met de
messen op tafel. Hij gaf toe dat ambassadeur Beletski mij had genoemd, ‘toen ter
sprake kwam, hoe de huisvesting van onze medewerkers in Moskou te regelen zou
zijn.’ Het bleek overigens dat Gerrit Jeelof hem niet op de hoogte had gesteld van
mijn bemoeienissen. Het verbaast me overigens niets van die man. Jeelof is van het
begin af niet te goeder trouw geweest.
‘Wanneer u dit niet eerst intern hebt onderzocht en is nagegaan,’ zei ik tegen
Zweers, ‘dan heeft het geen zin om met u te spreken. Denkt u vooral niet dat ik mij
opdring. Ik wil afrekenen voor wat ik al ondernomen heb en ben verder allesbehalve
van plan me er nog mee te bemoeien.’
‘Ik begrijp dus dat u geld wil hebben.’
‘Nou, ik denk dat ik over een periode van tien jaar nuttiger werk voor Philips heb
gedaan in Moskou, dan wat nu gebeurt om drie ton te stoppen in een circus met
olifanten.’ Deze informatie van Popov sprak hij trouwens tegen. Philips Recreatie
Centrum had een strop geleden en daarom wilde niemand
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ook nog drie ton aan een Sovjet circus wegsmijten. Popov had dus toch gelijk.
Zweers gaat nu met Jeelof spreken - dat zei hij althans.
Een emotionele avond met Newton in de flat van Hans Lonis. Hij zag er nu
inderdaad als een ander mens en hernieuwd uit. Geleidelijk aan warmden we op en
omhelsden elkaar meer dan eens. Maar ik kon hem geen zoen geven. Hij vroeg
waarom dit was. Hans had er - met Newton - veel werk van gemaakt. Kaarsen overal.
Ik denk dat hij zelf verliefd op Newton is geworden. Eduard stond echter de hele
avond voor mij centraal. ‘He is there, you are here,’ zei Newton terecht. Hij vond
het foolish om aan Ed te blijven vasthouden en ik zou hem ‘als lover’ moeten
vertrouwen. Niet dus. Hij wil daarom nu naar Brazilië terugkeren.

22 oktober 1983
Er is een Amerikaans eskader met mariniers aan boord op weg naar Grenada. De
helden. Wat een moed om een eilandje te bedreigen dat men op de kaart nauwelijks
kan vinden. Ze zouden het niet in hun hoofd halen een dergelijk eskader naar Cuba
te sturen.
Ik heb aan mijn oom Lex Poslavsky in een brief van vijf pagina's mijn hart over
Eduard gelucht. Ik eindigde met: ‘Jij hebt me eens gezegd, dat je je zorgen maakte
dat als ik niet in psychoanalyse zou gaan, ik de kans liep om later (en dat punt begint
langzaam in zicht te komen) totaal zou vereenzamen.’ Ik schreef hem daar nader
over te willen praten, ook omdat ik het er oneens mee ben. Ik ben eenzaam. Ik
aanvaard dat. Ik prefereer die zogenaamde ‘eenzaamheid’ omdat ik al in 1946 op
Nijenrode begreep wat eenzaamheid betekent na het lezen van De ware eenzaamheid
van H.W. Rüssel. Eén van mijn bijbeltjes. De brief moest als substituut dienen voor
een lunch samen in Lage Vuursche.
Jeane Kirkpatrick, Reagans ambassadrice bij de VN heeft weer eens onzin
uitgekraamd. De staatsgreep in Grenada was het werk van Moskou, omdat de marxist
Bishop niet voldoende rekening hield met de wensen van het Kremlin. ‘We hebben
een bloedige staatsgreep in Suriname gezien, waar Cubanen de hele elite wegvaagden
van dat strategische land in Zuid-Amerika...’ Kirkpatrick kletst uit haar nek.
Newton kwam voor het avondeten.232 Het was een afscheid. Wat hebben zijn ouders
met hem gedaan? Eerst vroeg hij nog

232

Zijn volledige naam was Newton Sousa Dias.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

151
om de Spaanse editie van mijn boek Over intelligentie, wat ok was. Maar toen viel
zijn oog op de walkman op tafel, en die wilde hij ook hebben, maar dat ging dus niet
door. Ik knapte hierdoor helemaal op hem af.
Het is stil op Amerbos. Niets interesseert me meer. De AMRO schrijft dat ik teveel
op mijn goud heb geleend. Zal broer Theo om advies vragen.233

23 oktober 1983
Premier Lubbers heeft andermaal verklaard van mening te zijn dat Claus een
zelfstandige maatschappelijke functie moet vervullen voor zover zijn ziekte dit
toestaat. De socialist Patijn had om een standpunt gevraagd. De persoonlijke interesses
en capaciteiten van de prins zouden meer tot hun recht moeten komen.
Er heeft weer een soort verkapte aanslag op Ronald Reagan plaatsgehad. Hij
speelde golf. Een man reed met een truck dwars door de hekken van het terrein, nam
enkele mensen in gijzeling en verlangde Reagan te spreken. Het incident liep met
een sisser af.234
Stralende zon. Ik ‘reis’ tussen twee dagboeken in, het carnet van Eduard en mijn
eigen dagboek. Net toen ik een brief aan Peters moeder had geschreven, belde Peter
op uit Londen. ‘Dag schat, kom je nog, je hotel is gereserveerd.’ Ik was in een toestand
dat ik geen woord kon uitbrengen en vroeg hem eerst maar even op te hangen. Ik
belde terug, maar barstte in ongecontroleerd huilen uit en hing weer op. Pas drie
kwartier later heb ik met hem gesproken.
Er is in Beiroet iets vreselijks gebeurd. Ze hebben er om gevraagd. Er zijn meer
dan 150 Amerikaanse en Franse soldaten in Libanon omgekomen.
Max Pam belde. Hij had gehoord dat er een film over Werner Verrips zal worden
gemaakt. Geloof er niets van.235

24 oktober 1983
Kon om 03:00 uur niet meer slapen en begon in Eduards carnet te schrijven.
Ben verschrikkelijk onrustig: kom tot niets.
Veronica heeft een nieuwe slagzin: ‘Liever een kruisraket in de tuin, dan een Rus
in de keuken.’ Ze zijn gek.
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25 oktober 1983
Er zijn meer dan 300 militairen omgekomen in Beiroet. Ze hadden er ook niets te
zoeken. Ze worden door idioten gestuurd voor wie het leven van een jongeman verder
niet schijnt te tellen. Er zouden meer nichten in regeringen moeten zitten.
Georgii Arbatov heeft in Der Spiegel een uitgebreid interview gegeven.236 ‘Mann
kann die Geschichte nicht betrügen,’ was zijn gevleugelde uitspraak. Ook weet ik
niet of ik het onverkort met zijn mening eens ben dat Der Spiegel het beste weekblad
in de wereld zou zijn.
Ben op weg naar Londen, naar Peter, maar mijn hart is bij Eduard.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat Washington en Parijs uit de incidenten in
september in Beiroet geen lering hebben getrokken. Toen kwamen vier Amerikaanse
mariniers om het leven en werden er 32 gewond. Prompt werden 2.000 extra mannen
als kanonnenvlees aangevoerd, waardoor nu in totaal 14.000 Amerikaanse militairen
in Libanon zijn gestationeerd. Ze leren het nooit.

Begaf me allereerst naar de presentatie van de Britse editie van mijn boek met
professor Arbatov in het Royal Institute of International Affairs.237 Ik wist trouwens
niet beter dan dat dit op 27 oktober zou plaats vinden. Uit gewoonte belde ik ZED
Press en vernam dat als ik snel een taxi nam ik nog op tijd zou komen. Het was een
soort society event. Zelfs mijn oude vriendin Hella Pick van The Guardian was
present.
Arbatov begon met te zeggen: ‘When Willem Oltmans began pestering me to write
this book, I thought at first nothing would come of it.’ Even later: ‘It seems as if the
American people do not even care about us,’ waarmee hij blijkbaar op de
verkoopcijfers van de Amerikaanse editie doelde. ‘Preparing each new edition, we
had to make the book more pessimistic. I deplore this very much. Someone asked
me today: are we at
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the brink? I think, we are now overstepping the brink.’ Ik wist niet wat ik hoorde.
De toestand is ernstiger dan ik dacht.
Inmiddels zijn Amerikaanse mariniers aan land gegaan in Grenada. Arbatov: ‘It
shows that the United States did not yet overcome the Vietnam syndrom. There will
be a nice, small, glorious war, like you people, the British had in the Falklands. It
further demonstrates what the true intentions of the U.S. Administration are. Of
course, Grenada is not blameless, but...,’ antwoordde hij op vragen van journalisten.
‘We never looked upon the conduct of Foreign Policy as a kind of sport,’ vervolgde
hij. ‘But we learned the hard way to take care of our defenses. To be honest, there
is NATO superiority. We do not have in Moscow a plan to be stronger, we have no
priority for this. We have sixty percent of the American GNP.’
Een man van de Daily Telegraph vroeg: ‘You are a brilliant apologist for Soviet
policy: could you foresee in the future the publication of such a book in the USSR?’
‘You have very naïf ideas about the Soviet Union. We broadcast recently a
television discussion in Moscow with admiral Gaylord, Egon Bahr and Olof Palme
and myself. They did not only make comments which were pleasant for us to hear,’
antwoordde Arbatov.
Een ander: ‘How serious is the world situation at present.’
Arbatov: ‘I think, before it will get better it will become worse. I think if we survive
next year. (...) We enter a most dangerous episode in international affairs. One of
several very dangerous trends is the trend taking place in the development of
armaments and strategic thinking. Both world wars were meant to be the last wars
ever. We said; with atomic arms we can't wage war anymore. But it proves very
difficult to adjust to this fact. I do not intend to talk about Americans, that they are
villains, because they are, as we have seen just now in Grenada. In today's world of
strategic arms you cannot deviate from what you cannot do in international affairs.
This kind of behavior works infectious. The main trend therefore has been how to
outmaneuver the basic fact that you cannot fight a war anymore. Illusions became
the center piece. Jimmy Carter began okay, but he ended up with approving
Presidential Decree number 59 in which he legitimized nuclear war. To make it
feasible also means to make it possible.’238
Hij vertelde verder dat een delegatie van de National Academy
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of Sciences in Washington vorige week over ontwapening in Moskou op passend
niveau had gediscussieerd.
‘We understand in the USSR,’ aldus Arbatov, ‘that the present Administration in
Washington is led by adventurous, extremist, anti-Soviet, thinking men, ignorant in
Foreign Affairs, the worst in the past fifty years. At least, I cannot remember any
government worse than this one. This also makes a very dangerous mixture of
incompetence that concentrates on MX missiles, first strike nuclear weapons, Trident
II submarines, Pershing II missiles, which of course is all done not for the defense
of Europe, but to decapitate Soviet Command Centers. We notice in the Reagan
Administration a new generation of strategic thinkers. These guys speak easily about
scenarios on life and death. Look at Grenada, where Washington is willing to use
military force when it thinks or feels; it will not be punished for this action by anyone.’
Arbatov haalde vervolgens Demosthenes aan: ‘in the end we are all dependent on
monsters of our own creation.’ Hij beschuldigde Washington ervan de Sovjet Unie
voortdurend te belasteren en anders voor te stellen dan in werkelijkheid het geval is.
Tot nu had de wereld een atoomoorlog weten te voorkomen, maar: ‘We did not
survive so far because of statesmanship but by sheer luck.’ Hij zag de toekomst als
een ‘escalation towards disaster.’
‘We are strong enough,’ vervolgde Arbatov, ‘to make any aggression against us
too expensive. On the other hand we do not feel we can buy for ever more security
by constructing more weapons. On the contrary, the arms race presents us with less
security. Otherwise, you should read the Palme Report, which explains this in detail.’
‘You poor Europeans, you were never defenseless as history has proven. But your
American ally had nuclear weapons, so the United Kingdom accepted second place.
We had to follow with our own development of nuclear weapons, because we are
facing a very strong alliance. Furthermore, we have to deploy part of our forces in
the Far East. Two of America's allies are nuclear powers themselves. We had to
create a military balance. So we created the SS 4 and SS 5 missiles, made 600 of them
as our deterrence. But upmanship forces us to replace them. But fundamentally, this
did not change anything in Europe. Then, the first-strike concept was also developed
in the United-States. It is an illusion because neither side will allow a first strike by
the other. It only increased destabilizing factors all around. It increased a hair-trigger
mentality, causing very tense
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relations all around, and above all more and more suspicions. Then, Ronald Reagan
developed first strike capability, improved anti submarine warfare and even began
developing a star wars concept.’
‘How break this mutual suspicion?’
‘Neither I - and what is more important Andropov - ever meant to stop all
negotiations. But agreements must be based on principles. We planned some sort of
balance. We need reason, logic and common sense.’
Een lid van het Britse parlement vroeg Arbatov nota bene, of hij het bij het
verkeerde eind had, als hij het Kremlin vereenzelvigde met een internationale
samenzwering.
‘Of course you were wrong,’ antwoordde professor Arbatov recht voor zijn raap.
‘And, I think, you know it yourself. We lost twenty million people in World War II.
Every family in our country was involved with that war. We understand history. Our
revolution was against Leon Trotsky. An overwhelming majority of our party was
against it. We are sincerely for détente.’
Wat me opviel was hoeveel ouderen in het publiek zich zeer sceptisch tegenover
Arbatov opstelden.
Ik ben er trots op dat ik ertoe heb bijgedragen dat ik Georgii Arbatov met ons boek
tot zoveel meer mensen toegankelijk heb gemaakt in het westen. Ik heb eigenlijk
duizenden lezers van ons boek willen laten delen in mijn eigen ervaringen met hem
in Moskou.
Later vertelde Arbatov me dat hij tijdens het gesprek met Der Spiegel had benadrukt
tot welke krankzinnige uitspraken westerse bladen - inbegrepen zijzelf - konden
worden uitgelokt, om mij als antimonarchist af te spiegelen. ‘Mr. Oltmans is a
monarchist all the way. Look into his background,’ had hij gezegd. Hij had hen ook
gevraagd waarom ze hadden geschreven dat ik Arbatovs ‘collected works’ aan het
schrijven was, ‘and they were taken aback, when I lambasted them.’
Arbatov: ‘Willem, where did you get your sun tan?’
‘On Mallorca.’
‘You bloody capitalist.’
Arbatov zei me dat de Britse ambassadeur in Moskou hem had getelefoneerd voor
vertrek naar Londen met de vraag of hij iets voor hem kon doen. Hij herinnerde me
eraan dat in 1975, toen Arbatov met een parlementaire delegatie in Engeland was,
er 24 uur per dag tegen hun aanwezigheid werd geprotesteerd. Hij gaat morgen met
Hella Pick lunchen.
Robert Molteno en de anderen bij ZED Press wisten niet wie
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Desi Bouterse was. Zij hadden nooit gehoord van Carlos Rafael Rodriguez in Havana
en ook niet van Vadim Zagladin in Moskou. Dus drie boekprojecten die ik aanroerde
‘did not ring a bell’. Zij waren zeven jaar geleden begonnen en leken me uiterst
‘links’ om voor een keer dit stempel te gebruiken.

26 oktober 1983
Londen
De bladen schrijven geen letter over Arbatovs persconferentie of over de publicatie
van diens boek. Waar wel over wordt uitgewijd is dat een Rus asiel in Engeland zou
hebben aangevraagd.
Desi Bouterse heeft de betrekkingen met Cuba verbroken. Wat is er in hemelsnaam
gebeurd? Ambassadeur Osvaldo Cardenas krijgt zes dagen om te vertrekken. De
ambassade moet in veertien dagen worden teruggebracht tot een diplomatieke missie,
waardoor de deur dus wel op een kiertje open blijft, maar zoals het was is dus
afgelopen. Heeft het te maken met wat er in Grenada is gebeurd? Is hij bang voor
een Amerikaanse invasie? Het lijkt me een overhaast en paniekerig besluit.
Lunchte met Peter en Edwin bij Kettner's. Ik kon later in zijn stamkroeg even met
Peter alleen spreken. Het begon met irritatie. Ik zei: ‘if I cannot have a different
opinion without making you mad what point is there to talk at all?’ Maar daarna
verliep alles rustig. We bespraken Eduard. Hij adviseerde me, me niet op te stellen
alsof ik de enige persoon in de wereld was, die het slachtoffer van een ongelukkige
liefde was. Het leek hem het beste naar New York te gaan en te proberen met hem
te praten.
Hij vroeg me: ‘And what will you do if Eduard never wants to see you again?’
Maar ook: ‘Willem, you never looked better.’ Peter zag er zelf ook zeer gezond uit,
en was vol joie de vivre.
Peter en Edwin vertelden wat Londense bobbies zich allemaal tegenover
homoseksuelen permitteren. Peter haatte, wat hij noemde ‘these fascist basterds’.
Vergeleken bij Engeland was Amsterdam in dit opzicht een paradijs.
In The Times vandaag het hoofdartikel THIN ICE IN THE CARIBBEAN. Het blad zegt
dat wat Reagan en diens zogenaamde bondgenoten in het Caraïbische gebied hebben
gedaan ‘an act of aggression’ is. En wie doet er wat aan? Niemand!
The Times noemt de drie argumenten van Reagan om Grenada binnen te trekken
ontbloot van ‘legal justification for an attack on an independent state’. De idioten in
Washington zeggen, Amerikaanse levens te hebben willen beschermen, onder ande-
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re van studenten die zich daar bevonden. Verder wilde Reagan chaos helpen voorkom.
Hij moest wel law and order herstellen, wat betekent: American law and order. Times
vindt het Amerikaanse optreden in strijd met het Handvest van de VN waarbij ‘forcible
intervention in the internal affairs of another State is ruled out.’239 Amerika schreeuwt
moord en brand wanneer andere landen een dergelijke daad van agressie uitvoeren,
maar zelf gaan ze natuurlijk geheel vrijuit, want met de smoes ‘democratie’ helpen
bevorderen mag vrijwel alles.
De Herald Tribune laat zien hoe Reagan kans zag om premier Eugenia Charles
van het onafhankelijke eilandje Dominica, dat tot het Britse Gemenebest behoort,
aan zijn zijde te krijgen. Zes onafhankelijke eilandjes in het Caraïbische gebied
zouden de VS om hulp gevraagd hebben tegen agressie van de Sovjet Unie en Cuba.
Moet je nagaan hoe hier gelogen en bedrogen wordt. Net als vroeger toen de
Sudeten-Duitsers in Tsjechoslowakije Adolf Hitler vroegen of hij hen alsjeblieft
wilde komen bevrijden. Figuren als Reagan zijn verkapte nazi's. George Shultz dekt
dit onwettige internationale gedrag rustig af. Premier Margaret Thatcher heeft Reagan
en Shultz per telefoon van hun onbezonnen daad proberen af te houden. Maar
natuurlijk reageerde Washington met: ‘Jij moet nodig je bek open doen met je
Falkland-oorlog.’ Moskou is razend, Cuba is razend, maar wie kan er iets tegen doen?
Niemand!
Er zijn trouwens de nodige Cubanen en Sovjetburgers op Grenada door de
Amerikanen in verzekerde bewaring gesteld.
Dineerde met Arbatov en een TASS-correspondent in La Capannina in Soho.240 Hij
onderstreepte: ‘I was prevented in the United States from talking to the press - or on
television. The British have a different approach: they let me talk but then not a letter
appears in the newspapers, with the exception of some quotes in The Guardian.

27 oktober 1983
Peter spreekt altijd weer over fietsen in de polder en dringt erop aan dat ik dat altijd
zal blijven doen.
Ik vind dat Bouterse een rotstreek tegenover Cuba heeft uitgehaald. Hoe kon hij
zoiets stoms nou doen, nadat Havana hem op alle mogelijke manieren heeft geholpen
en met zijn gevecht sympathiseerde. Wat een klap in het gezicht van Cardenas. Kon
ik er maar even naartoe.
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Peter zag er vanmorgen slaperig uit. ‘Ik slaap altijd slecht als jij in de buurt bent,’
zei hij, ‘als gevolg van alle drama's.’ Ik liep met hem mee naar Covent Garden, waar
hij nu al een maand werkt bij de Opera. Ik was erg koel en koud tegen hem toen we
elkaar ten afscheid omhelsden.
Hella Pick liet me weten met vier collega's uitvoerig met Arbatov gesproken te
hebben.

British Airways, vlucht 416 naar Amsterdam
Zou er ooit een brief van Eduard komen? Of op me liggen te wachten? Ik begrijp
nog altijd niet hoe deze verwikkeling tussen ons mogelijk is geweest, vooral wanneer
je zo diep zeker bent van een ander als ik van hem was. Ik vertrouwde hem tot in het
merg van mijn botten. En nu dit.
De Grenada-affaire is een smerige Washingtonse samenzwering die ook Elisabeth
II, als hoofd van het Gemenebest, in een moeilijke positie heeft gebracht.241 De Britse
gouverneur-generaal wordt door de Amerikaanse bezetters afgeschermd van de
buitenwereld. Er wordt een aan Washington onderhorig regime gevormd. Engeland
wil dat de gouverneur deze taak op zich neemt, wat door Washington wordt belet.
Broer Theo belde me dat ik niet van streek moest raken van de waarschuwingsbrief
van de AMRO: ‘Want als je de zaak met Jeelof en Philips rond hebt, komt de zilvervloot
binnen.’

28 oktober 1983
Amerbos
Ronald Reagan heeft het Amerikaanse volk per televisie toegesproken om hen te
overtuigen, dat de bewijzen zijn gevonden dat Fidel Castro bezig was geweest om
Grenada ‘te bezetten’. Er zouden namelijk 30 Sovjetadviseurs op het eiland zijn,
evenals honderden Cubaanse militairen en paramilitaire eenheden. Moskou zat dus
achter de samenzwering. Er werd namelijk een nieuw vliegveld aangelegd bij Point
Salines waaraan honderden Cubaanse arbeiders meewerkten. Reagan voerde aan dat
dit dus het bewijs was dat Fidel Castro van plan was het eiland te bezetten.
Je vraagt je af hoe mogelijk is dat een staatshoofd op deze manier het grote publiek
in de VS om de tuin kan leiden. Reagan eindigde met: ‘I will not ask you to pray for
the dead because they are safe in God's loving arms and beyond need of our prayers.
I would like to ask you all, wherever you may be in
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this blessed land, to pray for these wounded young men and to pray for the bereaved
families of those who gave their lives for our freedom. God bless you and God bless
America.’ Hoe krijg je deze ‘shit’ door je keel. Smeriger hypocriet geklets is
nauwelijks denkbaar.242
Intussen, na grootscheeps door de eigen regering te zijn misleid en voorgelogen
steunt volgens een enquete van CBS 90 percent van de Amerikaanse burgers de invasie
van Grenada. Zoals 90 procent van het Duitse volk Hitlers invasie van Oostenrijk
steunde. Wat is het verschil?
De coup tegen Maurice Bishop heeft enige gelijkenis met wat er op 8 december
in Paramaribo plaatsvond. Naast de premier werd de minister van Buitenlandse
Zaken, Unison Whiteman, de minister van Opvoeding, Jacqueline Creft, de minister
van Behuizing, Norris Bain en twee vakbondsleiders door elementen uit het leger
neergeknald. De CIA heeft een vast scenario voor gewenste machtswisselingen, zoals
ook bij de coup tegen Sukarno in 1965, waarbij zes generaals werden vermoord en
één luitenant. Niemand weet achteraf precies wat er is gebeurd. Dit soort coups blijft
vervolgens voor altijd in nevelen gehuld. Wat de invasie van Grenada eveneens
bereikt, is dat de aandacht van de toestand in Libanon wordt afgeleid. Time publiceert
een artikel over het bloedbad onder Amerikaanse en Franse militairen. Er sneuvelden
147 Amerikanen en 27 Franse soldaten, ook waren er 72 gewonden. Reagan speelde
golf in Georgia en haastte zich aan Nancy's hand naar het Witte Huis terug. Time
noemt de aanslagen ‘terroristische bommen’. De Nazi's gebruikten tijdens de bezetting
dezelfde terminologie wanneer het binnenlandse verzet Duitse treinen lieten ontsporen
of opbliezen.
Tad Szulc van The New York Times schrijft een treffend commentaar met als kop:
243
MAKING THE WORLD “SAFE” FOR HYPOCRISY. ‘The cynical, unconvincing
justification offered by President Reagan for the invasion of Grenada by United
States forces and, the Pentagon says, military unites from seven Caribbean nations,
risks becoming an embarrassment and may ultimately issue in a dangerous situation
elsewhere.’ Journalist Szulc zegt dat Reagans fabeltje, dat ingrijpen nodig was om
de levens van duizend Amerikanen te redden, ook gelogen was. ‘There is no
convincing evidence that they ever were in peril.’ Dan volgt een zéér belangrijke
passage: ‘It is the portrayal of Reagan's actions as the United States' defense of
democracy
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in a foreign country that is by far the most disturbing element. In effect, he has
proclaimed an entirely new United States doctrine in foreign affairs - an extraordinary
precedent that may serve to sanctify American military action elsewhere in the world
when he deems that democratic institutions - as Reagan defines them - again must
be saved.’ Szulc trekt een schitterende vergelijking met de Sovjet Unie, dat dus
evenveel recht heeft om wanneer het in haar kraam te pas komt haar systeem op te
leggen aan landen, die daarvoor in aanmerking komen. ‘The Reagan formulation has
placed America in the immoral position of taking it upon itself to define democracy
abroad - and to act on it if we wish. This is uncomfortably reminiscent of the Brezhnev
Doctrine, where the Soviet-led forces struck to impose “internal order”, as it is of
the Soviet invasion of Afghanistan and the crackdown in Poland.’
Deze journalist legt de vinger op de wond van wat Reagan in strijd met alle
internationale rechtsbeginselen en het Handvest van de VN in Grenada uithaalt. En
wat helpt het? Geen moer! Ik lees dit artikel, en vele lezers van The New York Times
met mij, maar de vanuit Washington gedecreteerde schofterij zal gewoon worden
voortgezet tot in lengte van dagen. Tot de dag dat ook Amerika zal ondergaan zoals
alle ‘empires’ in deze wereld vroeg of laat het loodje leggen.
Dikwijls heb ik tegen ambassadeur Cardenas van Cuba gezegd dat hij zou moeten
samenwerken met de Surinaamse veiligheidsdienst om te zorgen dat Bouterse niets
zou overkomen. Misschien gebeurde dit wel. Nu smijt Bouterse zijn vriend Cardenas
het land uit. Quo vadis?
De voormalig Surinaamse minister van Landbouw, Jan Sariman, heeft een boekje
geschreven over de Decembermoorden. Hij was een kompaan van onderbevelhebber
Roy Horb. Hij vertelt dat er ‘een zogenaamd door Horb ondertekende brief bij de
Amerikaanse ambassadeur was afgegeven, waarin om interventie van Amerikaanse
militairen in Suriname werd gevraagd’. Op 30 januari 1983 werd Horb gearresteerd
en vier dagen later dood in zijn cel aangetroffen. Ook Sariman werd toen gearresteerd
en woont nu veiligheidshalve ergens in de Randstad.244 Het blijft een smerig zaakje,
precies als de van 1965 coup in Indonesië. Professor van Hamel sprak in 1961 over
de Haagse ‘rode knop’ en de noodzaak deze in het landsbelang te ontmaskeren. Er
is ook een mondiale ‘rode knop’ die vanuit Washington wordt bediend.
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Het gemeentebestuur van Losser heeft per brief Andropov en Reagan uitgenodigd
om tien dagen in hun dorp vakantie te komen houden. Dit zou de wereldvrede moeten
bevorderen. Broer Theo belde en vertelde dat hij en Nelly naar Kaapstad zouden
gaan. Hij had van Pieter Baaij verder niets meer gehoord betreffende de aanleg van
een haven in Tunesië. Hij zei: ‘Ik heb hem trouwens niet meer nodig, want in
gesprekken met hem gaf hij me waardevolle informatie, waarmee ik verder aan de
slag ben gegaan.’
‘Maar dat is vreselijk,’ zei ik, ‘want als jij Baaij laat vallen loop ik mijn finders-fee
mis, want ik heb jullie tenslotte samen gebracht.’
‘No, why,’ aldus mijn broer, ‘through you I obtained this valuable information.’
Dat had de bijbetekenis, dus jij krijgt van mij het vindersrecht.245
Ontmoette Carel Enkelaar in Hilversum. We zijn naar een Indonesisch restaurant
gegaan. Hij was aardig en vriendschappelijk. Hij zat weer vol plannen. Hij heeft ons
plan Andropov te filmen met een BBC-collega in Genève bij een vergadering
besproken. Hij bekeek mijn voorgestelde telegram aan Leonid Zamyatin en maakte
‘most sensible corrections’.
Toen ik Carel vertelde dat ik Hans van der Voet had ontmoet en met Gijs van der
Wiel was wezen lunchen was zijn eerste vraag: ‘Heb je hen gezegd, dat ik jou steun?
Dat kan je rustig doen.’ Ik vertelde hem hoe Philips en Jeelof het hadden laten
afweten. Hij was van mening, dat ik minstens 100.000 gulden moest krijgen. Hij
wilde dit helpen bewerkstelligen, zei hij. Een auto van de NOS bracht me terug naar
Amsterdam en zette me af bij Thermos, het neukhuis.

29 oktober 1983
Hans van den Broek heeft gezegd dat hij de stap van Desi Bouterse om de Cubaanse
ambassadeur uit te wijzen, waardeert. Suriname geeft er mee aan ‘ongebonden’ te
willen blijven, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.246 Ik sta altijd weer versteld
van de Haagse bemoeizucht, meestal gebaseerd op absoluut niet in de smiezen hebben
wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt.
Het aantal bekend geworden AIDS-gevallen in Nederland is in vijf weken van acht
tot twaalf gestegen. Sinds 1981 zijn zeven personen in Nederland aan AIDS overleden.
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Heb er nooit meer iets van hem over gehoord.
Wat (nog) niet bekend was dat Bouterse in de Amerikaanse leugens trapte en dacht dat Cuba
de oorzaak van de moord op Bishop was geweest.
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De idioot Ronald Reagan heeft nu gezegd dat Cuba het voornemen had om het
eilandje Grenada te bezetten. Niets weerhoudt Amerikaanse presidenten ervan tegen
beter weten in te liegen en verzinsels op te lepelen wanneer het in hun imperialistische
eigenbelang past. Ook Moskou zit er natuurlijk weer achter ‘via een netwerk van
surrogaten en terroristen’. Er is niets van wáár, maar dat zal ze in Washington worst
zijn.
Sprak met Henk Herrenberg voor mijn vertrek naar Singapore. Ik had de NRC op
het spoor gezet, dat de ambassadeur op een missie voor Bouterse naar Havana zou
gaan, en dit kwam inderdaad in de krant. ‘Ze hebben naar hier opgebeld. En ik heb
het laten confirmeren,’ aldus Henk. Ik vroeg hem in Cuba mijn groeten aan
ambassadeur Cardenas over te willen brengen.
Aurelio Peccei sprak in Rome met Henry Kamm van The New York Times.247 Hij
wordt neergezet als een soort elitaire onheilsvoorspeller, wat onzin is. ‘“I am a
pessimist when I see how things are,” Mr. Peccei said when asked about his state of
mind. “I am an optimist when I see that there are ways in which things can be
changed”.’ Kamm schrijft een vijfkolommen groot verhaal, waar eigenlijk niets
wezenlijks instaat.

Singapore Airlines, SQ-023
Tussenstop in Rome. Zou Newton nog hier zijn?248

Van Rome naar Aboe Dhabi
Als ik aan Eduard denk en aan onze tijd samen in New York, krijg ik het koud. Ik
probeer alles te verdringen en wil er niet over doordenken. Ik heb overwogen naar
New York te gaan, hem te vinden en dan de tot dusverre voor hem geschreven carnets
in zijn handen te drukken.
De Amerikanen hebben hun invasiemacht op Grenada naar 5.000 man opgevoerd.
En maar intimideren à la Hitler. Zelfs oud-president Jimmy Carter heeft gezegd dat
de Amerikanen te agressief optreden. Wat wil je met types als Ronald Reagan en
George Bush? The Times wijst er in een hoofdartikel onomwonden op dat Amerika
en zogenaamde ‘bondgenoten’ in het Caraïbisch gebied agressie hebben gepleegd.
Zij hebben zowel het internationale recht als het Handvest van de VN geschonden.
Sir Geoffrey Howe, de Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft vrolijk met
Washington meegelogen en het parle-
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The New York Times, ADDENDUM TO A ‘DOOMSDAY’ BOOK: THERE IS HOPE, Henri
Kamm, 22 oktober 1983.
Zie Newton foto's van Hans Lonis.
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ment misleid, zoals The Times constateert.249 Hoe kan het ook anders als rechtgeaarde
marionetten van de Yankees.
Het Belgische blad De Nieuwe heeft mijn interview met Bart van der Sar
gepubliceerd.250
Altijd weer sta ik er versteld van waar wetenschappers zich zoal mee bezig houden:
aan de Cornell University is vastgesteld dat een bijenvolk uit zo'n 80.000 dieren
bestaat. Het gedrag van deze beesten is bestudeerd en wordt als ‘most complex’
gekarakteriseerd. ‘What determines which bees will perform which tasks?’ schrijft
Bayard Webster.251 ‘Are they assigned to them by elder bees, or are there chemical
or other cues that dictate the division of labor? And what causes them to stay on one
particular job for a while before switching to another?’ Het blijft vooralsnog een
mysterie hoe de ‘brains’ van bijen werken.
Anonieme seks loopt terug in de VS als gevolg van de groeiende AIDS-epidemie,
de verspreiding van herpes en van andere seksueel overdraagbare ziekten. In 1982
werd bij een onderzoek in Wisconsin nog geconstateerd dat mannen in één maand
tijd 6,8 verschillende sexuele partners hadden. In 1983 liep dit cijfer terug tot 3,2.
De angst dat je met het hebben van seks met een onbekende je doodvonnis kunt
tekenen heeft in brede kring toegeslagen. Heel griezelig.
De volksverlakkerij van het Suharto-regime wordt weer eens breed uitgemeten in
de Wall Street Journal.252 Alleen Joseph Manguno, die vanuit Djakarta bericht, laat
het wel uit zijn hoofd dit met zoveel woorden te zeggen, want hij zou meteen
Indonesië uitgezet worden. Generaal Sudharmono is gekozen tot secretaris-generaal
van Golkar. Hij is een naaste medewerker van Suharto en dan weet je hoe laat het
is. Bovendien heeft Golkar geen moer met democratie te maken. Suharto zegt heel
schijnheilig, dat hij hoopt dat er voor het jaar 2000 weer een volledig burgerlijk
bestuur zal komen in het land. Intussen schrijft Manguno dat Suharto nog wel tien
jaar president zal blijven, of misschien langer.

30 oktober 1983
Ben inmiddels onderweg van Colombo naar Singapore.
Ik lees het Geheime dagboek van Hans Warren, wat een onbedaarlijk geklets in
de ruimte is en absoluut niets met ‘geheim’
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The Times, 26 oktober 1983.
Zie bijlage 62.
The New York Times, MULTITUDE OF JOBS ESTABLISH BEE AS THE MASTER OF
COMPLEXITY, Bayard Webster, 11 oktober 1983.
The Wall Street Journal, 28 oktober 1983.
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heeft te maken.253 In 1949: ‘Ik word niet wijs uit mezelf. Wat ik tot nu toe voor waar
hield, blijkt leugen. Wat ik voor leugen hield, is mogelijk waar’ (pagina 15). Hij
blijft bij Mabel ‘erotisch onbewogen’, maar zegt van jongens klaar te komen ‘zonder
aan te raken of te zijn aangeraakt’. De man is goed in de war. Pagina 56 deed de deur
dicht.
De nieuwe luchthaven van Singapore is prachtig. Waarom denken we toch dat
Schiphol het beste vliegveld ter wereld is? Alles was geregeld, ook mijn kamer in
The Orchid Inn. Wat zou Peter van alles hebben genoten.

31 oktober 1983
Singapore
Ontmoette gisteravond Danny Lee (16), voor mij eigenlijk te jong. Hij hield van
Thomas Mann. Hij heeft al een Duitse lover achter de kiezen. ‘I loved him for his
bluntness. He was so honest.’ Hij zei ook: ‘Life is worthwhile, because love is
possible.’ Hij gaf me een blow job om 04:00 uur en een tweede om 06:00 uur en zei
dat hij, na mijn penis te hebben behandeld, ‘another big snack’ nodig had. Hij studeert
rechten ‘and I will become another boring Singapore success story...’
Hij luisterde geduldig naar mijn gejeremieer over Eduard en zei: ‘give him some
more time: he will come back to you.’ Ook: ‘It will hurt him too much to brake
forever with you. He is suffering too. You can be sure. The first love is always the
best. He might have other loves now, but he will never forget you, his first big one.
This should mean much to you, too. He will come back.’ De jongen verbaasde me
voortdurend vanwege zijn wijsheden en wat hij allemaal te berde bracht. Singaporezen
zijn volkomen materieel ingesteld, schijnbaar zonder de minste behoefte aan culturele
ontspanning.

Singapore Airlines naar Tokio
Heb uitvoerig over Danny in Eduards carnet gerapporteerd. Ik herinner me hoe Danny
zich vanmorgen aankleedde om te vertrekken, Hij had een zeer hazy uitdrukking in
zijn ogen toen we elkaar ten afscheid omhelsden. Toch was ik nog altijd niet in staat
hem te zoenen, vanwege Eduard. Hij zei dat ik niet zoveel belang aan zoenen moest
hechten, maar dat doe ik wel, zeker zolang mijn liefde Eduard, en niemand anders
toebehoort.
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Hans Warren, Geheim dagboek 1949-1951, derde deel, Bert Bakker, Amsterdam, 1983.
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Ik vroeg hem wat er zou gebeuren als ik de zeven carnets voor Eduard bedoelt naar
hem in New York zou brengen. ‘That will be effective, but it is not fair,’ zei hij nota
bene. Ik was voortdurend verbaasd over hoe streetwise this kid was, met zijn smooth
skin en Indonesian features. Zijn handen leken me wel constant te strelen en te
beroeren.
Er zit in het voorste gedeelte van het vliegtuig een hele mooie Californische jongen.
Alles is lekker aan hem. Donkere krullen. Ogen met een beetje verbazing er in.
Misschien wel omdat hij voelde, dat ik naar hem staarde. Hans Warren zou er voor
zijn gaan zitten om hem in detail te gaan beschrijven, wat ik nooit doe. Ik verlang
naar een comfortabel motel, alleen zijn en me voorbereiden op het werk in Japan.
De douaneformaliteiten in Tokio waren even lullig als in Moskou. Ik stond 45
minuten bij Immigratie in de rij. Nam een kamer in het Narita Guest House bij het
vliegveld.

1 november 1983
Tokio
Begon om 04:30 uur in Eds carnet te schrijven. Eigenlijk is het jammer dat er nu
veel in zijn boekjes terecht komt en niet in mijn dagboek wordt herhaald. Luisterend
naar een pianoconcert van Chopin, in gedachten bij Eduard, welden de tranen op
Daar zijn ze weer, de meest gerobotiseerde kuddes in de wereld: de Japanners. Ze
zijn gewend te doen wat hen wordt opgedragen. Ook lijkt het of ze niet in staat zijn
twee dingen tegelijk te doen. Ze hebben funny brains. Ik kon bijvoorbeeld in de eerste
kamer geen ventilatie krijgen. Daarop werd ik verhuisd naar een kamer waarin het
ijskoud was, maar dat is beter dan een overheated room.
Aan het ontbijt zei ik tegen het dienstertje: ‘Coffee with milk please.’ Zij haalde
daarop bord, mes, vork, alles weg. Haar tape in haar hoofd raakte fucked up. Het
kostte enige moeite alles weer op zijn plaats te krijgen. Ik had vervolgens de grootste
moeite een normaal ontbijt geserveerd te krijgen. Trouwens het vliegveld was ook
een chaotische bende. Ze denken zelf dat die luchthaven super is. Onzin. Om 08:00
uur zijn de banken op de luchthaven nog dicht, evenals de meeste winkels en zelfs
het postkantoor.
Liet eerst het adres, waar ik naar toe moest in het Japans op een papiertje schrijven,
alvorens in een taxi te stappen, om verder gelazer te voorkomen. Desondanks kon
de chauffeur mijn bestemming niet vinden en reed een half uur in de stad rond. Hij
ging ten einde raad naar een telefooncel. Er kwam gedonder
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van, want ik was niet van plan voor die onzin te betalen. Eindelijk vond hij het
gebouw waar het kantoor van Saburo Okita was. Hij wilde 2.200 yen hebben. Ik gaf
hem er 1.500 en toen weigerde hij het slot van de deur te openen. Ik schreeuwde hem
allerlei bedreigingen toe, waarna hij me liet uitstappen. Ik ontmoette eerst Keichi
Oshima, mij wel bekend van de Club van Rome. Hij is nu verbonden aan Technova
Incorporated, een van de belangrijkste consultancy firms in Japan. Ze hebben een
kantoor in Parijs, waar ik dus samen met André Schneider zaken zal kunnen gaan
doen.
Bracht vervolgens een bezoek aan Simul Press, de uitgeverij die de Japanse editie
van mijn boek met Georgii Arbatov in november zal publiceren. De uitgever was
een pittig mannetje, vel over been. Zijn naam: Katsuo Tamura.
Daarna een korte ontmoeting met Saburo Okita, de trouwe vriend van Aurelio
Peccei in Japan. Hij gaf me 120 pagina's van zijn later te publiceren autobiografie.
Zo moet je het dus precies niet doen.
Wandelde naar het Okura Hotel voor een ontmoeting en diner met mijn oude
vriend psycholoog en behaviorist Masaya Sato. Ik zag in een klein straatje in een
winkel voor golfartikelen een Malthezer leeuwtje tussen de sportartikelen zitten, het
evenbeeld van mams hondje Keke. Ik ging naar binnen om het diertje toe te spreken
en nader te bekijken. Ze moeten gedacht hebben dat ik geschift was. Het beest
kwispelde en was zeer vriendelijk. Het lijkt alweer zo lang geleden dat ik voor Keke
zorgde.
De welvaart in dit land is onvoorstelbaar. De kuddes in de metro's zijn rijk. Ze
baden in de luxe. Je moet er niet aan denken als hier ooit een malaise zal inzetten.
Welke krachten zullen dan los komen?
Professor Sato was ouder geworden. Hij had een vriendin meegebracht, vervelend
dus. Dergelijke mannen moeten dan altijd opscheppen en stoer doen. Zij vertelde
een management-baan te hebben opgegeven om psychologie te studeren ‘ten einde
meer objectief en minder emotioneel te leren denken.’ Sato lachte dikwijls wel erg
luid en trommelde zo regelmatig met zijn vingers op tafel dat ik de neiging had hem
te vragen ‘are you doing your piano exercises?’ Hij zei als gewoonlijk niet veel. Op
mijn vraag, waarom grote groepen mensen totems nodig hebben, zoals een keizer,
vroeg hij eerst hoe het woord totem in het Nederlands luidde. En nadat ik tweemaal
had herhaald, dat het woord hetzelfde was kwam hij tenslotte met de opmerking:
‘That is a very difficult question.’ In koor
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zeiden ze allebei dat de verjaardag van de keizer in praktische termen eigenlijk een
dag vrij betekende. Dat vindt op 4 oktober plaats en wordt ‘de culturele dag’ genoemd.
De kroonprins schijnt echter op 23 december jarig te zijn. Dat was niet zo best,
wanneer hij keizer zou worden, want op 23 december was iedereen toch al vrijaf
vanwege Kerstmis.
Sato is bezig met het vertalen van de memoires van Skinner in het Japans. Ik zei
dat een verspilling van tijd en energie te vinden omdat die memoires volgens mij
nergens op leken.
‘Do you have children?’ vroeg ik de vriendin.
‘Of course.’ Zo kwamen we op de betekenis van het leven.
‘To enjoy it,’ was hun antwoord. Na meer over en weer gepraat, zei ik tegen de
vriendin: ‘Darling, you seem to live like a chicken with the head cut off.’ Sato
bulderde opnieuw van het lachen. Later, toen ze leek na te denken vroeg ik:
‘Waar denk je nu aan?’
‘Till I met you, I looked upon life positively,’ was het antwoord. ‘I do know,’
vervolgde zij, ‘that I met today a strange man.’ Dat kan je wel zeggen, dacht ik.
‘That, my dear,’ zei ik tegen haar, ‘that is the only true and very thoughtful remark
you made tonight.’
Het was overigens mijn eerste Japanse diner, wat ik altijd als de pest vermeden
heb, zittend op de grond, met een afschuwelijke maaltijd. Ik ben voor dergelijke
experimenten niet geschikt. Wat me op weg naar mijn hotel opviel was dat je in
Tokio geen graffiti op de muren ziet. Hoe komt dat?

2 november 1983
Zo intens van mam gedroomd, maar iets ervan herinneren doe ik natuurlijk niet.
Nauwelijks mijn ogen open, houden de vele vragen over Eduard me weer bezig. Zal
ik naar hem toe gaan in New York?
Professor Sato had de film over Dewi Sukarno op de Japanse televisie gezien,
waarin ik vijf- of zesmaal zit en zei: ‘You were very good and very serious.’
Oud-premier Kakuei Tanaka heeft het advies van de huidige premier Yasuhiro
Nakasone om zich uit het parlement terug te trekken vanwege zijn betrokkenheid bij
aannemen van smeergelden van Lockheed naast zich neer gelegd. Er is een soort
politiek wajangspel aan de gang binnen de Liberaal Democratisch Partij (LDP), vooral
wanneer men bedenkt dat Nakasone aan de macht kwam door steun van de
Tanaka-aanhangers.254
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Asahi Shimbun, 31 oktober 1983.
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Er is een onbekend gebleven sprookje van Wilhelm Grimm in een bibliotheek in
Genève ontdekt. Het verhaal is geschreven in 1816 en gericht aan ‘Liebe Milli’. Het
begint natuurlijk met ‘Er was eens...’ en telt 2.500 woorden. Het sprookje werd door
de erfgenamen van ‘Milli’ in 1974 geveild. The New York Times heeft de achtergrond
en oorsprong uitgezocht.255 W.H. Auden schijnt eens gezegd te hebben dat zijns
inziens de Sprookjes van Grimm direct volgden op de Bijbel in belangrijkheid als
‘educational must for adults’. Ik vind dat totaal onbegrijpelijk.
Time publiceert een omslagverhaal over de slachting onder mariniers in Libanon.
De meest afschuwelijke foto's verluchten deze reportage van tien pagina's.
Amerikaanse lezers moeten zo langzamerhand wel afgestompt en immuun zijn voor
dergelijke gruwelijkheden. Ze krijgen ze al jarenlang voorgeschoteld.256 ‘Addiction,’
aldus Harvey Milkman en Stanley Sunderwirth, professoren in psychologie en chemie
in Psychology Today257 treedt op ‘if you cannot control when you start or stop an
activity.’ De juiste formulering is ‘a multidisciplinary understanding of a compulsive
problem behavior which involves personal responsibility.’ Er wordt aangevuld: ‘(...)
that low self-esteem is a crucial factor in addiction.’ En vervolgens: ‘Low self-regard
is basic to most dysfunctional lifestyles.’ En: ‘Workaholics find temporary relief
from loneliness or low self-regard in their jobs.’ Hier geloof ik dus niks van: wat is
trouwens een workaholic? Ik werk al jaren aan dit dagboek, maakt me dat tot een
workaholic? Ik herinner me mijn vader uit mijn jeugd op De Horst altijd schrijvend
in zijn werkkamer aan de Instituten van Justinianus en later die van Gajus.258 Was
hij een workaholic?
Opmerkelijk vind ik in het artikel de observatie: ‘People do not become addicted
to drugs or mood-altering activities as such, but rather to the satiation, arousal, of
fantasy experiences than can be achieved through them... Psychologically, they are
trying to shut down negative feelings by reducing stimulation from the internal or
external world.’
ABC News Nightline heeft vastgesteld dat negentig procent van de Amerikanen de
invasie van het eilandje Grenada steunt. Dat zegt alles van de huidige gesteldheid
van de ‘vrije voorlich-
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The New York Times, A FAIRY TALE BY GRIMM COMES TO LIGHT, Edwin McDowell,
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Time, 31 oktober 1983.
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ting’ in de ‘vrije wereld’. Washington heeft de invasie trouwens to een ‘off the record’
oorlogje verklaard en oefent strak toezicht uit welke journalisten ernaartoe mogen.
In Havana is bekend gemaakt dat er 784 Cubanen in Grenada waren en geen 1.100
zoals Washington beweerde. De Cubaanse regering heeft gezegd dat de Amerikanen
het slachtoffer waren van ‘paniek en fantasie’ met hun invasie van het eiland. TASS
heeft Reagan neergezet als een ‘latterday Napoleon’.259 Ook Philip Taubman meldt
dat een aantal senatoren nu schijnen te beseffen dat de regering Reagan de Cubaanse
aanwezigheid op Grenada opzettelijk heeft aangedikt om deze invasie te kunnen
rechtvaardigen.
Ik ga met Singapore Airlines via Hong Kong en Taipei naar Singapore. Daar stap
ik over naar Amsterdam, wat een vlucht van 26 uur zal worden: de langste reis en
langste zit ooit.
Het mogen vertrekken uit Tokio kost me 2.000 yen. Ik ben van mening dat we
inwoners van landen die ons iets dergelijks berekenen op Schiphol ook zouden moeten
belasten.
Het Britse Lagerhuis stemde voor de stationering van kruisraketten: some people
never learn.
Newsweek schrijft onzin over Desi Bouterse. In de VS wordt krankzinnig over het
Caraïbische gebied en Midden-Amerika gedacht. De verzinsels worden verduidelijkt
met een kaart.
Bouterse was volgens het weekblad geschokt door de dood van Maurice Bishop,
‘especially since Bouterse himself had to fend of at least two coup attempts in the
past three years.’ Hier wordt gewoon de indruk gewekt dat beide couppogingen in
Suriname ook het werk van Cuba of de uitgewezen Osvaldo Cardenas zouden zijn
geweest, terwijl de beruchte 8 december-intriges eerder vanuit het CIA-hoofdkwartier
werd aangezet. Volgens Newsweek leverden Amerikaanse diplomaten in Paramaribo
Bouterse informatie om aan te tonen dat Bishop met steun van Havana werd vermoord.
‘By late last week U.S. officials were trying to persuade Bouterse to break all ties
with Cuba and the Soviet Union,’ schrijft Steven Strasser zonder blikken of blozen.
Verder is Bouterse gevraagd om anti-Amerikaanse artikelen in de pers aan banden
te leggen. ‘They began trying to educate him on the niceties of human rights. Nobody
in Washington was eager to welcome the brutal Surinam regime into the Western
fold, but, as one U.S. official put it: “Everybody would rather have him down there
without Cubans than with them”.’260

259
260

The New York Times, 30 oktober 1983.
Newsweek, 7 november 1983.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

170
Newsweek wijdt ook enige pagina's

aan de uitleg van het ‘waarom’ de mariniers in Libanon waren, en waarom er zoveel
jonge mensen moesten sneuvelen. ‘American forces were being used, principally,
to prop up one government and overthrow another.’
Het omslag van Newsweek is eveneens ouderwets oorlogszuchtig: AMERICANS AT
WAR.
De Amerikaanse Übermensch beschouwt de wereld als zijn speelterrein. Geen
plek op aarde ontkomt aan zijn belangen. Waar men het waagt zijn narcistische
gevoelens van perfectie en almacht te negeren of niet te respecteren kan men ervan
verzekerd zijn door hem bezocht te worden. Deze Übermensch is gefixeerd op zijn
greatest grandiosity. We are the best, we are the most powerful, we achieved the
number one place in the world, and we are going to die for it to remain in place. We
are, after all, very very special. Dat is in een notendop waar hij de rest van de
mensheid mee opzadelt.
261
AMERICA AS GOLIATH schrijft The New York Times. Deze krant maakt Ronald
Reagan juist belachelijk. Reagan heeft als reden voor de invasie van Grenada
aanvankelijk verklaard dat de daar studerende Amerikaanse medische studenten
gered moesten worden. Alsof de evacuatie van een handjevol studenten een hele
invasievloot noodzakelijk maakt. The New York Times stelt onomwonden dat de
regering Reagan van de hoofdpijn die Grenada veroorzaakte gewoon af wilde.
‘America has defined its duty and security in ways that make it look like a paranoid
bully,’ aldus de meest gezaghebbende krant in de VS.
Een andere invloedrijke krant, The Washington Post deed eveneens een duit in
het zakje: ‘It is powerfully disturbing, however, to find the Administration reaching
for findings that came to light after the Grenada intervention to justify the decision
to go in. Why are we there? How long are we meant to stay? What exactly is our
mission in apparently feeling we are entitled and obliged to root out every fugitive
Cuban out of the hills? Admiral Wesley L. McDonald who is in charge of the in261
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vasion, even said he would not rule out establishing a military base. Is this policy?’.
De Post kan net zo goed zwijgen. Reagan en Bush zullen hun fascistoïde beleid nooit
opgeven en dit onder de schijn van ‘de grootste democratie op aarde’ altijd weten te
verbergen. Een droevige en misdadige klucht.

Taipei, Taiwan, vliegveld
Er zijn weer eens vier nieuwe boeken verschenen over de Amerikaanse schrijver
Thomas Wolfe, waaronder zijn correspondentie met zijn maîtresse Aline Bernstein,
die hij in 1925 op een schip ontmoette. Zij was getrouwd, had twee kinderen en was
44 jaar. Hij was pas 25. De correspondentie is nu gepubliceerd onder de titel My
Other Loneliness.262 Volgens David Herbert Donald ‘a collection of superb love
letters by two wonderful articulate and sensitive people who shared with each other
all their thoughts and feelings.’ ‘I am yours completely. Body, soul and mind,’ schreef
Wolfe haar. Geen wonder. Hij had er als 25-jarige nog geen benul van dat een
dergelijke bewering onzin is. Isolatie is het onverbiddelijke lot van ieder wezen.
‘My life is a prison into which only one person has ever entered. That person is
you.’ Dat klopt dus evenmin. Onze gevangenis is een overgangsritueel van geliefden
tot en met bedienend personeel - in de brede zin des woords. Dus: moet je deze
brieven lezen? Nee.
In Tokio stapte een jongen in die er zeer appetijtelijk uitzag, en erg op zichzelf
was. Een Japanner, in zalige kleren gestoken, een paar kettingen om zijn nek (but
not overdone), zat goed in zijn schouders, een wijde grijze, blouse-achtig hemd, korte
laarzen, met een bijzondere uitstraling. Tijdens het oponthoud in Taipei heb ik hem
nader bestudeerd. Hij voelde het. Hij zat overigens op dezelfde rij, 41, als ik, eveneens
aan het gangpad. Ik had die jongen wel beter willen leren kennen. En als er geen
Eduard was geweest, zou ik met hem hebben willen slapen.
Na de stop in Hong Kong haastte ik me om te zien of hij er nog was, maar nee, er
zat een Chinees gezicht op zijn plaats. Je tippelt op een jongen aan het andere einde
van de wereld, en foetsie, forever.
Waarom voel ik me vandaag meer opstandig tegenover Eduard dan anders? Nu
doet hij, en hetzelfde geldt voor Mora Henskens, of ik er niets mee te maken zou
hebben met zijn huidige werk bij de VN. Zou hij nu eerlijker tegenover zijn ouders
zijn
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over zijn oude levenswandel, waar ik deel van was, maar voor hen volledig buiten
stond?

Singapore-Amsterdam
Dit wordt de langste zit ooit. Ben inmiddels weer erg somber door het piekeren over
Eduard. En gespleten bovendien, moet ik wel of niet naar New York gaan? Misschien
kan ik hem dan wel weer niet vinden, zoals op Schiphol. En eigenlijk wil ik niet dat
Mora er iets mee te maken heeft.
Serving the Country is een boekje van Adam Malik dat te koop lag in Singapore.
Goed wetende wat een ellendeling deze man is, had ik geen zin er geld aan te besteden.
Psycholoog professor Masaya Sato vroeg me in Tokio: ‘What is for you the
meaning of life?’ Ik borduurde enige tijd verder over mijn dagboek. Maar
verschillende antwoorden waren mogelijk geweest. Is er een meaning to life? Wie
kan dit zeggen of omschrijven? We zijn tot leven veroordeeld vanaf het moment van
conceptie en moeten een hindernisbaan afleggen, worden net als soldaten onder vuur
genomen, soms met scherp, soms met losse flodders. Either you do it, or you don't.
We worden gemanipuleerd om het wel te doen. Er is geen vrije keuze mogelijk, want
ouders besluiten - impulsief als de konijntjes in het bos - om kinderen te verwekken.
Pas later - meestal te laat - is er iets van keuze mogelijk, wanneer je je bewust bent
geworden ‘um was es sich handelt’, en de fameuze stamboom omzagen.
What else could be the meaning of life? Mam zei eens: ‘als je niet was geboren,
zou je nooit iets gezien hebben of beleefd hebben, laat staan geweten hebben.’ Mijn
vader hield me voor dat het kind de plicht had de fakkel van het leven aan een nieuwe
generatie door te geven.
Dàt, zo realiseerde ik me al in een vroeg stadium, zou zinloos zijn. Om me heen
werd een oorlog gevoerd die al even zinloos was. Deze oorlogsjaren zetten echter
bij me raderen in beweging die in vredestijd wellicht in het voorgeborchte zouden
zijn gebleven.
Hans Warren beschrijft op pagina 119: ‘(...) een jonge monnik met een somber
mooi gelaat.’ Ik zag in Odessa in het klooster, die jongen met een bijzonder gezicht,
die achter het altaar bij het gebed mijn hand vastpakte. Ik heb erover geschreven,
zuiver voor mezelf, maar niet à la Hans Warren. Hoewel, mocht ooit mijn dagboek
verschijnen dan staan dergelijke ervaringen er ook ten voeten uit in beschreven.
Vooral de priester Aleksei is een bijzonder geval die ik uitgebreid interviewde en
filmde.
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3 november 1983
We naderen Doebai. Bijna geen oog dicht gedaan, nachtmerries over Eduard hielden
me steeds wakker. Ben uitgeput.
De affaire van Hans Warren met Sebastiaan vond ik nog acceptabel, maar tegen
het einde van deze herinneringen, slaat hij door en wordt even ordinair als Reve,
zoals bijvoorbeeld de scène te masturberen bij de foto van een naakte vrouw.
Volkomen overbodig.

Amerbos
Ik heb een onbegrijpelijke smak gemaakt toen ik bij Centraal Station uit bus 33 stapte
en als altijd over het hekje wilde springen, maar door moeheid overmand haalde ik
het deze keer niet. Polsen en armen doen pijn, maar ik ben er nog.
Jan Sampiemon meldde ‘geen enkele aanleiding te zien’ om mij 250 gulden uit te
keren, voor de tip die ik hem gaf over Henk Herrenberg die als afgezant van Desi
Bouterse naar Havana zou reizen om te lijmen wat er nog te lijmen valt in de
betrekkingen tussen Cuba en Suriname. Het bericht stond op 29 oktober keurig in
de NRC, onder de noemer ‘Haagse kringen’. De informatie die ik aandroeg is door
de ‘diplomatiek redacteur’ als zijn materiaal gepubliceerd. Altijd weer willen ze voor
een dubbeltje op de eerste rang zitten, vooral wanneer ze niet over de contacten (en
het vertrouwen) beschikken die ik opgebouwd heb.
Aardig briefje van Carel Enkelaar.263
De Tijd heeft mijn gesprek met Georgii Arbatov geplaatst, wat prettig nieuws is.

4 november 1983
De val bij Centraal Station is een beproeving geworden. Na een reis van 36 uur ben
ik gisteren eerst bij prachtig weer in de polders gaan fietsen en nam daarna de bus
naar de stad. Ik haalde de sprong over het hekje niet, en kwakte op de tegels, beiden
polsen deden pijn. Maar ik ging vervolgens gewoon naar Thermos. Later thuis, kreeg
ik een toenemende pijn in mijn rechter arm. Om 22:30 was het zodanig ondragelijk
geworden, dat ik na overleg met de huisarts naar het ziekenhuis Noord ben gefietst.
Er zouden scheurtjes in mijn botten zitten en misschien een breuk. De zaak werd
ingezwachteld. En nu mag ik mijn rechterarm niet meer gebruiken en bewegen. Sliep
desondanks van pure uitputting als een blok.
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Het is ware een ramp. Ik kan niets. Niet wassen of douchen. Ik ben totaal ontriefd.
Ik ben begonnen met geluidsbanden in te spreken.264
Eigenlijk had ik in Singapore enkele dagen willen blijven om uit te rusten. Ik had
de Holiday Inn al gereserveerd. Maar omdat ik dacht er door mijn verdriet over
Eduard er toch niet van zou kunnen genieten, ben ik gewoon doorgevlogen naar
Mokum. Wat moet ik met Eduard doen? Naar New York gaan?
Er lag een brief van Hans van der Voet265 die geprobeerd heeft te bemiddelen met
Buitenlandse Zaken. Die basterds eisen dat ik 5000 gulden betaal, omdat ik de
procedure over de sabotage van Nederlandse ambtenaren tegen mij tijdens het bezoek
van prins Claus aan New Delhi heb verloren. Dus eerst treiteren en mijn werk
onmogelijk maken en dan nog geld willen opstrijken ook. Ik had die zaak moeten
doorzetten, zoals Voetelink ook wilde doen, maar moest stoppen omdat Hans Verploeg
van de NVJ weer eens afhaakte, net toen het erom begon te spannen.
Carel Enkelaar is geïnteresseerd om samen een bezoek aan Georgii Arbatov in
Londen te brengen. Ook wil hij een NOS-team mee naar Suriname sturen.
Hylke Tromp adviseerde contact op te nemen met de Stichting voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek in Den Haag in verband met mijn plannen om subsidies
te zoeken voor het uitgeven mijn dagboek. Is dit niet te hoog gegrepen? Hij sprak
hier ook met professor Isaac Lipschitz uit Groningen over.
George Shultz is dus eigenlijk ook een onverbeterlijke klootzak. Geen wonder dat
Reagan hem op buitenlandse zaken zette. Hij heeft recht voor zijn raap verklaard dat
de invasie van Grenada nodig was om de wereld te laten weten dat zij hun belangen
zullen beschermen ‘whatever the costs’. Dit laatste woord is zo tekenend voor de
vlerken in het Witte Huis. Ze denken altijd in dollars, alsof mensenlevens er niet toe
doen. Niet alleen tellen slachtoffers onder Cubanen bijvoorbeeld niet, ook is het voor
de denkwijze van deze imperialisten heel gewoon dat hun eigen boys hun leven
offeren voor de koers van de dollar in de wereldeconomie. ‘Grenada was a Soviet
Cuban colony being readied as a major military bastion to export terror and undermine
democracy. We got there just in time,’ aldus Reagan.266 Trudeau, Thatcher, Kohl,
Mitterrand
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en zelfs Craxi, vinden het allemaal waanzin, maar dat trekt men zich in dat Witte
Huis geen ene moer van aan.
Ik kan het niet laten deze foto uit Time hier op te nemen, want die ging me door
merg en been. Het zal je zoon ofje lover zijn, die aan het strand aanspoelt. Zijn gulp
werd opengedaan en zijn laarzen werden gejat. Wat mij betreft hadden ze Reagan,
Shultz, en die gek Weinberger, zo op het strand van Grenada mogen aantreffen.

Newsweek doet natuurlijk ook mee met het publiceren van liederlijke plaatjes. Op
pagina 32 is een schets gemaakt van het kamikazespoor in Beiroet, waarbij
driehonderd slapende mariniers werden opgeblazen. Dat krijg je als je van mening
bent dat de hele wereld je privéjachtterrein is.267
Mijn gedachten blijven steeds terugkeren naar Eduard. Ik blijf diep doordrongen
van de waarde die ik gaf aan de wisselwerking tussen hem en mij, die voor mij van
diepe betekenis is geweest. Ik kan hem niet loslaten.
Ben ontzettend moe, wat de reden is geweest dat ik het hekje bij het Centraal
Station niet haalde.
Eigenlijk ontbreekt me de energie om verder te gaan. Ik voel me in complete
verwarring. Ik heb in niets zin. De contacten die ik in Tokio heb gelegd voor André
Schneider en Swiss Consult, zijn perfect en moeten nu verder uitgebouwd worden.
Eigenlijk doe ik het vooral voor Peter en Eduard, want wat mij betreft zou ik de tent
het liefst sluiten en de zaak voor gezien willen houden. Er is eigenlijk voor mij, na
al die jaren van sabotage door Den Haag, in de journalistiek geen droge
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boterham te verdienen. Ik moet dus mijn financiële situatie eerst op poten zien te
krijgen, anders laat ik Peter en Eduard niets na. Eigenlijk denk ik dat als zij er niet
als drijfveer waren dat ik niet eens naar Japan zou zijn gegaan. Ik wil echter wel nog
mijn dagboeken bewerken. Ik heb in het vliegtuig dat dagboek van Hans Warren
gelezen. Iedere twee jaar geeft Bert Bakker er een deel 250 pagina's groot van uit.
Bij Bosch & Keuning willen ze mijn hele dagboek tot vier delen terugbrengen. Dat
kan dus niet, maar ik lijk geen keuze te hebben. Warren schrijft veel over vlinders,
bomen, dijken, duinen, en mensen. Hij bewondert André Gide en imiteert hem. Gide
schrijft ook dikwijls over schilderijen of toneelstukken. Mijn dagboek is eigenlijk
heel anders.

5 november 1983
De stilte van Eduard hangt als een schaduw over me heen. Ik heb me zo totaal aan
die jongen gegeven, zodat zijn stilzwijgen een moordend effect op me heeft. Het was
in alle opzichten een two way street tussen ons. Opeens is er niets meer. Ik voel dat
hij nog van me houdt, maar blijkbaar ook niet weet wat hij moet doen. Hij is immers
naar New York gevlucht.
Dennis Livson belde dat zijn contacten in West-Duitsland bereid zouden zijn
500.000 mark voor een exclusief gesprek met Andropov te betalen. Dat is andere
koek.

6 november 1983
Kijk met weemoed naar het carnet bestemd voor Eduard dat voor me ligt. Kan geen
woord op tape uitbrengen, laat staan één letter schrijven. Ik weet niet of iemand zich
kan voorstellen dat ik het stilzwijgen van Ed niet kan verwerken. Ik ging naar de
stad, want ik wilde een boek kopen, maar werd opnieuw overmand door droefenis.
Ik kan alles accepteren, ook dat een ander je geen liefde kan geven, okay, maar
weggaan zonder één woord te zeggen, en de daarop volgende stilte, die nu al bijna
één jaar voortduurt, daar kom ik maar niet overheen. Ben er goed in de war van.

7 november 1983
George Will doet in Newsweek ook een duit in het zakje over Grenada en bewijst
daarmee weer eens wat voor een idioot hij is. ‘Even if there had not been a single
American on Grenada, and even if every nation in the world disapproved, an invasion
to overturn an indecent regime would have been justified by the security needs of
our decent society.’ Hier krijg je toch
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koude rillingen van! Deze George Will is a mad bastard, who spreads dangerous
poison and obviously is fucked up when it comes to realizing what a super power
can do and should do and cannot do and should not be doing.268

Volodja Molchanov is dus met vrouw en kind gearriveerd. Hij woont nu in Den
Haag.
Ik zie de brief weer die de AMRO op 20 oktober me stuurde. Dit is een flinke domper
en stemt tot meer dan ernstig nadenken. Hoe kom ik hier uit?
Joop den Uyl en zijn club van parlementariërs zijn in Moskou door Georgii Arbatov
ontvangen. Zegge en schrijven twaalfjaar nadat ik hem in de Sovjet Unie - dankzij
Jermen Gvishiani en Aurelio Peccei van de Club van Rome - ontdekte.
Jérôme Heldring noemt prinses Irene ‘een arme naïeve vrouw’, omdat zij zich
inliet met de politieke ambities van haar man en de Carlisten. Heldring, die druiloor,
heeft makkelijk praten vanachter zijn schrijftafel in de buurt van Leiden. Dagelijks
word je er weer op stompzinnige wijze aan herinnerd dat alles uiteindelijk neerkomt
op de kwaliteit en invulling van de memory chips in je hoofd: brains are being
polluted before they ever had a chance.
Dagelijks worden er in Djakarta tussen de 70 en 80 lijken begraven van onbekende
personen, van wie de meesten door geweld om het leven zijn gekomen. Er zijn
zogenaamd ‘onbekende moordenaars’ in de Indonesische hoofdstad op grote schaal
bezig mensen op te ruimen. Dat kennen we van het regime Suharto maar al te goed.
Het gaat opnieuw om doodseskaders die in opdracht van dit fascistische regime
tegenstanders uit de weg te ruimen. Er zijn op deze manier dit jaar volgens Agence
France-Presse al enkele duizenden mensen omgekomen, je kunt dus gerust aannemen
dat het er veel meer zijn. Suharto voert dit soort operaties graag in het groot uit.
Volgens TASS besodemietert minister Hans van den Broek het Nederlandse volk.
Hij zou op 5 november op de radio hebben
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verklaard dat de Sovjet Unie in versneld tempo is overgegaan om SS-20-raketten op
het Europese deel van haar grondgebied te plaatsen. Er stonden aanvankelijk 420
SS-20 raketten en nu zijn het er 750. Moskou ontkent dit. Je kunt gevoegelijk
aannemen dat Van den Broek de ether is ingegaan met CIA-cijfers in de hand. Wanneer
je wapenonderhandelingen wilt laten mislukken, heb je Van den Broekjes nodig om
de zaak op te hitsen.

8 november 1983
Henk Herrenberg bevestigde dat de ambassade door de NRC-redactie is opgebeld,
nadat ik hun had getipt. Het NRC ontkent tegenover mij dat ze mijn informatie hebben
gebruikt. Ze liegen dus weer alsof het gedrukt is. Intussen meldde André Spoor uit
Havana - waar hij nu dus voor het eerst een reis naar toe maakt (omdat zijn vriend
Coen Stork daar ambassadeur is geworden) - dat de Cubaanse autoriteiten het
Suriname van Bouterse als zigzaggende amateurs omschrijven. Wat ook wel een feit
is.
Droomde van een oude Indische dame die de moeder van Raymond van den
Boogaard was. Zou hij een Indische jongen zijn? Zij deed een beroep op me om
Raymond verder niet op zijn blunder in Moskou aan te spreken. Vreemd om zoiets
te dromen. Misschien moet ik die zaak ook maar laten zitten, maar vergeten doe ik
het nooit.
Ik wilde aan een bandopname voor Eduard beginnen, maar mijn woorden stokten.
Ik raakte in tranen. Daar zit ik dan met de gebakken peren.
Overigens gaat mijn hand wel wat vooruit.
In Libanon wordt onafgebroken doorgevochten. Een met bommen volgeladen
vrachtwagen is bij Tyrus een Israëlisch militair kamp binnengereden en tot ontploffing
gebracht 60 Israëlische soldaten omkwamen.269
De Amerikaanse militaire inlichtingendiensten zeggen dat de Sovjet Unie en Cuba
geheime verdragen met de regering in Grenada hadden gesloten voor belangrijke
wapenleveranties. Ook Noord-Korea zou hieraan meedoen. Ze blijven vanuit
Washington verzonnen berichten de wereld insturen om hun invasie te rechtvaardigen.
Zelfs al zouden genoemde landen 15.000 granaten, 60 gepantserde voertuigen en
10.000 militaire uniformen hebben gezonden, dan nog betekent dit absoluut niet dat
de VS ‘daarom’ het recht zouden hebben Grenada binnen te vallen.270
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Ik zag Konrad Lorenz op tv. Zijn hoop is op de jeugd gericht: ‘(...) die de
werkelijkheid steeds beter ziet.’ Dit was ook een thema in mijn boekje Made in
Soestdijk. Het indoctrineren van de massa neemt alleen maar toe met als resultaat
één gigantische gehersenspoelde mierenhoop, volkomen losstaand van nieuwe
realiteiten. Het programmeren van de hersenen aan de hand van middeleeuws denken,
van wat ooit als ‘waarheid’ gold, wordt de ondergang van de wereld.
Daan Dijksman belde. Ik vertelde hem dat Friso Endt van de NRC zich op het
standpunt stelde, dat niet Claus gek is, maar Beatrix. Ook gaf ik hem door dat
Jacqueline Soetenhorst, echtgenote van de journalist Rob Soetenhorst - hoofdredactie
NRC - mijn manuscript van Made in Soestdijk had verbrand eer het onder Robs ogen
was gekomen. Die dame is nu eens een echte Oranjeklant.
Uiteindelijk ben ik gisteren toch maar naar de Sovjetreceptie ter gelegenheid van
de 66ste verjaardag van de Oktoberrevolutie gegaan. Ik vroeg Carel Enkelaar om
een auto van de NOS om de trip er naartoe te vergemakkelijken. Ik overhandigde de
ambassadeur de Amerikaanse en de Sovjetuitgaven van mijn boek met Georgii
Arbatov. Noch hij, noch de persattaché hadden opgemerkt dat De Tijd een gesprek
van mij met Arbatov had gepubliceerd. Ik vroeg de ambassadeur me voor te stellen
aan de aanwezige vicepresident van Philips, Zweers. De man leek wel aardig en
bevestigde dat de Sovjetambassadeur me had aanbevolen als contactman voor Philips
in Moskou.
We spraken lang en uitvoerig. Zweers had Gerrit Jeelof gezegd dat het bedrijf
mijn diensten in de USSR niet nodig had. ‘We hebben u bovendien niet gevraagd iets
voor ons in Moskou te doen,’ zei hij ook nog. Ik vertelde hem al jaren bezig te zijn
geweest, bovendien de afgelopen twee jaar in samenwerking en op uitdrukkelijke
afspraak met vicepresident Jeelof. Ik herinnerde hem eraan dat ook Van Eeghen mijn
werkzaamheden met Jeelof had besproken.
Zweers: ‘Er hebben zich wel tien verschillende mensen bij ons gemeld, die public
relations in Moskou voor ons wilden doen.’ ‘En werden die alle tien door ambassadeur
Beletski aanbevolen?’
‘Nee.’
‘En waren die alle tien ingevoerd bij de top in Moskou zoals ik bij Jermen
Gvishiani?’
‘Nee.’
Ik dacht: wat zit je dan te kletsen man.
Hij zou het een en ander opnieuw met Jeelof bespreken.
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‘Ja, mijnheer Oltmans, het klinkt misschien arrogant, maar Philips heeft de USSR niet
nodig.’
Ik vroeg me af hoe de man ooit met Sovjetzaken belast had kunnen worden, iemand
die absoluut niets begreep van het belang van Oost-Europa nu, maar vooral in de
toekomst. Bovendien verscheen hij wèl op de receptie van de Sovjetambassade. Ik
ben in ieder geval klaar om het gevecht met Philips en Jeelof aan te gaan, en zal het
met Voetelink bespreken. Ik heb thuiskomend Gerrit Jeelof meteen, zo goed en zo
kwaad als het ging, een brief geschreven.271
Ik concludeerde uit dit gesprek dat Zweers niet juist was ingelicht en daarom
onterecht verplichtingen tegenover mij trachtte te ontlopen. Daarnaast gezien - de
acties van de BVD bij Van Eeghen, die tot stopzetting van onze samenwerking leidden
- valt het te raden wat de BVD bij Philips heeft ondernomen.
De Cubaanse ambassadeur Diaz was de enige diplomaat, die me op dit moment
interesseerde. Hij vond het gedrag van Henk Herrenberg ‘erratic’ en zei het
onbegrijpelijk te vinden wat Desi Bouterse met de betrekkingen met Cuba had gedaan.
Hij zei bovendien, ‘You are the only one who analyzes the situation in Grenada like
we do.’ Ik dacht: omdat ik in Havana sinds 1960 goed geluisterd heb. En omdat ik
sinds 1971 in Moskou goed geluisterd heb.
Leonid Zamyatin komt 17 november naar Nederland en ambassadeur Beletski zal
regelen dat Carel Enkelaar en ik hem kunnen spreken over het Andropov-project.

9 november 1983
De geruchten rond Andropov houden aan. De Sovjetleider zou niet aan de ziekte van
Parkinson lijden, maar aan een progressieve degeneratie van de bloedvaten in de
hersenen. Hij zou hierdoor al door een beroerte zijn getroffen in de rechter hersenhelft.
Het zou voor de Sovjet Unie een ramp zijn als deze man vroegtijdig van het toneel
verdwijnt, want hij is bezig de zaak in Moskou te moderniseren.
Ik belde naar Pergamon Press, en deed mijn beklag dat ik Robert Maxwell al
maanden geleden het voorstel had gedaan een boek uit te geven met enerzijds de
reeds geschreven memoires van Philip Handler, en anderzijds een lang en uitvoerig
gesprek met Anatoly Alexandrov, president van de USSR Academy of Sciences.
Later werd ik teruggebeld door Maxwells assistent dat ik spoe-
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dig een brief tegemoet kon zien. Als Alexandrov mee doet geeft Pergamon dit boek
uit. Zal dienaangaande direct de hulp van Volodja Molchanov inroepen.
Nel Oosthout belde. Ik vertelde dat ik erg verdrietig was vanwege Eduard. ‘Ik wil
niet dat je dood gaat,’ zei ze. De golven van depressie die me overheersen zijn
eigenlijk niet om uit te houden.
Daan Dijksman belde op om een en ander te verifiëren.
Het gedoe om prinses Irene, die tijdens een vredesdemonstratie in Den Haag het
woord voerde, heeft een staartje gekregen. Zij had groot gelijk dit te doen, temeer
daar zij niet langer deel uit maakt van het koninklijk huis. Misschien moet ik wat
meer zeggen over slijmjurk Heldring: hij rekende het de Vredesbeweging aan een
prinses van Oranje voor hun karretje te hebben gespannen. Hij zegt niet te hebben
gerealiseerd dat de protesterende massa last had van ijdeltuiterij. De stakker begrijpt
niet dat hij zelf bij uitstek een ijdeltuit is door het verkopen van dergelijk onzin. Alsof
een prinses geen mening zou mogen hebben, en die niet zou mogen verkondigen.
Voor mij zijn Faber en aanhang hierin juist geen snobs, maar heeft Heldring last van
kapsones.272
In Schalkhaar hebben twee soldaten zwaar arrest gekregen, omdat zij in uniform
aan de Haagse demonstratie hadden meegedaan. Een Nederlandse militair anno 1983
mag niet hare majesteits wapenrok dragen, en tevens openlijk voor vrede zijn. Er
deden trouwens enkele honderden militairen in Den Haag mee. Andere commandanten
deelden boetes uit. Ze zijn gek. The New York Times meldt hoe de VS in de greep
zijn van ultra-patriotisme als gevolg van Reagans heldhaftige invasie van Grenada.
De kuddes van Hitler en de kuddes van Reagan verschillen maar weinig. Er wordt
niet nagedacht, maar ‘gedachteloos vrolijk’ gereageerd. In Amerikaanse
regeringskringen is men, na de reacties van Helmut Kohl, Margaret Thatcher en
andere leiders van bevriende landen - die het gedrag en de ‘gunboat diplomacy’ van
Reagan hebben afgekeurd toch, een stuk soberder geworden, zoals Hedrick Smith
bericht.273
Columnist Tom Wicker stelt pertinente vragen:
- Zullen de VS ooit een marxistisch bewind in de regio accepteren?
- Hebben de VS het recht om een regering omver te werpen ‘in the pursuit of its
own interests and security?’
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Beide antwoorden zijn duidelijk: nee.
Cuba wordt getolereerd om als afschrikwekkend voorbeeld te dienen voor de rest
van Latijns-Amerika. Opdat men kan zien wat er gebeurt waartoe de invoering van
de marxistische ideologie toe leidt. Daarbij komt nog dat het Kremlin, nadat
Washington de toenadering van Castro na diens machtsovername had afgewezen,
de bevrijder van Cuba wist in te palmen en voldoende heeft bewapend om een invasie
(zoals in de Varkensbaai werd bewezen) tot een riskante onderneming te maken.
Wicker wijst op de reeks Amerikaanse inmengingen in Guatemala, de Dominicaanse
Republiek, Chili, El Salvador, Nicaragua (maar verzwijgt de ‘onzichtbare
inmengingen’ via corrupte en fascistische dictators) en schrijft dat Washington nooit
een marxistisch dominoeffect zal toelaten binnen de ‘American hemisphere’.
De andere vraag: of Amerikanen het recht hebben overal in het geheim in te grijpen
en eigen mannetjes neer te zetten, zoals Suharto of Mobutu. Reagan vergeleek de
invasie van Grenada met Afghanistan. Dat toont zijn hersenarbeid. Als Hitler
Sudentenland bezet, dan kunnen wij... De Sovjets maakten de fout er vanuit te gaan
dat zij ‘ook het recht hadden in Afghanistan een marionet te installeren’ en die te
Moskou te laten vragen om troepen te sturen, zoals de Amerikanen in Vietnam hadden
gedaan. Wat Moskou vergat is dat deze onvoorzichtige truc slechts aan één supermacht
wordt toegestaan. De CIA zette dan ook ogenblikkelijk vanuit Pakistan een efficiënte
tegenguerrilla op. Dit staat er natuurlijk bij Wicker niet bij, maar zo is het wel.
Ondanks alle opgevoerde toneelstukjes is er voor Amerikanen maar één supermacht
mogelijk: de VS. Daar handelen ze dan ook in alles naar.274
Dromen zouden onbewuste impulsen weergeven, zoals Freud veronderstelde, of
symbolische communicatie zijn tussen het bewuste en onbewuste, zoals Jung dacht.
Anderen denken dat dromen herinneringen herbevestigen. Nu hebben de
wetenschappers Francis Crick en Graeme Mitchison in een recent gepubliceerd artikel
verklaard: ‘We dream in order to forget.’ Dromen zouden een noodzakelijk proces
van ‘reverse learning’ zijn, met het doel ‘to erase certain false or nonsensical
memories.’ ‘This damping out process is a natural product of evolution to eliminate
modes of mental activity that might interfere with rational thought and memory.’275
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10 november 1983
Lang gesprek met Wim Klinkenberg in Arti. Hij neemt het standpunt in dat de CIA
zelf de mariniers in Libanon heeft opgeblazen. Dat zijn grensoverschrijdende
denkbeelden waar ik - ondanks mijn afgrijzen voor U.S. Murder Incorporated - niet
in mee kan gaan. Anderzijds waren we het over een aantal zaken roerend eens. Hij
zei dat de campagne om hem uit het bestuur van de NVJ te wippen weer volop werd
gevoerd. Jan van Beek deed daar vrolijk aan mee: ‘Al is de man altijd vriendelijk in
mijn gezicht,’ zei Wim. Dat zijn de Haagse gedragspatronen die men van kindsbeen
af aanleert en later zelf niet eens meer opmerkt, want anders kom je er niet.
‘Als ik niet aan de Uitkrant verbonden was, had ik niets meer,’ aldus Wim. Zo
gaan die dingen in onze veel geroemde democratie. Hij zal op uitnodiging een reis
naar Moskou maken en zal dan Georggi Arbatov en Vadim Zagladin ontmoeten. Ik
vroeg hem Arbatov het ware gezicht van Ernst van Eeghen te schilderen, voor zover
hij dat inmiddels niet zelf ruimschoots heeft ontdekt. Hij dacht overigens dat Philips
zou gaan zeggen: ook al hoeven we je geen cent te betalen, we geven 50.000 gulden.
Peter is nu aan het werk in Londen (Covent Garden) in een opera waarin Joan
Sutherland zingt. Ben zo blij voor hem.
Aize de Visser van Bosch & Keuning belde. Hij wil zijn opvolger, Wim Hazeu,
proberen te interesseren in mijn dagboek. Hij wist nog niet dat professor Lipschitz
had geadviseerd subsidie aan te vragen. Hij revalideert nog van zijn hartinfarct. Maar
de Memoires beginnen weer zijn aandacht te krijgen.

11 november 1983

In Thermos viel ik in slaap en werd in tranen wakker: Eduard.
Kwam Jan en Babette Cremer tegen. We zijn ergens wat bij gaan praten. Jan had
in een etalage een fotoboek over Gerard Reve zien liggen met op het omslag een foto
van Reve met een wit papier in de hand. ‘Op dat papier stond te lezen, “Lang Leve
Jan Cremer”.’ Maar de ontwerpers hadden die woorden echter uitgewist. Hoe komt
die jongen op zoiets?
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Tonny Schoenmaker van de NRC belde met de mededeling dat hun medewerker
Weenink redacteur Eppo Jansen in Den Haag op het spoor van ambassadeur Henk
Herrenberg had gezet. Het was dus hun eigen bericht geweest. Ze willen mij voor
de tip daarom niets betalen. Het zijn leugenaars, maar ik zal alsnog Henk Herrenberg
vragen hoe het is gegaan.

12 november 1983
Overlegde met advocaat Voetelink. Ook hij ergerde zich aan de handelwijze van
Jeelof. Hij denkt na over wat de beste methode zou kunnen zijn om hem aan te
pakken. Hij zat op de lijn van Motke Chanoeka: dat ik voortaan, wanneer ik contacten
leg, 25.000 dollar vooruit moet hebben. Ik heb nu ook wel begrepen dat dit de veiligste
manier is, maar ervan uitgaande met fatsoenlijk mensen te maken hebben, dacht ik
alvast op de pof te beginnen en te tonen wat er tot stand gebracht kan worden om
dan later een beroep te doen op een redelijke vergoeding. Ik ben geen
onderste-uit-de-kan mannetje. Ook André Schneider zegt dat als men niet bereid is
vooraf centen op tafel te leggen, het geen serieuze zaak is. Hij wil overigens naar
Amsterdam komen om ook met Voetelink te spreken.
De AMRO-brief over mijn geldzaken blijft me parten spelen. Ik maak me zelfs
ongerust. Er moet iets gebeuren.

13 november 1983
Ik heb op televisie het Tsjaikovski Concours in Moskou gevolgd. Een leven zonder
muziek is volmaakt ondenkbaar.
Er was ook een televisieprogramma over de Centrumpartij, waarbij allerlei vogels
van verschillende pluimage hun mening konden verkondigen zonder dat ook maar
één vertegenwoordiger van de Janmaat-club dat mocht of bij het programma aanwezig
mocht zijn. Dat noemen ze dan informatie verschaffen of objectieve journalistiek.
Ook zag ik een uitzending over de Belgische koninklijke familie, waar de RVD in
Den Haag veel van zou kunnen leren. Boudewijn en Fabiola kwamen er heel wat
normaler en menselijker in over dan het oranjesoepje dat ons hier meestal wordt
voorgeschoteld.

14 november 1983
Ik las in mijn dagboeken hoe zich mijn eerste vertrek naar de VS in 1948 heeft
voltrokken. Dat was een emotionele ervaring getekend door heimwee. Ik kan nu
bijna niet wachten om met het schrijven van mijn herinneringen te beginnen.
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Heb nog meer tapes ingesproken.276
Max Pam belde om te vertellen koningin Beatrix te hebben ontmoet op het
Koninklijk Paleis op de Dam, ter gelegenheid van een lezing van Leo Vroman. Beatrix
had ‘hallo’ tegen hem gezegd. Pam wilde weten of dat gebruikelijk was.277

16 november 1983
Parijs, Hotel Intercontinental
Ik ga voor een ontmoeting met André Schneider naar Parijs. De aanleiding is een
gesprek tussen hem en Voetelink geweest. Deze laatste had een onbetrouwbare indruk
van Schneider gekregen. Ook weer een door Ernst van Eeghen binnengebracht ‘hoogst
persoonlijk contact’, waar je dus niets aan hebt. Schneider had tegen Voetelink gezegd
al 500.000 dollar verloren te hebben vanwege het voorschieten van kosten aan mensen,
die voor hem werkten. ‘Ik dacht,’ aldus Voetelink later tegen mij, ‘wanneer je met
zulke bedragen werkt kan je Willem ook wel 25.000 dollar vooraf geven.’
In de trein naar Parijs was ik steeds over Eduard aan het piekeren.
Ik las in The New York Times dat premier Maurice Bishop op 19 oktober, vlak
voordat hij werd gevangen genomen in Fort Rupert - en daarna doodgeschoten - zou
hebben uitgeroepen: ‘My God, my God. They have turned the guns against the
people’. Een verpleegster, die in het fort aanwezig was, heeft het afschuwelijke drama
bijgewoond en nu verteld.278 De door Washington georganiseerde moordpartij toont
voor de zoveelste maal dat leiders, die in beweging komen voor de massa of werkelijk
door het volk worden gesteund (Sukarno, Lumumba, Castro, Allende, Bishop, en
noem maar op) binnen de kortste keren door de VS worden geëlimineerd. Terwijl De
Telegraaf eraan herinnert dat Ronald Reagans populariteit hierdoor tot ongekende
hoogten is gestegen.279 Intussen meldde Bernard Weinraub dat ergens op een zuidelijke
punt van Grenada honderd lijken zijn opgegraven, waaronder dat van Maurice Bishop.
Ook vier van zijn ministers bevonden zich in het massagraf.280
Tien jaar geleden stelde premier Aleksei Kosygin van de USSR aan Max van der
Stoel voor samen met Shell naar olie en gas in
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de Barentszzee, de Kaspische Zee en de Zwarte Zee te zoeken. Ik heb hierover
uitvoerig bericht. Maxje gooide het aanbod, als brave boodschappenjongen voor de
Amerikaanse ‘rode knop’ in de prullenmand. Nu hebben zeven Noorse oliebedrijven
een plan uitgewerkt met het Kremlin een begin te maken met zoeken naar gas en olie
in de Barentszzee. De schade die politieke etters als Luns of Max van der Stoel, niet
alleen het eigen land, hebben berokkend, maar de ontwikkeling van normale
betrekkingen tussen Oost en West in Europa hebben toegebracht met het doel de
Amerikanen en hun wereldoverheersing in de kaart te spelen, is niet te overzien.
De Britse wiskundige en mede ontcijferaar van de Duitse Enigma-codes tijdens
de Tweede Wereldoorlog, Alan Turing, pleegde in 1954 zelfmoord vanwege de
gevolgen van de repressie van homoseksualiteit in Groot-Brittannië die hij ondervond.
Hij heeft nu een biografie gekregen.281 ‘Can true intelligence be embodied in any sort
of substance - organic, electronic or otherwise? Is mind more than a pattern? How
can we distinguish between a genuine mind and a clever facade? Do emotions and
intellects belong to separate compartments of ourselves? Could machines have
emotions? Could machines be enchanted by ideas, by people by other machines?
Could machines be attracted to each others, fall in love? Could a machine destroy
itself purposefully one day, planning the entire episode so as to fool its mother
machine into “thinking” (which of course machines cannot do) that it had perished
by accident?’282 Dat waren sommige van de vragen waar Turing zich mee bezig hield.
Zijn brein moet zijn dolgedraaid.
Turings droom was ‘a mechanical approach to the mysteries of consciousness.’
‘He was a thorough believer in the possibility of a properly organized machine that
could be intelligent and conscious and could have free will - at least to the extent
that we or any physical object can do so,’ aldus Hofstadter. Na 1950 wijzigde zijn
koers zich richting biologie. Tegelijkertijd etaleerde hij zichzelf steeds openlijker
als homoseksueel. In Engeland werd in die dagen tegen deze geaardheid aangekeken
als een ziekte ‘caused by hormone imbalances’ en was strafbaar. In 1952 werd zijn
huis overhoop gehaald door een voormalig vriendje. Hij gaf tegenover de politie toe
homoseksueel te zijn. Hiervoor werd hij veroordeeld, niet tot een gevangenisstraf,
maar hem werd ‘een behandeling’ als straf opgelegd. ‘Regular injections of female
sex hormones were given to him to quell
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his sex drive,’ aldus Hofstadter. ‘Turing did not want to try to use any of his
connections in government or the academic world to mitigate his sentence. He simply
endured it, growing breasts and being rendered impotent by the time the treatment
ended in a year.’
‘Andrew Hodges has painted in his book a portrait of a multifaceted man whose
honesty was too much for his times and who brought about his own downfall,’ is
Hofstadters conclusie. God mag weten wat ze ooit over mij zullen zeggen als eenmaal
mijn dagboek af is. En hoe zou het Alan Turing zijn vergaan als hij vijftig jaar later
had geleefd nu nichterij wordt geaccepteerd?
André Schneider is amusant, typisch een relatie van Ernst van Eeghen. Hij zegt
bijvoorbeeld: ‘Zie je die Jaguar met dat Belgische nummerbord? Die is van mijn
Griekse vriend in Genève.’ Of: ‘In die straat woont de hertogin de la Rochefoucault,
die overigens in Texas werd geboren.’ Dan volgt een anekdote over haar. Hij houdt
het voor mogelijk dat Van Eeghen ooit eens ontvoerd zal worden: ‘Als men erachter
komt dat hij honderd miljoen heeft.’
Bezocht met André de vertegenwoordiger van Technova Japan in Europa, de heer
Namba. Ik vond hem aardig. Ik leidde in. André dicteerde zijn waslijst van
mogelijkheden om tot zaken te komen, welke punt voor punt nauwkeurig werden
opgetekend. Ik vond dat mijn ‘partner’ het perfect deed en een indrukwekkende
kennis van zaken ten toon spreidde.

TEE Parijs - Amsterdam
Er schijnen zich chaotische taferelen te hebben afgespeeld rond het vertrek van
Schiphol van een DC-8 van de Amerikaanse maatschappij Arrow naar Paramaribo.
Alle tickets op SLM moesten eerst op Arrow worden overgeschreven. Er wordt via
San Juan gevlogen. De uitkomst van de bekende Hollandse kleinzieligheid.
Serge Schmemann bericht in The New York Times dat de hoop op betere tijden
met Andropov had gevestigd, nu vervlogen is. ‘The same doubts and questions that
gathered over Mr. Leonid Brezhnev have returned’.283
De mij bekende hoofdredacteur van Izvestia, L. Tolkunov - de vader van Andrei
- heeft aangekondigd dat Andropov binnenkort weer in het openbaar mag worden
terug verwacht.
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17 november 1983
Jan Cremer stuurde me een artikel dat in het blad Aktueel was verschenen.284 Het
waren drie pagina's geklets, zonder dat ze mij ooit hebben benaderd of gesproken,
zonder een naam van een reporter erbij. Ik zou een raadsel zijn, een open boek:
journalist, charlatan of beiden? Het wordt voorgesteld of ik een vendetta tegen Luns
zou hebben ontketend. Niets is minder waar. Het is andersom: Luns en de ‘rode knop’
voeren een vendetta tegen mij sinds 1956, omdat ik gelijk had over Indonesië, Sukarno
en Nieuw-Guinea.
U.S. News & World Report is van mening dat Andropov A YEAR OF FAILURE achter
de rug heeft.285 Wat wil je, de man schijnt als Brezhnev uit elkaar te vallen. Wat is
dit toch met Sovjetleiders? Nu hebben ze daar eindelijk een man die begrijpt hoe de
wereld in elkaar zit, en dan dit weer.
Ik realiseer me dat ik, in tegenstelling tot Hans Warren, mensen verder niet of
nauwelijks beschrijf. (Frans Kellendonk beschreef Warren tegenover mij als ‘een
oude nicht uit Zeeland’).
Samen met Carel Enkelaar naar de bijeenkomst ter ere van Leonid Zamyatin op
de Sovjetambassade in Den Haag. Hij gaf Carel eerst een hand en herinnerde aan
het feit dat hij al met mij in zijn kantoor van de CPSU had gesproken. Hij vervolgde
dat wanneer ‘the secretary-general of the Communist Party’ iets had te vertellen, hij
dit bijvoorbeeld tegen Der Spiegel, of tegenover de Sovjetmedia deed, ‘but never on
television.’ Dit was namelijk niet nodig; Sovjetleiders richtten zich niet op
persoonlijke publiciteit.
Ik voerde aan dat de tijden waren veranderd, en dat de rest van de wereld zich ook
aan de ‘decade of electronic media’ had aangepast. Bovendien herinnerde ik hem
aan mijn boek met Georgii Arbatov, ons gesprek hierover in Bonn en zijn
belangstelling om ook een dergelijk boek te maken, waarover ik trouwens met hem
in zijn kantoor in Moskou had gesproken. ‘Yes, Arbatov and you got a lot of publicity,
but I do not need it.’ Hij liet de boek-gedachte overigens niet helemaal varen, en zei
vervolgens ‘not yet.’ Ik vertelde daarom te zijn overgeschakeld op Vadim Zagladin.
Wat televisie betreft lagen er ook aanvragen van Katherine Graham van de Washington
Post en van drie Amerikaanse TV-maatschappijen. Wij stelden daarop toch een
televisieinterview met Andropov voor, waarbij meerdere journalisten vragen zouden
stellen. Een groepsinterview was
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echter helemaal uit den boze. Katherine Graham zou het gesprek direct nadat
Andropov beter was zeker krijgen. Toch sloot hij individuele televisiegesprekken
met zijn baas niet helemaal uit. Er zou uitgebreid over gediscussieerd zijn in Moskou.
Terwijl ik hevig pleitte om dit televisiegesprek met Andropov toch te krijgen,
dacht ik bij mezelf: lul, ik wil al helemaal geen interviewboek meer met je maken;
er valt niets te beginnen met a closed communist mind. Carel benadrukte dat zijn
wens het gesprek te presenteren op de eerste plaats was ingegeven door zijn wens
naar vrede in de wereld, maar hij keek op dat moment Zamyatin niet aan. Pas toen
hij zei in Zamyatin een bondgenoot te hebben gevonden om het project te realiseren,
keek hij hem recht aan. Daarop pleitte Enkelaar nog in het bijzonder voor de rubriek
Panoramiek van de NOS, maar Zamyatin bleef onvermurwbaar.
Intussen beklaagde Zamyatin zich over het feit dat hij op Schiphol veertig
minutenlang vragen van de NCRV had beantwoord - ‘like a schoolboy,’ zei hij ook
nog - en er niets van op televisie was getoond. Ook daarna had hij mensen van de
televisie te woord gestaan en waren er slechts enkele tussenuit geknipte korte passages
uitgezonden. Hij zei er nu genoeg van te hebben en niet meer beschikbaar te zijn.
Hij was wel teleurgesteld, want het was zijn eerste bezoek aan Nederland. Hij had
zijn plicht gedaan. Hij had zijn vertrouwen in de Nederlandse televisie verloren.
Carel haastte zich duidelijk te maken dat hij de baas van de NOS was en voor
uitzending kon instaan. Maar Zamyatin zei nee. Enkelaar wandelde dus naar de
gereedstaande cameramannen en moest hen onverrichter zake heen sturen.
Ik stelde Carel aan ambassadeur Diaz van Cuba voor, die om diens kaartje vroeg.
Dat werd uit Carels koffertje te voorschijn gehaald, er volgde een laatste verfrommeld
exemplaar. Diaz maakte, als altijd, doorzichtige propaganda. In dat opzicht is hij
onhandig. Hij noemde mij een bulldozer. ‘No,’ zei Carel, ‘a provocateur.’ Diaz
vertelde dat Washington na het uitwijzen van de Cubaanse ambassadeur door
Suriname anderhalf miljoen dollar als ‘hulp’ aan Paramaribo had gezonden. Een
Cubaanse topdiplomaat zou hebben gezegd: ‘We have had a lot of reactions on
Grenada, but the reaction of Surinam was the most original.’
Henk Herrenberg schijnt de rechtszaak tegen Het Parool in hoger beroep te hebben
verloren. Dus de uitspraak van de president W.J. Borgerhoff Mulder van deze zomer
is vernietigd.
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Het ging om een artikel van Paul Grijpma, waarin deze had geschreven dat Herrenberg
contact met de Colombiaanse cocaïnemaffia had gehad over een lening van vijftig
miljoen dollar in ruil voor een vrije doorvoer van cocaïne, waar Bouterse wel in
geïnteresseerd zou zijn geweest.
De Surinaamse ambassade belde dat mijn visum lag te wachten op het
consulaat-generaal in Amsterdam.
Ik belde op naar Volodja Molchanov. Hij vertelde dat journalisten bij APN Novosti
in de rij stonden om een exemplaar van de Sovjetuitgave van mijn interviewboek
met Georgii Arbatov te bemachtigen. Ik vroeg hem me niet te vergeten. ‘Nooit,’
antwoordde hij.286
Peter heeft opnieuw auditie gedaan om in een opera te werken in Covent Garden
en werd aangenomen. Hij was van mening dat ik Eduard nog niet de carnets, die ik
voor hem schreef, in New York moet gaan geven, want dat zou hem opnieuw nerveus
maken. ‘Beter bewaren voor later’ was zijn advies. Ik denk dat hij gelijk heeft.

18 november 1983
Juliana gaat weer naar Indonesië, op bezoek bij Suharto. En Juan Carlos naar Mobutu.
Waar koningen al niet voor worden gebruikt.
Zweers van Philips herhaalde dat het bedrijf me geen cent verschuldigd is.
Onacceptabel! Gerrit Jeelof gaat me een brief zenden. Het zal me benieuwen welke
leugens hij nu weer zal verzinnen. Ik probeerde hem te bereiken, maar hij maakte
zichzelf onbereikbaar, de lafaard. Toen ik tegen Zweers zei dat Zamyatin zijn bezoek
aan Philips had afgezegd, antwoordde hij - de Oost-Europaman van Philips - niet te
weten wie Zamyatin was. Ik zei niet voor niets laatst tegen ambassadeur Beletski dat
Sovjets zich beter aan hun woord hielden dan mensen als Jeelof en consorten.
Leo Kool van de NOS belde dat Hugo van Rhijn al met een team op weg was naar
Suriname. Dit is in strijd met alles wat was afgesproken, om te beginnen met Carel
Enkelaar. Ik telefoneerde meteen naar Marciano Jesserun, de Surinaamse persattaché
die zei dat het hem onwaarschijnlijk leek dat de Hugo van Rhijn inderdaad al op weg
naar Paramaribo was. Hij zou het echter met sergeant Doedel natrekken. Hij belde
snel terug: ‘Inderdaad, ik heb een slecht bericht voor u. Er zijn gesprekken gefilmd
met de bevelhebber en minister Winston
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Caldeira.287 Er is overigens met een Surinaamse ploeg gedraaid.’
Ik voel me zeer achtergesteld, zowel door Bouterse als door Herrenberg. Jesserun
wist niet hoe ik Herrenberg zou kunnen bereiken. Ik vroeg hem dus aan Henk
Herrenberg duidelijk te maken dat ik me verraden voelde en ‘als Suriname zijn
vrienden aldus behandelt hoe gaan ze dan met hun vijanden om?’ ‘Ik begrijp wat u
zegt,’ reageerde Jesserun, die van de hoed en de rand wist omtrent mijn afspraken
met Suriname.
Gijs van der Wiel van de RVD vertelde Buitenlandse Zaken te hebben geadviseerd
niet verder aan te dringen op betaling door mij van de kosten van het Claus-proces.
Heb al duizend pagina's in Eds carnets neergeschreven. Ik ga hem zoeken.

Amsterdam - New York
Vreemd. Sir Fred Hoyle, een vooraanstaande Britse astronoom is rond zijn vijftigste
jaar de universiteit van Cambridge ontvlucht om in een afgelegen stenen huis in het
Lake District te gaan wonen, vergezeld van zijn vrouw, met wie hij 43 jaar is
getrouwd. Wat is er in zijn bol gebeurd? Time schrijft dat hij een kamikazeaanval
uitvoerde op de algemene aanvaarde opvatting ‘that earth's first living cell emerged
by chance from a rich, primordial organic soup, after which, as Darwin held, life's
myriad species of plants and animals, including man, developed by natural selection
of those traits necessary for the survival of the fittest.’ Volgens Hoyle is een dergelijke
verklaring voor ‘leven’ absurd. ‘Man possesses properties that random selection
could never produce. (...) Man developed many qualities that have nothing to do with
survival: a consciousness for one thing, plus moral and religious impulses that often
fly in the very face of survival evidenced by the thousands of religious martyrs of
many diverse faiths who have gone to the stake rather than renounce their beliefs.’
Een andere prachtige zin van Hoyle: ‘I believe we are the emergence of software
that has basically been designed by another intelligence, probably to represent itself.
In a way, software is the soul.’ Maar: wie bepaalde ‘de architectuur’ van een mens
dan? En: wanneer je het ‘Dasein’ aldus overtuigd interpreteert, waarom ga je dan in
een hutje op de hei bivakkeren? Opmerkelijk is dat de mij
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uitstekend bekende Robert Yastrow deze Hoyle ‘one of the most original minds in
20th century astronomy’ noemt.288
Karel van het Reve, die in dit land voor Rusland-kenner doorgaat289 meldt dat er
6.500 brieven van Toergenjev zijn gepubliceerd, waaronder kattebelletjes om een
afspraak af te zeggen wegens ziekte. Mijnheer Reve's bespreking gaat over koetjes
en kalfjes en geeft zijn opvattingen weer die echter weinig van doen hebben met de
brieven. Reve opent zijn artikel over Toergenjev met de mededeling dat niet bekend
is of JFK brieven aan Jaqueline schreef, maar mochten ze er niet zijn dan is de reden
daarvoor dat Kennedy ‘een leeghoofd’ was. Na zulke onzin hoef je eigenlijk al niet
meer verder te lezen.290
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New York
20 november 1983
YMCA
Ik streek gisteren op mijn vaste stekje neer: de Van der Bilt YMCA aan de 47ste straat,
twee straten van de flat van Mora Henskens bij wie Eduard verblijft, naar ik aanneem,
vandaan. Het ergste denkbaar gebeurde. Gisteren om 16:15 uur belde ik bij Mora
aan, en wat nog nooit eerder gebeurde, ze kondigde aan naar beneden te zullen komen.
Daar stelde ze voor dat we ergens wat zouden gaan gebruiken, want Eduard was
boven. Hij had gezegd mij liever niet te willen ontmoeten. ‘Laat hem dan maar naar
een coffeeshop verhuizen, ik ben hier nu om jou te bezoeken,’ wat niet waar was,
eigenlijk. Na over en weer gepraat, gingen we toch naar boven. We kwamen de flat
binnen, en daar was Eduard. We raakten elkaar niet aan. Ik omhelsde hem niet. Hij
leek ontzettend nerveus, en begon met schoenen in een kast te rommelen. Hij zag er
niet zo goed uit. Dat viel me eigenlijk tegen. Hij had niets aan wat hij ooit van mij
had gekregen. Hij droeg vreemde muiltjes. Het flitste door mijn hoofd hoe gelukkig
we waren geweest toen we hier samen voor het eerst kwamen.
‘Willem, je bent een man van 58 jaar,’ zei Ed, ‘begrijp alsjeblieft dat er nu iets is
veranderd. Er is teveel gebeurd. De wonden zijn nog niet geheeld. Ze zullen nog
enige tijd blijven.’
Hij vertelde op 2 januari van dit jaar naar Parijs te zijn gevlucht. Ik was hem toen
dus in IJmuiden gaan zoeken en had zijn auto zien staan en briefjes onder de
ruitenwisser gedaan, die door zijn vader waren gevonden. ‘Dat heeft alles verpest,’
zei hij. Zijn moeder was 's ochtends nog in pyjama naar buiten gegaan uit angst dat
anderen die cri de coeurs van mij zouden vinden. ‘Er waren maar twee mensen, die
toen wisten dat ik homoseksueel was, mijn broer Ron, en mijn vriendin Marit.’ Ik
zei naar zijn ouders te willen gaan om mij te verontschuldigen. ‘Daar zou ik maar
niet naar toe gaan, als ik jou was,’ zei hij. Dus die briefjes hebben hem eigenlijk bij
zijn ouders als homo verraden.
Hij was woedend over een brief die ik Ron Voorbach had geschreven en die eerst
in handen van de commissaris van politie
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was gevallen, waarin ik over James Bondachtige toestanden had gerept. Ja, hemeltje,
aan die mogelijkheid heb ik met geen haar op mijn hoofd gedacht. Wat hij ook
afschuwelijk had gevonden - en terecht - dat ik zoveel brieven naar Transavia had
gezonden, vele per week, plus pakjes. ‘Ik heb alles weggegooid en na 29 december
1982 heb ik geen letter meer van je gelezen.’ Intussen zei hij bij het inschenken van
de koffie tegen Mora: ‘Wim houdt van honing.’ En op een ander moment: ‘Je kraag
zit niet goed.’
Vandaag ontmoette ik Mora Henskens voor het ontbijt in het United Nations Plaza
Hotel. Ze vertelde me tot mijn verbazing dat Ed al in maart van dit jaar naar New
York was gevlogen om voor een baantje in het VN- gebouw te solliciteren. Om die
reden bracht ik hem immers bij Mora, die binnen het secretariaat hierbij zou helpen.
Dus dat is gelukt. Hij had eerst nog voor Transavia in Jemen, Ethiopië en andere
plaatsen gevlogen vanuit de standplaats Djibouti. Ed weet toch wel van aanpakken.
Naast zijn VN-baantje werkt hij nog als kelner op VN-partijen en verdient zo bij.
Later in de morgen heb ik vrij ontspannen een half uurtje met hem getelefoneerd.
Mora had me verteld dat iedereen bij de VN ingenomen was met Eduard, die er iets
met rondleidingen heeft te maken. Ik herinnerde hem hieraan per telefoon. ‘Als ik
een contract teken, doe ik mijn werk zo goed mogelijk,’ was zijn antwoord. ‘Toen
ik jou ontmoette was ik nog een kind. Ik giechelde de hele dag. Na achttien maanden
met Willem Oltmans is het wel even anders geworden.’
Ergens in ons gesprek zei hij: ‘Jij hebt een slechte naam,’ wat me zeer onaangenaam
trof. ‘Dit hangt natuurlijk wèl af van de vraag met wie je spreekt,’ antwoordde ik.
Wat schrijf je uiteindelijk maar weinig op over een gesprek, waar ik nagenoeg één
jaar naar heb uitgekeken. Intussen ben ik nog altijd bezorgd over Eds gezondheid,
zoals ik dit steeds ben geweest. Ben moe van alles en zou Peter willen bellen.

Club Bath
Het is druk in de sauna, maar ik zie en hoor niets. Ik ben op Eduard gericht.
Ik verdiep me in de rede van Fidel Castro, van 14 november 1983: ‘In funeral
homage to the heroes fallen in unequal combat against Yankee Imperialism in
Grenada.’291 24 Cubanen zijn om het leven gekomen.
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De Cubaanse leider onderstreepte andermaal dat Maurice Bishop een vriend was.
Desi Bouterse staat voor schut met zijn uitwijzing van Osvaldo Cardenas. De eerste
minister Coard en de militair Austin, in 1979 betrokken bij de revolutie die Bishop
aan de macht hielp en nu de leiders van de coup tegen hem, lieten Bishop vermoorden;
ze worden nu door Washington voorgesteld als ‘hardline communists’, die Bishop
als een gevaar voor het marxisme-leninisme zouden hebben beschouwd. Dit was in
de optiek van Reagan het geschikte moment om orde op zaken te gaan stellen op
Grenada. Cuba wist dat de Amerikaanse vloot in aantocht was. ‘To withdraw at that
time would have been dishonorable and could even have triggered aggression in
Grenada and in Cuba later on... This cynical way of lying in order to justify invading
a tiny country reminds us of methods of Adolf Hitler used during the years leading
up to World War II. (...) The imperialist Government of the United States wanted to
kill the symbol of the Grenadian revolution, but the symbol was already dead,’ aldus
Castro. ‘The Grenadian Revolutionaries themselves destroyed it, with their spirit and
their colossal errors. We believe, that after the death of Bishop and his closest
comrades, after the army fired on the people and after the party and the government
divorced themselves from the masses and isolated themselves from the world, the
Grenadian revolutionary process could not survive in its efforts to destroy a symbol.
The United States killed a corpse, and brought the symbol back to life at the same
time. Was it for this that it challenged international law and won the repudiation and
condemnation of the world? Does it feel such contempt for the rest of mankind? Is
that contempt really so great that Mr. Reagan's appetite for breakfast on November
3rd was not at all affected, as he declared before the press?’
Ik denk over de invasie van Grenada, vooral ten aanzien van de VS - onze grote
bondgenoot - in dezelfde termen als Castro. Je hoeft er geen marxist of leninist voor
te zijn. Intussen verschijnt zijn redevoering wel in de The New York Times, een vorm
van journalistiek bedrijven waar men in Madurodam nog niet aan toe is, en wel nooit
aan toe zal komen.

21 november 1983
Viel pas om 02:30 uur in slaap en was weer op om 05:30 uur. Ik heb Eduard eerst
een brief geschreven, nadat die van gisteravond anders en exacter moest. Het is zacht
weer en het regent niet meer.
De kranten staan vol over Dallas, waar JFK twintig jaar geleden
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werd vermoord. Zijn zoon is nu 23 jaar, zijn dochter 25. Marina Oswald-Porter zegt
dat zij eindelijk tot rust is gekomen, ‘but revised her thinking about her husband's
guilt.’ Aanvankelijk had zij immers de conclusie van de Warren Comissie aanvaard,
dat haar man schuldig was. ‘It is more confusing now, than it was before,’ zei ze
tegen John Herbers van de The New York Times.292 ‘I would like for Lee to be innocent,
but I honestly don't know whether the man is innocent or guilty. We are all just
guessing.’
Blijft het feit dat moeder Oswald mij uitvoerig heeft verteld, hoe zij samen met
Marina Lee in de gevangenis opzocht. En hoe haar zoon haar heel rustig verzekerde
het niet te hebben gedaan en dat hij spoedig vrij zou komen. Maar de Mafiafiguur
Jack Ruby zou hem vermoorden voor Lee Harvey Oswald ooit publiekelijk aan het
woord kon komen. Daarbij komt dat de twee mensen, die hem in Dallas uitstekend
hebben leren kennen, George en Jeanne de Mohrenschildt, mij verzekerden er eeuwig
spijt van te zullen hebben zich door de Warren Commissie te hebben laten
overdonderen en in de luren hebben laten leggen.
June Oswald schreef een artikel van zeven pagina's in People.293 Hierin zegt zij:
‘Mom and I were convinced that she (grootmoeder Marguerite Oswald) was quite
crazy and that she had no desire to have anything to do with us.’ Bij het lezen van
deze zin werd ik woedend, omdat ik uit de eerste hand zeker wist, dat dit niet waar
was. ‘The truth, which I did not learn until after her death nearly three years ago, is
that she had wanted very much to see us.’ Zij heeft er nu spijt van niet uit eigen
beweging naar haar grootmoeder toe te zijn gegaan. Ik kende haar grootmoeder
voldoende om te kunnen zeggen, dat als haar kleindochter inderdaad was komen
opdagen it would have made her day.
Henry Grunwald, de baas van Time inc. heeft zich behoorlijk opgewonden over
het beleid van de regering Reagan om de media uit te sluiten van de militaire invasie
van Grenada. ‘It was a bad mistake, an outrage to press freedom and an ominous
symptom of a tendency of the Reagan Administration to try to control the flow of
information. (...) The attempt to fight a little war in secret, out of range of reporters
and cameramen, is all the more startling and unfortunate. (...) Secrecy is addictive.
(...) The crude attempt by bureaucrats in and out of uniform to censor reality, to
manage not only news but history, under-
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mines that realistic trend. It also undercuts the trust the country still has in Reagan
himself.’294

Waldorf
Ik wilde Ed opwachten voor hij om iets voor 09:00 uur vanuit Mora's flat naar het
VN-gebouw liep. Opeens kwam hij er in looppas aan, want hij was aan de late kant.
Ik riep hem. Hij keek nog wel even om, maar peesde door het gebouw in. Jammer.
Straks vlieg ik weg. Ik had lief afscheid willen nemen.

New York - Amsterdam
Ik heb in Manhattan ook nog Peters vriend Frederick Ress ontmoet. Hij zei dat Peter
hem had verzekerd dat, na afloop van hun driejarige affaire, nooit meer een love
affair te zullen beginnen.295 Hij gaf me drie adviezen: ‘Put the kid out of your mind:
find something great to do, like writing your diaries, and put your finances in order.’
Ik geef Ed nooit op. ‘Die carnets die je voor Eduard schrijft,’ aldus Frederick, ‘hebben
alleen betekenis voor jou.’ Ik begrijp wel waarom hij dat zei, en er zit een kern van
waarheid in. Via ‘la manie d'écrire’ (Stendhal) voorkom ik opstoppingen in mijn
brein en andere psychische ontsporingen.
Soms heb ik mijn twijfels. Op dit moment ben ik nog steeds ready to give my life
for him. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een afschuwelijke gemeenplaats. Dan
doemt de vraag ‘is hij het waard’ op in mijn geest. Misschien speelt hij alleen maar
the wonderful boy? Daarbij komt dat hij intussen zijn ouders heel wat jaartjes voor
de gek heeft gehouden ten aanzien van zijn homoseksualiteit. In dat op zicht ben ik
de doorbraak geweest. Ze denken misschien wel dat ik Ed heb verpest, maar wat dat
betreft was hij met een aantal stunts in bed een stuk verder dan ik. Moet ik nu na dit
bezoek aan New York concluderen, dat er geen enkele mogelijkheid is voor een new
start? De brief, die ik hem gisterochtend schreef, en waar ik zo buitengewoon tevreden
mee was, lijkt me nu alweer een epistel wat nergens op slaat. Zulke brieven maken
het allemaal alleen maar erger.
Mora vertelde nog dat Ed, om bij te verdienen, soms al om 06:30 uur de deur uit
gaat om een dame te helpen met zwemmen en masseren. Hij volgt intussen danslessen
bij de beroemde Alvin Ailey. Ik vroeg hem hoe hij er terecht was gekomen. ‘Je gaat
er heen en laat je inschrijven.’ Wanneer hij uitgaat en
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zegt om 22:00 uur thuis te zullen zijn, en hij is er om 22:30 uur nog niet dan zegt
Mora dat zij al ongerust is. Als hij dan eindelijk thuis komt maakt hij eerst thee. Ik
vertelde haar, na de breuk met Eduard, geen seks meer te hebben gehad, en dat ik
soms in de sauna een stil plekje zoek om te masturberen.
‘Vind je dat vreemd?’
‘Nee,’ zei ze, ‘maar het maakt me verlegen.’ Omdat Mora ook alles aan mij zegt,
was dit onderwerp mijn toeleg om dit via haar bij hem te krijgen, al zal het hem
verder koud laten.

22 november 1983
Londen, Gatwick
Vanmorgen op Amerbos in Amsterdam belde ambassadeur Herrenberg. Hij had
natuurlijk gehoord dat ik woedend was omdat de NOS op eigen houtje in Suriname
had gefilmd, terwijl ik juist met Carel Enkelaar had geregeld dat ik de contacten waar ik al zolang op eigen kosten aan heb gewerkt - voor de NOS zou leggen om een
graantje te kunnen meepikken. Hij verzekerde me met de regeling die met de NOS
was getroffen niets van doen te hebben gehad. Hij had de NOS niets toegezegd. Ik
legde uit dat ik nu een NOS-ticket mislopende wel naar Paramaribo wilde gaan, maar
op een ticket van hem hoopte, want ik zou het anders zeker niet kunnen financieren.
‘Maar wij kunnen toch niet iedere keer tickets betalen?’ zei hij.
‘Ik ben anders wel met een boek over de bevelhebber bezig,’ probeerde ik maar.
Okay, de ambassade zou helpen. Hij adviseerde, als er problemen waren, in
Paramaribo via John Kolader op BuZa te opereren.
Ik speelde nog even piano, en sloot het huis voor de zoveelste maal. De reis naar
Suriname komt als geroepen, ik moet er tussenuit.
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Paramaribo
23 november 1983
Hotel Torarica
De anti-Bouterse stemming lijkt in full swing te zijn. Ook in het vliegtuig wordt mij
door Surinamers gevraagd of ik denk dat Bouterse zal aanblijven, waar ik natuurlijk
stelling ‘ja’ op antwoord.
Premier Pierre Trudeau van Canada schijnt in Tokio een ontmoeting te hebben
gehad met Georgii Arbatov, die daar is om de Japanse editie van ons boek te
promoten.
Ik werd gisteravond, geregeld door Herrenberg, keurig door protocol van BuZa
afgehaald. De functionaris, Ray Ong A Lok vergezelde me in een officiële auto naar
het hotel. Ik sprak over de heibel met Havana. ‘Cuba is too greedy,’ aldus Ray, ‘in
plaats van eerst met het meisje te vrijen willen ze meteen naar bed.’ Ook de
Surinaamse studenten op Cuba zijn teruggetrokken. Enkelen bleven achter om hun
studie af te maken. Badrissein Sital heeft in Havana een groepje Surinamers om zich
heen verzameld. Het lijkt of Suriname nu permanent op de Amerikaanse lijn zit. Zou
Desi Bouterse zich zover laten meetrekken?
De Telegraaf bracht met vette kop dat Bouterse openlijk zou hebben toegegeven
dat het land tijdens zijn bewind bijna bankroet zou zijn geraakt. Hij zou gezegd
hebben ‘desnoods met de duivel in zee te willen gaan’ om aan de nodige financiële
middelen te komen. Hij zei bereid te zijn impopulaire maatregelen te nemen om de
situatie het hoofd te bieden.296
Het is opmerkelijk dat ik nu voor het eerst Amerikaanse toeristen in het hotel
tegenkom. Blijkbaar kan dat weer, nu de Cubanen het land zijn uitgejaagd. Er zit
inderdaad een soort kentering in de lucht.
Bracht een bezoekje aan ambassadeur Hoekman. Hij was vriendelijk als altijd. Hij
wordt secretaris-generaal van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Ook
hij was van mening dat Suriname nu een permanente zwenking in de richting van
Washington had gemaakt. De breuk met Cuba was
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blijvend. Volgens Hoekman had Bouterse al besloten met Havana te breken voor
Maurice Bishop werd vermoord.
‘Wanneer Den Haag u werkelijk de vrije hand zou hebben gegeven, zou het heel
anders tussen Den Haag en Paramaribo zijn gelopen. Maar de politiek ten aanzien
van dit land wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door achtergebleven breinen,
als van de heren Aarts en Knol. Het is eigenlijk walgelijk.’
Jan Schmeitz vertelde dat de VARA-televisie uitvoerig met Bouterse had gesproken,
maar het zou niet worden uitgezonden, want het meeste wat hij vertelde had al in de
kranten gestaan. Ook Hugo van Rhijn van de NOS kwam kennis maken. Ik had Riet
van de Poppe, de secretaresse van Enkelaar, geseind dat de VARA hun opnamen niet
zou uitzenden en of Leo Kool nu alsnog in ‘praten met Bouterse’ (via mij) was
geïnteresseerd. Poppe antwoordde Kool wil dat ik niets voor de NOS doe.
De gouverneur-generaal van Grenada, Sir Paul Scoon, heeft ontdekt dat de
Amerikanen het hele archief van de vermoorde premier Maurice Bishop mee naar
Washington hebben genomen. Hermann Göring opereerde ook zo, maar die nam
liever kostbare schilderijen mee. Scoon wilde in de dossiers nagaan welke ambtenaren
met Bishop hadden gewerkt om de zaak te kunnen zuiveren. Hij zal bij de bezetters
moeten gaan kijken. Desi Bouterse lijkt de Moederbond mee te kunnen krijgen voor
een nieuwe politieke eenheidsbeweging.297 Gisteren berichtte De Ware Tijd dat Harvey
Naarendorp298 zich kennelijk intensief met het vormen van de nieuwe
Stanvaste-beweging bezig houdt, wat een uitstekende zaak is, want Harvey is van
veel betekenis als Bouterse-adviseur.
China stelt alles in het werk om ‘westerse decadentie’ buiten de deur te houden.
Deng Xiaoping heeft al gezegd dat de toegang van buitenlands kapitaal en technologie
met zich mee brengt dat ‘penetration of bourgeois ideas is inevitable’. Pierre Cardin
mode in Peking? Volgens Deng Liqun, de propagandastrateeg van de communistische
partij wordt onder ‘spiritual pollution’ verstaan ‘obscene, barbarous, or reactionary
materials, vulgar taste in artistic performances, indulgence in individualism and
statements that run counter to the nation's social system.’ De Chinese overheid
probeert zo subtiel mogelijk de duimschroeven aan te draaien. Time geeft het
voorbeeld van de belangrijkste kapper in Peking die ‘no longer offers men
permanents.’299
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Wetenschappers Ashley Montagu en Floyd Matson beschouwen het moderne leven
als een ‘invisible disease (...) an affliction of the spirit, which has been ravaging
humanity in recent times without surcease and virtually without resistance, and which
contagion is unknown to science and unrecognized by medicine (psychiatry aside).
Yet, its wasting symptoms are plain for all to see and its lethal effects are everywhere
on display.’ In het boek The Dehumanization of Man300 stellen zij - uit mijn hart
gegrepen - dat deze ziekte ‘neither kills outright nor inflicts apparent physical harm,
yet the extent of its destructive toll is already greater than that of any war, plague,
famine, or natural calamity on record - and its potential damage to the quality of
human life and the fabric of civilized society is beyond calculation. For that reason
this sickness of the soul might well be called the Fifth Horseman of the Apocalypse.
Its more conventional name, of course is dehumanization.’
Kan niet wachten om dit boek te lezen. Suriname is hiervoor een wonderlijke plek,
vooral als je de wijze in aanmerking neemt waarop de hier rondwandelende breinen
zijn gevuld en geprogrammeerd.
Vreemd, maar een black guy, die ik vroeger zalig zou hebben gevonden, en die
bovendien met duidelijke redenen op me af kwam, vond ik nu afstotelijk in de zin
van: hoe durf je, ik ben van een ander, namelijk Eduard. Wat kan je kop toch
wonderlijke onzin produceren. Er is een soort anti-man-virus in me gevaren. Het
herinnert me aan de ervaring in 1955 met matroos John van Haagen, die me regelrecht
in de armen van Frieda Westerman leidde.
Hugo van Rhijn zegt dat als sergeant Doedel, Bouterse's persman hem zegt, je
kunt de bevelhebber filmen, maar dat heeft Oltmans geregeld, hij dan de NOS in
Hilversum zal informeren, opdat ik er een honorarium aan over zou houden. Stuurde
Carel Enkelaar over een en ander een telex.

24 november 1983
Ambassadeur Hoekman heeft mijn manuscript over Bouterse gelezen. Hij deed een
aantal nuttige suggesties en was zeer behulpzaam. Hij wilde dat ik hem zelf uit het
manuscript zou schrappen, waar hij viermaal in voorkomt. Dat kan natuurlijk niet,
al zal ik proberen hem er een of tweemaal uit te halen.
Hoekman zei: ‘Bouterse is voor geen prijs bereid de revolutie te laten torpederen,
zoals in Grenada is gebeurd. Hij is bereid
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desnoods zijn persoonlijke sympathie, die best in de richting van Cuba kan gaan, te
laten varen om de veiligheid van de revolutie te kunnen garanderen.’ Volgens
Hoekman ligt de macht in Suriname bij Bouterse, Alibux, Caldeira en Krolis. ‘Er
werd verwacht, dat Bouterse de RVP - die gericht is op Cuba - zou buitensluiten.
Maar dat heeft hij dus niet gedaan. De twee RVP-ministers zijn gewoon blijven zitten.
Eenheid staat bij Bouterse absoluut voorop.’
Ik vertelde hem dat Motke Chanoeka met zijn Israëlische contacten hier zaken
wilde doen, en ik voor hem passende contacten legde, wat de ambassadeur een
uitstekende zaak leek, vooral omdat van de Surinaams-Lybische plannen weinig
terecht was gekomen. Ik liet hem de brief van Hugo van Reijen aan minister Caldeira
van Financiën lezen over zijn wens een groot aantal oude Surinaamse munten te
kopen. Hij beaamde dat Caldeira hiervoor het juiste contact was.
Hoekman is, net als ik, er vast overtuigd, dat Desi Bouterse een blijvertje is.
Om 09:00 uur ontmoette ik minister Caldeira en overhandigde de brief van Hugo.301
Hij las deze nauwkeurig. De prijzen die Van Reijen bood te betalen waren aan de
lage kant. Hij zou de zaak onderzoeken en me later deze week uitslag geven. Daarna
sneed ik het onderwerp Motke Chanoeka aan. Betrekkingen van staat tot staat met
Israël zouden onmogelijk zijn, ‘vanwege de wijze waarop Israël zich gedraagt.’ Hij
vervolgde: ‘Het schijnt tegenwoordig acceptabel te zijn dat agressie ten opzichte van
omliggende landen mag.302 Wij willen hier niet aan mee doen, en zeker niet in de
context van de Beweging van Niet-Gebonden Landen. Maar dit zou u verder met de
minister van Buitenlandse Zaken moeten bespreken.’
Daarop deelde ik mee dat Chanoeka belangstelling had om kippenfokkerijen in
Suriname te beginnen. Dat interesseerde hem wel. Ik meldde Caldeira overigens dat
Van Reijen mij tienduizend gulden had toegezegd, als de muntentransactie zou
worden gerealiseerd, van welk geld ik het boekje over Desi Bouterse zou kunnen
afmaken. Hij vroeg om een drukproef. Peter Schumacher van NRC Handelsblad is
eveneens in Torarica aangekomen.
Ben toch maar naar de manifestatie op het grote plein gegaan. Later gaf Bouterse
in hotel Torarica een persconferentie. Een medewerker van TASS is gearriveerde. CBS
vraagt naar de betrekkingen met de VS. Ik vind dat Bouterse een kans voorbij
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laat gaan om van de nood een deugd te maken en een positief geluid in de richting
van Washington te laten horen, jammer. Hij lijkt nog heel onzeker over het
buitenlandse beleid na de drastische stap tegen Cuba.
Ontmoette een jonge Belgische leraar, die een contract voor drie jaar tekende om
in Suriname les te geven. Vanwege het terugtrekken van de oude Nederlandse
leerkrachten nemen jonge Belgen en ook jonge Nederlanders de opengevallen plaatsen
in. Er zijn tien Belgen gekomen, terwijl er 28 nodig zijn.

25 november 1983

Het is een feestdag voor Suriname.
Wat zou je in dit land moeten beginnen zonder boeken te hebben meegebracht?
Richard Ovinnikov, een hoge Sovjetdiplomaat bij de VN heeft gezegd, dat detente
‘deliberately’ door de VS de nek is omgedraaid. ‘We are not going to give the United
States nuclear superiority in Western Europe.’ Hij reageerde op het Amerikaanse
voornemen kruisraketten en Pershing II-raketten in West-Europa te plaatsen. Het
valt me tegen van Paul Nitze - die samen met Luns op een foto in de Times staat dat hij niet in staat is geweest de idioten in Washington af te remmen.303
Geen van de Nederlandse journalisten hier spreekt tegen mij of
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The New York Times, 25 november 1983.
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neemt notitie van me, behalve Peter Schumacher (NRC). Ik schijn hen af te schrikken,
ik ben blijkbaar ‘gevaarlijk’. Ik zit figuurlijk dan ook mijlen van iedereen vandaan,
lezend in een boek, schrijvend in mijn dagboek en een symfonie van César Franck
aan op de walkman.

26 november 1983
Govert van Brakel, NCRV radioverslaggever, is erg onder de indruk van Hoekman.
Ik vertelde hem dat de ambassadeur uit de Volkskrant vernam dat hij op
Ontwikkelingssamenwerking bij Eegje Schoo benoemd was. Hij vroeg zich af of
Hoekmans nieuwe post tot hervatting van de hulp aan Suriname zou leiden. Ik weet
dat als het van hem af zou hangen dat zeker zou gebeuren, maar dit soort beslissingen
hangt in Den Haag af van mensen die geen kennis van zaken hebben. Geen van de
andere Nederlandse journalisten is tot dusver bij Hoekman op bezoek gegaan. Ik
begrijp zoiets niet.
Gisteravond heb ik tot middernacht met de correspondent van TASS op het
Torarica-terras zitten praten. Hij bracht een collega mee die voor APN Novosti werkt
in Georgetown, Guyana. De TASS-man was ouderwets dom, rechtlijnig en op
propaganda gericht. De APN-journalist was slimmer. Mijn Nederlandse collega's
zaten van veraf te gluren, of liepen af en toe langs onze tafel. Onprofessionele pubers.
De nieuwe kleurenfoto van Bouterse hangt overal. Het heeft dus geholpen dat ik
stampei maakte over het feit dat er geen portret voor overzeese consumptie
beschikbaar was.
Harvey Naarendorp heeft zijn kantoor nu ook in Fort Zeelandia gevestigd. Een
positieve zaak dat hij in de buurt van Bouterse zit.
Ambassadeur Herrenberg loodste een bericht van Leo Kool door via het ministerie
van Buitenlandse Zaken naar mij in Torarica. Leo Kool verzet zich met hand en tand
om ervoor te zorgen dat ik niet bij de NOS aan de bak kom, ondanks mijn informatie,
ondanks mijn prima contacten in Paramaribo. En Carel Enkelaar stond erbij en keek
ernaar.304
Minister Caldeira liet me vanmorgen één uur wachten. Zo zijn onze manieren. Hij
liet mijn Bouterse manuscript kopiëren en zei het gedeelte dat over ontwikkelingshulp
handelde gewoon slecht te vinden. Ik vroeg hem hoe het verbeterd zou kunnen
worden. Dit wilde hij eerst met de bevelhebber bespreken.
Caldeira vond de voormalige minister van Ontwikkelingssa-
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Zie bijlage 68.
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menwerking Kees van Dijk ‘een stuk ongeluk’. Jan de Koning die voor Van Dijk op
Ontwikkelingssamenwerking zat, was ‘een harde onderhandelaar, maar straight’.
Over de nieuwe minister: ‘Ik hoop dat mevrouw Schoo volwassen zal worden.’
Verder: ‘Al onze brieven worden momenteel van Nederlandse zijde niet beantwoord.
De Haagse Rekenkamer komt gewoon onaangekondigd hier en verlangt inzage in
van alles. Ze zouden toch per brief de komst kunnen aankondigen of kunnen
opbellen?’ aldus de Caldeira. Ik stond perplex. Ook al weet ik dat Den Haag wordt
bevolkt met arrogante stompzinnige ambtenaren, die zich als ongelikte beren gedragen,
en die verder door niemand gecontrolleerd wordt, je zit toch als Nederlander op zo'n
moment toch even met de mond vol tanden. Minister Caldeira haalde vijf dikke
klappers uit de kast (waar ik hem bij hielp) van samen 1143 pagina's. Het was een
accountantsonderzoek naar ontwikkelingshulp door twee bureaus uitgevoerd. Een
uit Suriname en een uit Nederland.
Ik vroeg hem of hij Peter Schumacher van de NRC wilde ontvangen voor een
interview.
Later bracht ik hem op de hoogte en Schumacher belde de minister op met de
woorden: ‘Ik hoor van Willem Oltmans dat u ernstig zou overwegen mij een gesprek
toe te staan.’
‘Dat klopt,’ antwoordde Caldeira.
Enkele telex berichten:
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27 november 1983
Ik voel me stil en alleen en concentreer me weer op de studie van de
verontmenselijking van de moderne kuddes door Ashley Montagu en Floyd Matson.
In hoofdstuk 3 behandelen ze de ‘Science of good behavior’. ‘The absolute control
of human behavior has long been the dream of tyrants.’ Van de dialogen van Plato
naar de geconditioneerde reflex van Pavlov en Brave New World van Aldous Huxley
- waar we in 1947 op Nijenrode zo de mond vol van hadden - onderzoeken en
beschrijven Montagu en Matson wat eraan gedaan zou kunnen worden om het gedrag
van aardbewoners ten goede te keren. Dit is het onderwerp waarover ik al vele jaren
met neurofysioloog Delgado van gedachten wissel. Ze komen vervolgens natuurlijk
terecht bij John Broadus Watson en het behaviorisme: ‘Give me the baby and my
world to bring it up (...) The possibility of shaping in any direction is almost endless.’
Het programmeren van kinderbreinen op basis van nieuw vergaarde feiten en kennis
is de sleutel tot het inslaan van een andere koers, het fundamenteel wijzigen van
gedrag bij de kuddes die iets van de 21ste eeuw zullen moeten maken. Gebeurt dat
niet dan zal de tent onherroepelijk ten onder gaan.
Roel Martens, die ik in hotel Torarica ontmoette, gaat 's avonds eten bij tante
Emma. Zij heeft hem gezegd bij Desi Bouterse het liefste oog voor oog te willen
uitsteken. Ik zal Peter Schu-
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Desi Bouterse.
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*2

Osvaldo Cardenas, voormalig ambassadeur van Cuba in Paramaribo.

Badrissein Sital, medestrijder van Bouterse.
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*3

In de tuin bij Coen Stork in Havanna.
(foto Ellen Stork)
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*4

Vicepresident van Cuba, dr. Carlos Rafael Rodriguez.
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*5

Drama met mijn Braziliaanse vriend Newton.
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*6

Peter (1983).
(foto Hans Lonis)

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

207
macher met deze veelbelovende jonge econoom in contact brengen om meer begrip
te krijgen voor wat er vandaag de dag werkelijk in Suriname speelt.305

28 november 1983
Er komt een uitgebreide telex van Carel Enkelaar binnen.
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Zie ook bijlage 69. Toespraak Desi Bouterse.
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Mijn antwoord:

Ambassadeur Hoekman heeft vijf journalisten uit Nederland tegelijk ontvangen op
voorwaarde dat hij niet mag worden geciteerd.
Het Kamerlid Henk Knol (PvdA) heeft in het parlement gezegd dat er in Paramaribo
‘arrestaties’ hadden plaatsgevonden. Sergeant Doedel was razend. Niemand hier
weet er iets van, maar het resultaat is wel dat onze journalisten nog meer worden
geboycot. Wordt zo'n man door inlichtingendiensten gemanipuleerd?
Govert van Brakel (NCRV) gaf me een advies: ‘Wanneer je aan het einde van je
gesprek - en interviewboek met Bouterse bent gekomen, zou je dan niet voorzichtig
over de jongste arrestaties kunnen beginnen?’
‘Vriend, mijn verhouding met Desi Bouterse is zodanig dat ik geen enkel onderwerp
“voorzichtig” hoef aan te snijden.’
Ik schreef in een overmoedige brief aan Mora Henskens in New York dat ik nu na een jaar in tranen te zijn geweest - een streep onder de affaire met Eduard had
gezet. ‘I hope he realizes, that I am worthwhile, and he should come to his senses
soon, because the moment arrives that I will not consider him any longer worthwhile.’
Er schijnen inderdaad drie of vier bewoners van Lelydorp te zijn gearresteerd. De
hele horde Nederlandse journalisten trok eropuit om de moeder van een arrestant te
gaan interviewen. Peter Schumacher zei wel mee te moeten gaan, want de man van
het ANP ging ook. Waar bemoeien ze zich in godsnaam mee? Suriname is nu ‘een
ander land’. In alle landen in de wereld pakt de politie soms mensen op.
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29 november 1983
Om 05:15 uur belde ambassadeur Herrenberg uit Nederland op. Gisteren had ik naar
ambassadeur Diaz van Cuba in Den Haag gebeld om eens contact met Herrenberg
op te nemen. Per slot van rekening ga ik binnenkort naar Cuba en in Havana zal ik
uitvoerig spreken met vicepresident Carlos Rafael Rodriguez, één van de naaste en
meest vertrouwde medewerkers van Fidel Castro. Natuurlijk wordt me dan naar
Suriname gevraagd, dus is enige coördinatie over wat ik dan zal gaan zeggen nooit
weg. Henk benadrukte met de grootste nadruk dat hij mijn reis naar Cuba beschouwde
als die van een journalist, en niet die van een verkapte diplomatieke missie namens
Suriname. Dit had hij ook zo aan zijn collega Diaz gezegd. ‘De betrekkingen tussen
Suriname en Cuba zijn nog in bespreking,’ zei hij, ‘en het kan niet zo zijn dat naar
buiten zou komen, dat er overleg zou zijn geweest tussen Diaz en mij hier.’
Vroege ochtendontmoeting met Harvey Naarendorp in Fort Zeelandia. Hij was
zeer aardig, als altijd. We waren nauwelijks met ons werk aan het Bouterse-boekje
begonnen, of de bevelhebber kwam aan de lijn en bleek hem ogenblikkelijk nodig
te hebben. Hij begint meer en meer op de Henry Kissinger van Bouterse te lijken.
Coitus is the punishment for the happiness of being together. Franz Kafka.306

Deze reactie van ambassadeur Stork heb ik aan de introductie van André Spoor te
danken. Logeer natuurlijk liever bij hem. Stond aan de balie geld te wisselen en
hoorde Hugo van Rhijn van de NOS tegen iemand de volgende opmerking maken:
‘Ik kan niets zeggen want Oltmans staat achter me.’ Dit gebeurt gewoon.

306

Zond Eduard een briefkaart met deze uitspraak erop.
Het citaat is een vrije vertaling van: ‘Der Coitus als Bestrafung des Glückes des
Beisammenseins’, uit Tagebücher 1910-1923, Franz Kafka, dd 14 08 1913. Wat in de
Engelstalige vertaling als Coitus as punishment for the happiness of being together wordt
weergegeven. (Red.)
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Er is dus inderdaad gedonder geweest. Er worden twee geboeide Hindoestanen op
een persconferentie getoond. In totaal zijn er zestig personen opgepakt, en heeft
Bouterse een coup verijdeld. Ze zoeken het maar uit.
Hugo van Rhijn zei voordat Doedel - die een kleurenfoto van Bouterse op zijn
koffertje heeft geplakt - aan zijn verhaal kon beginnen dat de groep Nederlandse
journalisten hem wilden uitleggen, waarom hij hun inziens alles verkeerd had gedaan.
‘We moeten hem toch adviseren?’ zei hij tegen mij.
‘Helemaal niet, wij hebben er verder geen moer mee te maken en als je Doedel
iets wilt zeggen kan je dat onder vier ogen na de persconferentie, doen.’
Overigens schijnen de meeste journalisten naar Nederland terug te gaan. Ook de
NCRV vond het te duur om Van Brakel nog langer in Paramaribo te laten. Hugo van
Rhijn gaat naar huis zonder Bouterse ooit voor de camera te hebben gekregen. En
via mij regelen, opdat dit alsnog zou plaatsvinden, was er dus niet bij, de kaffers.
Trouwens, alleen Van Brakel kwam even afscheid nemen.
Ik lees een boekje over transcendentale meditatie van Krishnamurti. Ben er niet
kapot van. Ook: hoe raak je in deze uitzonderlijke trance?
André, de kerel die het zwembad bijhoudt, schoot me aan: ‘Wat is er toch met u?
Is het uw arm? U bent zo stil. Ik kon het haast niet geloven.’ Goed geobserveerd, ik
probeer al een tijd niet humeurig te worden, maar het is waar, ik voel me al maanden
lang stil en teruggetrokken. Soms denk ik, dat ik nooit meer dezelfde zal zijn. Dat is
het gevolg van de geschiedenis met Ed.
What a strange life. Where to start with my diaries? Mijn vader is zeventien jaar
geleden overleden. Mijn moeder, negen jaar geleden, het is nauwelijks te geloven
dat ik nu al zolang alleen ronddobber.

30 november 1983
Wat me opvalt, is dat ik soms doodmoe opsta. Hoe werkt dat precies?
Vanmorgen heb ik Harvey Naarendorp een brief bestemd voor Desi Bouterse
gebracht. Later deze ochtend spreken we elkaar in Fort Zeelandia.
Motke Chanoeka stuurde een bericht. Ik telex hem de zaken voor Suriname bij
Voetlink op de rails te zetten.
Ik sprak Harvey lang en vertrouwelijk. Hij is misschien wel een van de meest
erudiete Surinamers van dit moment. Hij spreekt
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gedetailleerd over artikelen in Le Monde Diplomatique. Of hij verwijst naar Vance
Packards The Hidden Persuaders, of merkt op dat wat de Amerikanen eigenlijk
vooral doen met behulp van een tv-serie als Mash, is de indruk willen wekken van
wat is die vent toch een milde aardige kerel, terwijl tegelijkertijd wel heel
Noord-Korea met napalm wordt bestookt en er bovendien B52's op worden losgelaten.
Ik vertelde wat Robert Jay Lifton onder ‘psychic numbing’ verstaat. Hij begreep het
precies.
Ik zei hem dat het een vergissing was om Alibux zowel premier te laten zijn als
Buitenlandse Zaken te laten besturen, want dan krijg je dat amateuristisch geknoei
als nu met Cuba. Ik ging daarop verder en hengelde naar mogelijk gezigzag van
Bouterse. Nee, Bouterse zat wel degelijk op een vaste lijn, namelijk steunend op
twee punten, het leger en het volk (in die volgorde). Toen het ernaar uitzag dat de
verhouding binnen het leger tussen pro- en anti-Cubagroepen zou kunnen escaleren
‘heeft hij geheel alleen en op zichzelf gekapt met Cuba waarbij er fouten zijn gemaakt
in vorm en in timing. (...) Maar bij hem stond voorop dat de eenheid in het leger zou
worden bewaard. Zijn ander steunpunt is de richting welke hij het volk aangeeft.
Desi is sterk op het volk gericht, waarbij het geven van kansen aan mensen wier stem
nooit werd gehoord, voor hem belangrijk is.’ Harvey gaf me een kopie van een
working paper dat hij voor Bouterse had geschreven. Hierin adviseerde hij ondermeer
dat Suriname op de Condatora-lijn zou moeten zitten en Cuba voorlopig op een laag
pitje houden. Naarendorp geeft overigens volmondig toe dat wat tegenover Cuba
werd uitgehaald eigenlijk afschuwelijk was, maar op dat moment ging het op de
eerste plaats om de eigen problemen op te lossen. Hij benadrukte bij Bouterse dat
Suriname het zich niet kan veroorloven ‘te blijven manoeuvreren en laveren. We
moeten kiezen’. We belandden bij de monetaire situatie in de wereld. Opnieuw
verwees hij naar Le Monde, waarin hij had gelezen dat belangrijke Amerikaanse
banken niet meer waren gedekt. ‘Dat betreft dus ook de bank van Alcoa hier, en ik
vroeg me onmiddellijk af hoe wij in Suriname de dupe zouden worden als die bank
zou donderen.’
‘Dat is heel eenvoudig,’ antwoordde ik, ‘dan neemt u meteen het hele zaakje over.’
Telegram van ambassadeur Coen Stork:
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Had een gesprek met sergeant Doedel. Hij bleek een aardige kerel te zijn en ontdooide
volledig. Hij is bereid zich in te zetten om gesprekken te organiseren met kapitein
Boerenveen, premier Alibux en een aanvullend gesprek met minister Caldeira. Hij
gaf aan dat Kolader van BuZa niet de aangewezen weg is om hier wat voor elkaar
te kunnen boksen, en dat het via hem of via Harvey vlotter zou gaan.
Harvey Naarendorp kwam met me lunchen in Torarica. Even later arriveerde Peter
Schumacher (NRC) en ging op hoorbare afstand van ons zitten. Aanvankelijk kon ik
hem niet zien. Later toen ik het door had, vroeg ik of hij Naarendorp al kende. Dat
was het geval. Maar waarom deze collega het dan nodig vond tegen mij te zeggen,
‘Ja, ja, jij intrigant...’ mag Joost weten. Dat zijn van die losse flodders, die ik maar
onder beroepsrivaliteit zal rangschikken. Maar ik besef nu wel zelfs voor Schumacher
op mijn hoede te moeten zijn.
Later reed ik met Schumacher, die een auto had gehuurd op kosten van de NRC,
naar boekhandel VACO om nog leesmateriaal te zoeken. De inkoper van de winkel
zei dat hij één exemplaar van mijn komende Bouterse-boekje had besteld. ‘Bent u
niet goed bij uw hoofd?’ vroeg ik hem.
‘Ja, maar ik ken de inhoud niet,’ was het stupide antwoord, alsof een boekhandelaar
daar iets mee te maken heeft. Tenzij hij geen tegenover Bouterse vriendelijk gestemd
boekje in zijn zaak wil hebben.
Schumacher deed vervolgens een duit in het zakje: ‘Wordt jouw reis door Suriname
betaald?’
‘Ik probeer, omdat ik een boekje schrijf enige steun te krijgen bij het betalen van
het hotel,’ en voegde eraan toe, ‘Van een
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voorschot van drieduizend gulden van Jan Mets zou ik dit in ieder geval niet kunnen
betalen.’ Trouwens, als er een commissie voor de aankoop van de oude munten komt,
of Motke Chanoeka zet zijn kippenfokkerij op, blijft er voldoende aan de strijkstok
hangen om in Torarica op eigen kracht te logeren. Kocht drie boekjes van oude
bekenden: eentje van Herman Hesse, van Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray,
en The Death of the Family, van David Cooper.
‘Some subtle influence passed from him to me...’ (p. 17).
‘A broken heart will run too many editions (...) to influence a person is to give
him one's own soul’ (p. 24).
‘Nothing can cure the soul but the senses, just as nothing can cure the senses but
the soul.’ ‘Why had it been left for a stranger to reveal him to himself.’ (p. 28)
‘Young men want to be faithful, and are not: old men want to be faithless and
cannot: that's all one can say.’ (p.p. 37)’307 Ik denk niet dat deze regels van Oscar
Wilde me op eenzelfde manier zouden hebben aangesproken zonder Eduard te hebben
gekend, en met hem te hebben beleefd wat ik beleefd heb. Ik begin Lord Henry
trouwens aardig te vinden.308

2 december 1983
Opnieuw een uitstekend gesprek met ambassadeur Hoekman dat om 08:00 uur begon.
‘Het gevoel van rechtszekerheid in Suriname is weg,’ zei hij, ‘en dat is een allereerste
groot probleem.’ Zijn vrouw gaat al terug naar Nederland. Hij is aan het pakken,
want in februari gaan ze terug naar Den Haag.
‘Een groep militairen schiet vijftien mensen overhoop. Hoe presenteer je zoiets
in Den Haag?’ aldus Hoekman verwijzende naar de Decembermoorden van vorig
jaar. ‘Bouterse heeft wel gezegd, “ik hoop dat het nooit meer gebeurt”, maar wat ze
niet begrijpen is, dat Den Haag dat onvoldoende vindt. Hij heeft trouwens ook erbij
gezegd, “We zullen als het nodig is weer toeslaan, want ik wacht niet tot ze mij
doodschieten”. Bouterse begrijpt het gewoon niet. Wanneer je geen wet hebt of
normen en wetsregels, die een rechtsorde mogelijk maken, dan maak je die wetten
en rechtsregels, maar dat doet hij niet.’ Ik voerde aan dat mijn indruk van Bouterse
als mens gewoon positief was, en dat ik hem uitstekend begreep. Mede na lange
gesprekken met Harvey Naarendorp, die duidelijk maakte dat de schietpartij van
1982 eigenlijk openlijk door de oppositie was uitgelokt. ‘Wanneer je dag in dag uit
via je een radiosta-
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Zit (2 mei 1997) met een gebroken rugwervel en kan het boekje er niet bijhalen.
Heb hier per abuis 30 november en 1 december samen gevoegd.
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tion omroept - tegen een militaire bevelhebber - dat ze je voor je raap zullen schieten,
dan vraag je hem vroeg of laat om orde op zaken stellen, zoals hem dit trouwens
overzee is bijgebracht.’ Dat verklaart natuurlijk hoogstens de arrestaties maar niet
de standrechtelijke executies. Dat is waar.
‘De tragiek van Bouterse is,’ aldus de ambassadeur, ‘dat de revolutie geen kaders
heeft. Basically geloof ik ook wel dat hij een goede kerel is, maar wie heeft hij om
mee te werken? Hij zou best de kranten anders willen, of meer kranten de straat op
krijgen, maar wie is er om het mee te doen? Wie is competent?’ Waarop ik de rustige
expertise van Harvey Naarendorp naar voren bracht, waar hij het mee eens was.
‘Een ander punt is zijn achterdocht,’ aldus Hoekman. ‘Hij delegeert niet echt.
Zodra er iets mis gaat trekt hij alles weer naar zich toe. Bij herhaling heb ik tegen ze
gezegd, tegen Bouterse, tegen Alibux, tegen allemaal: als er iets mis gaat, roep me
dan, dan kom ik. Maar in de twee jaar dat ik hier was hebben ze nooit gebruik van
me gemaakt.’ Ik luisterde in stomme verbazing en dacht: natuurlijk niet, hoe is het
mogelijk dat Hoekman dit niet begrijpt. Hij begrijpt de missie die hij heeft dus
helemaal niet en zit nog met één been in het koloniale verleden en paternalistische
denken.
De ambassadeur was ook van mening, dat de opgerichte volkscomité's geen
vruchten zouden afwerpen. ‘Naarendorp zal dit nooit toegeven,’ aldus de ambassadeur.
‘Sommige van deze comité's bestaan niet meer en anderen zijn weer in het oude
politieke vaarwater terecht gekomen. Wanneer je kijkt naar de oorspronkelijke groep
van zestien militairen, één zit gevangen, twee zijn dood. Er zijn dus dertien over.
Hiervan kan je rustig stellen dat er negen zeggen “weg met die rooie rakkers...”.’
Hij scheen verbaasd, toen ik vertelde de indruk te hebben (op gezag van Harvey
Naarendorp) dat Bouterse de Cubaanse ambassadeur had weggestuurd om de eenheid
in het leger te garanderen. ‘Het is waar,’ aldus de ambassadeur, ‘dat na het bezoek
aan Suriname van de Braziliaanse generaal Damila Venturini, ambassadeur Osvaldo
Cardenas zich veel minder liet zien.’
‘Hij was te intelligent om iets anders te doen,’ antwoordde ik.
‘Precies,’ zei Hoekman. Ik vertelde in Havana interviews te willen gaan maken
met Sital en Cardenas. ‘Dat zou zeker een primeur zijn,’ aldus de ambassadeur.309

309

Met Sital had ik een interview voor de HP; voor Cardenas kon ik diens boek over Suriname
(Suriname: la revolucion de los sargentos: testimonios de mi labor como primer embajador
residente de Cuba. De revolutie van sergeanten, Studiecentrum Vredesvraagstukken,
Nijmegen, 1988) in Nederland uitgegeven krijgen.
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‘Harvey Naarendorp wordt hier niet alleen als de linkse man nabij Bouterse gezien,
maar hem wordt het etiket van Machiavelli opgeplakt,’ vervolgde de ambassadeur.
Ik vroeg hem of hij eigenlijk nog met Desi Bouterse zou willen praten. Hij antwoordde
spontaan: ‘Natuurlijk!’
‘Zou u zo'n gesprek dan ook een beetje benaderen als psychotherapeut?’
‘Ach, Bouterse zal pas echt onder vier ogen spreken met een man als de Angolese
ambassadeur,’ aldus Hoekman. Hij vertelde dat Bouterse indertijd kolonel Valk
helemaal had vertrouwd. Ik besloot ter plekke een poging te doen Bouterse weer in
gesprek te krijgen met de ambassadeur.
Hoekman was het eens dat Peter Schumacher beslist met Winston Caldeira moest
spreken. Ik ben later naar Peter toegegaan en heb gezegd alles op alles te zullen zetten
dit te helpen bewerkstelligen. ‘Niet omdat ik jou zo aardig vindt, of je redactie, meer
het zal goed zijn voor de zaak Nederland-Suriname.’
Vicepresident van Cuba Carlos Rafael Rodriguez bevestigt per telegram dat we
zullen kunnen gaan werken.

Deze jonge, blonde diplomaat kwam me halen in Hotel Torarica voor de rit naar de
residentie van Sovjetambassadeur Boris Bubnov, een vijftiger, en kennelijk al een
aantal jaren in het buitenland. Bubnov zat, wat omgang met buitenlanders betreft,
op de Arbatov-Romanov lijn. We spraken samen op het grote terras met uitzicht op
de Surinamerivier.
Bubnov was van mening dat Nederland weer een goede verstandhouding met
Suriname zou moeten opbouwen, ze de hand reiken en ze zouden moeten helpen en
investeren. Hij wist kennelijk absoluut niets van wat er tussen Den Haag en
Paramaribo speelt en lijkt me uitzonderlijk geïsoleerd. Hij had sinds zijn komst in
1982 Bouterse slechts eenmaal gesproken, en één of tweemaal in het voorbijgaan
een paar woorden gewisseld op recepties. Alcoa meed hem niet, maar de mensen
van Billiton laten hem links liggen. Hij wist ook niet dat Henk Herrenberg naar Cuba
was geweest voor een verkapte lijmpoging.
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3 december 1983
Geniet zeer van Wilde in Dorian Gray. De Belg, Geert, zei het verhaal gelezen te
hebben toen hij achttien was. Maar dat is net als met de bergen literatuur, die je op
de middelbare school moet doorploegen, je neemt op die leeftijd de diepgang der
dingen gewoon niet op.
Bezocht sergeant Doedel bij de NVD (de voorlichtingsdienst). Hij liet een telegram
lezen. Paul Grijpma had in Het Parool geschreven dat alle Nederlandse journalisten
in Suriname op het punt stonden te worden uitgewezen, ‘behalve Willem Oltmans,
die er niet is als journalist, maar als schrijver van een boekje over Desi Bouterse.’
Dit zou Buddingh, die hier namens het ANP zit, hebben doorgeseind.
Zo gaat dit bij de rotzakken, die hun journalistieke arbeid anders verrichten en
vastzitten aan politieke en redactionele richtlijnen - meestal van idioten die niet weten
waar het over gaat, of een wit voetje willen halen in Den Haag. Heb dus Het Parool
een protest getelegrafeerd, maar het is vechten tegen de bierkaai.
Die jongen Buddingh heeft ook nog de boodschap naar Nederland gestuurd dat
‘volgens betrouwbare bronnen’ Desi Bouterse hele Hindoestaanse families per
vliegtuig uit het binnenland had laten halen om te arresteren, met details over in
elkaar geslagen mensen en bebloede shirtjes. De Surinaamse ambassade in Den Haag
had na al dit geklets geadviseerd hem eruit te gooien, maar omdat hij zijn terugreis
al voor dinsdag had geboekt had de NVD besloten er geen schandaal van te maken,
aldus Doedel. Ik ben later op Buddingh afgestapt en heb hem gezegd: ‘Ik weet niet
waarom je onder de vlag van het ANP geruchten verspreid, maar ik zeg nooit meer
een woord tegen je.’
‘Daar begrijp ik niets van,’ was zijn bête antwoord.
Ik vertelde Leonie van Bladel (NOS Radio) wat Buddingh had uitgevreten. ‘Ik kan
me niet voorstellen dat hij dat heeft gedaan,’ zei ze.
Minister Caldeira speelt kat-en-muisspelletjes. Ik ben nu een aantal dagen om
08:30 uur naar zijn kantoor gegaan om een afspraak te maken. Ik heb zijn secretaresse
nu duidelijk gemaakt dat ik er genoeg van had en er haring of kuit van wilde hebben.
Als ze zo doorgaan dan vertrek ik dinsdag ook, en zullen ze een boekje krijgen waar
de honden geen brood van lusten.310
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Later kwam Buddingh weer op me af. ‘Ik zweer,’ zei hij, ‘dat ik niets over je heb
geseind naar het ANP. Wat Grijpma in Het Parool schreef moet hij per telefoon van
één van de anderen hier hebben gehoord.’
‘Okay,’ antwoordde ik, ‘als dat de waarheid is dan hoef je er niet op te zweren en
neem ik je woord aan.’
Steeds, als ik over gevoelens voor Ed denk, val ik terug in de meest vervelende
diepten van verdriet en melancholie. Ik zit in een gevaarlijke periode. Alles lijkt
verkeerd te gaan. De onzekerheid over de komende dagen draagt hier verder toe bij.

4 december 1983
Ontmoette gisteren Cliff, een artistieke jongen die in een klein huisje ergens in
Domburg woont. Hij verzekerde me dat - al spreekt niemand meer over de
Decembermoorden van 1982 - geen enkele Surinamer ooit zal vergeten wat er is
gebeurd. Hij noemde het ‘Desi's breekpunt’. Tezelfdertijd beaamde hij dat Bouterse
niet over die gebeurtenis wil spreken om de eed van de groep van dertien
onderofficieren die de revolutie in 1980 begonnen, niet te schenden. Op het moment
dat de ramp zich voltrok, was Roy Horb de verantwoordelijke man in kamp Zeelandia.
Cliff was een buitengewoon aantrekkelijke kerel met een lekkere bek met tanden en
een Gullitt-kapsel.
De Ware Tijd meldt dat John Kolader door president Fred Ramdat Misier is beëdigd
tot ambassadeur. Hij zal speciale opdrachten gaan vervullen.
Eigenlijk word ik van Dorian Gray heel naar: ‘Memory, like a horrible malady,
was eating his soul away...’ (p.p. 208). Zo erg is het nu ook weer niet. Toch blijft het
an upsetting, intensily beautiful book. Eigenlijk zou ik voor Ed en Peter ook een
exemplaar moeten kopen. Maar Eduard is nog veel te jong voor Wilde, en Peter heeft
geen tijd. Dus koop ik maar niets.
Om 10:00 uur ontmoette ik Harvey Naarendorp voor een intensief, en belangrijk
gesprek. Ik stak een pleidooi af voor een te organiseren ontmoeting tussen Bouterse
en Hoekman. Ik zette de argumenten hiervoor uitgebreid voor de ambassadeur op
een rij. Naarendorp: ‘Wat je zegt over wettelijke regelingen om Suriname weer
rechtsgrond te geven, dit heb ik al bij Bouta bepleit. Toen laatst Guido van de Kreeke
en anderen werden gearresteerd, heb ik bij de bevelhebber onderstreept dat we een
decreet zouden moeten maken waarbij dergelijke arrestaties rechtsgrond zouden
krijgen.’
Ik voerde ook aan hoe dikwijls de ambassadeur had aangeboden met de Surinaamse
leiding weer gesprekken te hebben.
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Die handschoen werd nimmer opgepikt. Hij wilde er over denken en er met Bouterse
over spreken.
Vervolgens deed ik op niet mis te verstane wijze mijn beklag over hoe ik de
afgelopen twee weken was behandeld, in het bijzonder door Winston Caldeira. Als
er geen einde aan kwam, dan zou ik onherroepelijk vertrekken om nooit meer terug
te komen. Hij bleef heel stil, stond op en probeerde Bouterse aan de lijn te krijgen,
wat mislukte, want hij was er niet.
Ik kreeg The Dehumanization of Man van Montagu en Matson van hem terug,
waar hij met genoegen in had gebladerd en liet The Origin of Consciousness van
Julian Jaynes bij hem achter.311 Hij bood aan me terug te rijden naar het hotel, toen
op hetzelfde moment Joyce Naarendorp, die ik nog niet kende, voor ons stopte - in
een air-conditioned stationwagon - en me terugbracht.
Ik kwam een Javaanse jongen tegen, een kapper, en ik moet zeggen, de verleiding
was er. Maar ik vroeg me af, waarvoor?

5 december 1983
Regen. Onrustige nacht vanwege het zich maar verder opstapelen van onzekerheid.
Telefoneerde naar ambassadeur Henk Herrenberg in Den Haag. ‘Het lijkt me het
beste dat je de lijn Naarendorp aanhoudt. Ik telefoneer liever niet over deze zaken
van hieruit.’ Leonie van Bladel heeft haar bezoek benut om op jacht te gaan. Ze
vertelt een gordeldier te hebben geschoten. Heel flink hoor...
Elina Cummings van de coffeeshop in dit hotel zegt ‘veel mensen hebben een
hartinfarct gekregen van de angst. Je moet de buurten ingaan Willem en met de
mensen spreken. Iedereen heeft angst. Ze hebben Bouterse veel geld en huizen overzee
geboden om weg te gaan, maar hij wil niet.’
De Ware Tijd meldt dat er een grootscheepse wervingscampagne voor een
Jeugdmilitie en een Volksmilitie zal worden gehouden. Zij zullen worden ingezet
voor de verdediging van strategische punten in het land. Dit lijkt een reactie op de
gebeurtenissen in Grenada. Wat haalt het uit? Als de Amerikanen zouden landen zijn
deze milities de eersten die het hazenpad kiezen.
Lees David Coopers The Death of the family: ‘(...) one can never love another
person until one can love oneself enough.’ Ik voel dit anders. Je houdt pas werkelijk
van een ander als de chemistry of the partner truly vibrates and gets involved at all
levels of
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mind and body. En die natural blend is even zeldzaam als het dobbelen van de genen,
het kansspel van Darwin, dat bijvoorbeeld een wonderlijk mooi dier voortbracht als
de papegaai in de kooi bij het zwembad van Torarica.
Indira Gandhi eist de onmiddellijke terugtrekking van buitenlandse troepen uit
Grenada. Daar is ze knap laat mee. Zij waarschuwde tegen verdere militaire inmenging
in Centraal-Amerika. Zat de wereld maar werkelijk volgens democratische principes
in elkaar: de overgrote meerderheid van mensen is aangesloten bij de Organisatie
van Niet-Gebonden Landen voortkomend uit de Conferentie van Bandoeng. Dan
zouden dergelijke Amerikaanse politionele acties ogenblikkelijk weggestemd worden,
omdat het rode blok onherroepelijk met de Niet-Gebonden Landen zou meestemmen.
Ik schreef een pittige memo voor Harvey Naarendorp: We maken het
Bouterse-boekje af met nog te maken interviews met Caldeira en kapitein Boerenveen,
terwijl mijn ticket, dat is verlopen, moet worden vernieuwd, maar nu via Miami,
Havana, New York naar Amsterdam. Plus een vergoeding voor de rekening van
Torarica, vanwege het een paar weken lang voor spek en bonen in Suriname zitten.
Of we maken het Bouterse-boekje niet af, maar dan verwacht ik gecompenseerd te
worden voor al gemaakte kosten en besteedde tijd van 50.000 Surinaamse guldens
te voldoen voor vertrek op 9 december 1983. Wat betekent trouwens ‘love oneself
enough’. Wie leeft en werkt en doorgaat met ademhalen bewijst voldoende van
zichzelf te houden.
Liep ambassadeur Hoekman juist mis, maar kon hem even aanschieten. Hij was
naar Buitenlandse Zaken geroepen en was er te voet vanuit kantoor op weg naar toe.
Hij scheen verbaast dat er wellicht toch een ontmoeting met Bouterse zou komen.
‘Maar het moet van die kant komen,’ zei hij nog. Na 8 december 1982 had hij de
bevelhebber niet meer ontmoet. Het zou een doorbraak kunnen zijn.
Harvey vroeg me om 13:00 uur weer terug te komen. ‘Ik voel me langzamerhand
een loopjongen,’ zei ik.
‘Zo moet u dat niet opvatten,’ antwoordde hij. Misschien, maar ik ben zo
langzamerhand super geïrriteerd.
Terwijl ik op een bankje in Fort Zeelandia zat te wachten op Naarendorp klapte
een wachtcommandant in zijn handen naar mij. ‘Roep je je hondje zo ook?’ vroeg
ik. Dit leidde ertoe dat ik werd opgebracht door de Militaire Politie. We gingen het
kantoor in. Ze wilden lezen wat ik had geschreven, omdat ik in een militair object
zat te pennen. Ik weigerde steevast. Er werd

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

220
druk getelefoneerd. Een andere soldaat van de Militaire Politie kwam me halen. Weer
een andere commandant vroeg op bevelende toon: ‘Laat uw notities lezen?’
‘Nee, nooit.’ Toen werd ik naar een nog hogere klabak gebracht, terwijl al uit de
ramen door soldaten ‘huurling!’ werd geroepen. Deze hogere militair was echter een
zeer correcte Hindoestaan. Ik kon onmiddellijk vertrekken. Dat komt er ook nog bij.
Je probeert je ambassadeur bij de hoogste man hier te krijgen en wordt er dan van
verdacht een huurling te zijn. Harvey Naarendorp was ontzet over dit incident. ‘Er
heerst een blankenhaat,’ zei hij. Hij zou nog vanavond om 19:30 uur uitvoerig met
Bouterse spreken. ‘Het is vlak om de hoek van je hotel, dus ik kom nog wel even
langs.’ Ik zei dat ik de uitkomst zou afwachten, en dat ik een memo voor hem had
voorbereid, maar dit achter zal houden tot na zijn gesprek met de bevelhebber.
Ik zat trouwens in Fort Zeelandia in het carnet voor Eduard te schrijven. ‘Dat kon
ik dus in ieder geval niet aan die wachtcommandant ter inzage geven,’ vertelde ik
Naarendorp. Hij glimlachte.
In Torarica vertelde ik Peter Schumacher wat me in Zeelandia was overkomen.
‘Ik wou dat dit mij was gepasseerd,’ zei hij ook nog. Nederlandse journalisten vinden
het heerlijk om ieder voorbeeld van stommiteiten en wangedrag door het leger van
Bouterse aan te grijpen om in grote koppen in de kranten te zetten. Ik ben daar niet
op uit, nu niet en nooit niet. Het was idioot, zeker, maar die militairen konden niet
aan mijn neus zien dat ik in Suriname met andere bedoelingen ben, dan om de
gebruikelijke vooroordelen en vijandigheid naar de media in Nederland aan te dragen.
Telefoneerde naar New York en kreeg Eduard te pakken voor hij naar zijn Alvin
Ailey Class zou gaan. Ik vertelde dat ik al schrijvende in het voor hem bestemde
carnet was gearresteerd. Hij was zo gewoon en opgewekt dat ik haast bang ben om
blij te zijn over dit gesprek.
Om 22:05 uur zat ik met Roel Martens te praten op het terras van Torarica toen
Harvey Naarendorp opdook. Bevelhebber Bouterse zal me morgen om 10:00 uur in
het presidentiële paleis ontvangen. Maar ambassadeur Hoekman moest zelf een
gesprek met Bouterse aanvragen. ‘Jullie moeten hem wel roepen na alles wat er is
gebeurd,’ drukte ik Harvey op het hart. Die nam een snelle beslissing, ‘Vraag dan
aan Hoekman of hij mij morgen belt.’ Dit betekende dan vanzelf dat een ontmoeting
gewenst was zonder dat Bouterse het had aangeboden, of
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Hoekman erom gevraagd had. Ik belde de ambassadeur meteen thuis op, die een
beetje nerveus van mijn mededeling werd. Diplomaten zijn soms net kleine kinderen.
In 1966 probeerde ik Marshall Green, de Amerikaanse ambassadeur in Djakarta,
weer in gesprek met Bung Karno te krijgen. ‘Who invites whom,’ was het antwoord
van Green. Bung Karno dacht er over na, maar zei op paleis Bogor tegen mij dat hij
er vanaf zag, omdat Green toch al subversief tegen Sukarno bezig was. En dat was
waar. ‘Ik zal zien,’ antwoordde ambassadeur Hoekman, dus in dit geval zijn we ook
weer terug bij het oude liedje van who invites whom. Het zou een sensationele
ontwikkeling zijn als ik dit voor elkaar bokste. Als iemand de contacten met Den
Haag weer op gang kan krijgen is het Hoekman, want hij weet wat hier speelt en is
in wezen Bouterse niet kwaadgezind.

6 december 1983
Elina Cummings bracht vier zalige mango's voor me mee. Desi heeft blijkbaar eens
in een redevoering gezegd: ‘“Het Surinaamse volk vergeet gauw”. Dit is misschien
waar, dat we vergeten, als eerst alles maar weer normaal wordt,’ aldus Elina.
Bracht Winston Caldeira een briefje met als boodschap dat persoonlijke gevoelens
en gekwetste trots ondergeschikt gemaakt zouden moeten worden bij het eminente
belang van het boekproject. ‘Fuck him.’
Wipte even bij ambassadeur Hoekman aan. ‘Als dit uitlekt, is het weg,’
waarschuwde hij. Hij lachte smakelijk toen ik hem vertelde tegen Bouterse te zullen
zeggen gewoon naar Nederland te gaan, net als Anwar Sadat deed die op een dag in
een vliegtuig stapte en naar Israël vloog.
Desi Bouterse was twintig minuten te laat. We spraken een half uur in zijn
werkkamer op de eerste verdieping, waar het wemelde van de ‘gorilla's’. Hij was
aardig en opende met te zeggen dat er fouten ten opzichte van mij waren gemaakt.
Die wuifde ik nu snel weg. Misschien wel dom. Ik werkte mijn lijstje af. Begon dus
met de brief van Hugo van Reijen die oude munten wilde kopen, waar ik 10.000
gulden vindersloon aan over zou houden, opdat ik het boekje met Bouterse verder
zonder Surinaamse hulp zou kunnen financieren. ‘Ik weet toevallig wat van munten
af,’ zei Bouterse. ‘Munten uit 1966 zijn 75 gulden waard.’ Ik stond dus in mijn hemd
gezien het aanbod van Hugo. Heb die man nooit echt vertrouwd.312 Dat
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is misschien de reden, dat Winston Caldeira niet meer thuis geeft.
Bouterse zat haartjes uit zijn oren te prutsen en verontschuldigde zich met de
woorden, ‘ben net naar de kapper geweest.’ Toen ik samen met Naarendorp naar het
paleis wandelende, vertelde Harvey mij dat hij de huidige Cuba- affaire nooit met
Bouterse had besproken. Wat heeft hij dan wel gedaan? Ik improviseerde dus op het
paleis een betoog over Cuba en vertelde ondermeer met Carlos Rafael Rodriguez een man bij wie zijn ambassadeur Herrenberg niet terecht had kunnen komen - een
boek ging schrijven. Was dit niet een gelegenheid om een lans voor Suriname te
breken? Heel lou loene zei de bevelhebber dat het goed was als ik op dat niveau in
Havana over Suriname sprak.
Als uitsmijter hield ik de kwestie Hoekman achter de hand. ‘Ik sta altijd open om
met hem te spreken,’ aldus Bouterse. Harvey had me al gezegd, dat als Desi toestemde
in een gesprek met Hoekman, hij desnoods bereid was de ambassadeur hierover te
bellen. Die missie lijkt dus te zullen gaan slagen.
Over het bericht dat Ingrid Bouterse nabij New York een huis zou hebben gekocht,
zei Desi: ‘Je moest eens weten hoeveel telefoontjes zij daarover heeft gehad.’
‘Zo wordt er gezegd,’ zei ik, ‘dat u weg zou gaan, omdat men u nooit zal vergeven
wat 8 december 1982 is gebeurd. U zou een paar miljoen dollar krijgen en kapitein
Boerenveen zou de zaak hier overnemen.’ Bouterse keek hierop verbaasd en ook
heel ernstig. Hij reageerde hier verder niet op.
Ook de hervatting van de directe vluchten op Amsterdam kwam ter sprake. Bouterse
vroeg, ‘Waarom schrijft Orlandini een brief aan onze president?’ Dit gaf me de
gelegenheid opnieuw te pleiten, met steun van Harvey Naarendorp, voor het opheffen
van de blokkade van de vliegroute Paramaribo-Amsterdam. Ik kreeg sterk het gevoel
dat hij er wel toe te porren zou zijn. Zal Orlandini hierover een telexbericht sturen.
Toen ik het voorbeeld van Sadat aanhaalde, zei Bouterse: ‘Ja, en wat is er met
Sadat gebeurd?’
‘Dat waren godsdienstfanatici. Willem van Oranje en JFK zijn ook vermoord. Dat
is in uw vak altijd een mogelijkheid,’ antwoordde ik.
Ik benadrukte dat van Hoekman tot en met Schmeitz van de VARA, iedereen die
hem in den lijve ontmoette anders over hem zou gaan denken en praten. ‘Als u naar
Den Haag zou gaan, zou dit als een moedige daad worden gerespecteerd,’ zei ik.
‘Ik wil best naar Soestdijk, maar ze moeten leren in Den Haag
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ons niet meer in de maling te nemen.’ Ik dacht, man, je hebt in dit opzicht gewoon
gelijk. De Haagse arrogantie is niet om te pruimen, ook voor mij niet.
Regelde mijn vertrek en zond twee telegrammen:

Lunchte met de ambassadeur van Brazilië, Luis Philip Lampreia. Hij woont in een
kast van een villa, het huis van de vorig jaar vermoorde advocaat Gonzales. Er is pas
één kamer gereed, zijn werkkamer, voorzien van een Apple Computer. Er staan in
zilveren lijsten vier generaties Lampreia-diplomaten. Zijn overgrootvader was de
Portugese ambassadeur in Brazilië.
De lunch voor twee werd geserveerd op het terras. Hij had al het personeel,
inbegrepen een kok, vanuit Brazilië meegebracht. Zijn echtgenote voegde zich voor
het dessert van banana soufflée bij ons. Geen wijn, alleen water.
De ambassadeur verkondigde dat zijn Cubaanse collega, de neger Osvaldo
Cardenas, zich had uitgesloofd om zo te bewijzen wat hij allemaal tot stand kon
brengen ten einde zijn blanke superieuren in Havana te imponeren. Lampreia:
‘Psychologically, I explain it this way. He wanted being black to deliver to his bosses
the first foothold on the Latin American continent.’ Ik dacht, u kletst, mijnheer. Als
iemand de grenzen van zijn mogelijkheden onder ogen zag was het ambassadeur
Cardenas, die ik tenslotte vrij goed leerde kennen.
‘Another disaster, he brought upon himself, was on Bouterse's birthday, October
13. They planned a celebration at Volks
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Mobilisatie. No ambassadors were invited. Cardenas showed up, which made some
of the military raving mad. They wanted to throw him out bodily.’ En: ‘Another
point of friction was that Fidel Castro did not mention Surinam in his New Delhi
speech during the Conference of Non Aligned Nations.’ Dit was inderdaad vreemd,
want Bouterse was samen met Ortega in het vliegtuig van Castro naar New Delhi
gereisd.
Lampreia schijnt het eens te zijn met de politiek van Ronald Reagan. Hij vond
Jimmy Carter een ramp. Dankzij hem zouden er nu in Latijns-Amerika zoveel
problemen zijn. Hij bleek een rechtse son of a bitch te zijn. Hij wist niet wie Harvey
Naarendorp was. Hij was overigens positief over de persoon Desi Bouterse. Tijdens
het bezoek van generaal Venturini had Henk Herrenberg voor Bouterse getolkt.
Lampreia: ‘We were wondering about this sergeant. After all general Venturini
had thirty years military experience and was a diplomat. But during the many hours
of conversation Bouterse never once made a silly remark. He was cautious at first,
but gradually loossened up. Actually, we were very impressed.’
Ambassadeur Lampreia vertelde dat Suriname geen agreement had verleend bij
de benoeming van een nieuwe Indonesische ambassadeur in verband met de mogelijke
rol van Indonesië in de 8 december-affaire. Roy Horb, een Javaan, zou bevriend zijn
geweest met Indonesische diplomaten. Lampreia noemde het opmerkelijk dat het
grote portret, waar Bouterse en Horb elkaar omhelzen, nog steeds in de werkkamer
van de bevelhebber op Fort Zeelandia hangt. De ambassadeur gaf openlijk toe dat
de eerste toenaderingscontacten van Brazilië naar Bouterse in nauwe samenwerking
met Washington waren ondernomen. Overigens had ik een binnenpretje toen ik in
de slee (met hoes over de vlag) van de Braziliaanse ambassadeur om 15:30 uur in
Hotel Torarica terugkeerde en ik juist Peter Schumacher zag komen aanwandelen.
Hij mag dan de NRC vertegenwoordigen, but has no contacts to speak off.
Harvey Naarendorp sprak ik eind van de middag nog. Hij vertelde dat Bouterse
had opgemerkt: ‘Je had hem zeker gezegd weer snel op te donderen. Hij was al weer
zo gauw weg.’
‘Wie niet in een half uur zijn zaken kan afhandelen moet terug naar school,’
repliceerde ik.
‘Ik heb de bevelhebber gezegd, dat ik dit niet had gedaan. Hij had wel meer tijd
voor je gehad.’
‘Ik vond het helemaal geen ontspannen ontmoeting trouwens, en had niet het
gevoel dat we nog iets aan het boek zouden kunnen doen,’ zei ik. Eerst laten ze je
twee weken wachten,
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en alleen na de nodige dreigementen kom je uiteindelijk binnen, dan is mijn stemming
behoorlijk verpest, of het nu Desi Bouterse is of iemand anders. Ik verliet het paleis
vanmorgen vol ambivalente gevoelens en mijn vingers jeukten om een heel ander
boekje te schrijven, maar dat zou laf zijn en verkeerd. Het is een feit dat je twee
boekjes zou kunnen schrijven. Maar het doel blijft een brug naar Bouterse te bouwen
en niet een nog grotere kloof te creëren. De man zal blijven en er zal moeten worden
samengewerkt. De negatieve kanten van Suriname en Bouterse worden al voldoende
door de haatdragende Nederlandse media onderstreept. Tenslotte mag ik de man,
zoals blijkbaar ook de Brazilianen doen. Je moet altijd meecalculeren bij de
beoordeling van Desi Bouterse wat zijn ware achtergrond is en dan neem je toch je
petje af.
Naarendorp: ‘Hoe meer ik zijn leven bestudeer, bijvoorbeeld wanneer jij bij hem
de muntenaffaire aansnijdt, dan weet hij er iets van. Hij verzamelt ze zelf. Hij kent
de prijzen. Als er wordt gezegd, zullen we een balletje biljart slaan, dan doet hij mee
en wint. Spreek je over bosnegers, dan heeft hij er geleefd en gewerkt. Van sport
weet hij alles. Hij heeft zelfs eens als boekhouder gewerkt. Hij is werkelijk geschikt
als leider.’313
Intussen is het interview met Boerenveen wel geregeld. Ik heb Paul Klare van De
Tijd meteen geïnformeerd.

7 december 1983
Heb Desi Bouterse gisteren ook de teleurstelling van ambassadeur Boris Bubnov
van de USSR overgebracht dat deze hem nooit te zien te krijgen. Ik gaf trouwens ook
aan dat ik goed in mijn oren had geknoopt wat Ingrid Bouterse me eens in een
vliegtuig vertelde namelijk dat het niet in de lijn van haar mans karakter lag om
bijvoorbeeld naar Chin A Sen met modder terug te smijten.
De Ware Tijd bericht uitvoerig over de rede van Bouterse (door Harvey
geschreven). ‘Landgenoten. Ik richt mij hedenavond tot u omdat de vijanden van
ons volk wederom een grootscheeps plan van contra-revolutionaire aktie in uitvoering
hebben genomen, gericht op de destabilisatie van onze samenleving door middel van
brandstichtingen, moorden en andere criminele activiteiten, die de basis moeten
leggen voor een invasie van huurlingen en Surinaamse landverraders.’
Ik vraag me meer en meer af hoe het eigenlijk komt dat juist op het moment dat
in Suriname een complot wordt ontdekt,
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er zo uitzonderlijk veel Nederlandse journalisten, inbegrepen VARA en NOS
televisieteams in Paramaribo waren. Ze zijn in Den Haag tot alles in staat om Bouterse
bij de ballen te hebben, dat staat vast. De vroegere haat tegen Sukarno, als bevrijder
van Indië, wordt in Paramaribo tegenover Bouterse dunnetjes over gedaan.
Ontmoette kapitein Boerenveen, een reus van een kerel - die de KMA in Nederland
heeft afgelopen - bij Volks Mobilisatie aan de overkant van dit hotel. Na een
uitstekend interview vroeg ik me dan ook allereerst af: ‘hoe is het mogelijk dat Den
Haag kans ziet met deze mensen overhoop te liggen?’
Onder vier ogen vertelde hij trouwens: ‘Net als u zegt. We hebben een uitgebreid
dossier over Chin A Sen. Als dat zou worden gepubliceerd zou de man meteen voor
het gros van alle Surinamers niet meer acceptabel zijn. Maar we houden bepaalde
principes hoog. En we gaan ons niet verlagen tot dezelfde methoden. U kunt wat ik
zeg hier ook toetsen aan de werkelijkheid.’ Ik had geprobeerd De Tijd te interesseren
maar ontving het volgende telegram:

Leonie van Bladel is woedend, want ze sprak één uur met Harvey Naarendorp en
NOS Radio zal het gesprek pas de volgende maand uitzenden. ‘Het is eigenlijk de
enige man hier waarmee te praten valt,’ zei ze. Peter Schumacher zit in zijn piepzak
en zei: ‘als ze in godsnaam maar niet in mijn interview met Naarendorp knippen.’
‘Wie?’ vroeg ik.
‘Ja dat doet dan Willebrord Nieuwenhuis of anders Frans van Klaveren.’ Ik heb
mijn eigen probleem, maar vraag me af hoe zulke mensen, die wel onder contract
staan op een dergelijk manier hun werk kunnen doen. Als redacteuren thuis in
reportages zaken zien staan, die niet in hun kraam te pas komen, wordt er geschrapt.
Waarom zend je dan verslaggevers over-
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zee? Dit is hetzelfde wat mij in 1956-1957 in Djakarta is overkomen en omdat ik
tegen dergelijke censuur effectief in het geweer kwam, kreeg ik een rode kaart voor
het leven.
Heb Motke Chanoeka ook een laatste advies getelext:

8 december 1983
Heb gisteravond om 20:00 uur de rede van Bouterse op televisie gevolgd. Goed
gedaan. Maar de wijze waarop Nederland ter sprake kwam zou wel eens het einde
kunnen betekenen van mijn actie om hem en ambassadeur Hoekman weer rond één
tafel te krijgen. Bouterse was overigens kalm in zijn rede en versprak zich niet.
Sergeant Doedel, die hem aankondigde, was in burger. Verstandig.
Heb Peter in Londen gebeld.
Uitstekend gesprek met Harvey in Fort Zeelandia. Hij werd om 10:30 uur naar het
paleis geroepen door Bouterse. Het gesprek met Hoekman is nog steeds on the cards.
Ik had Harvey gevraagd of Bouterse mijn suggestie de Sadat-stunt uit te halen en
gewoon op een vliegtuig naar Den Haag te stappen, idioot had gevonden. ‘Nee, hij
vond het een voorstel om te bekijken,’ aldus Naarendorp. Wandelde naar het kantoor
van ambassadeur Hoekman, die bevestigde morgenmiddag om 17:00 uur een
ontmoeting met Naarendorp te zullen hebben.
Ik bracht aan Hoekman over wat Harvey mij zojuist had gezegd over de Sadat-stunt.
Hoekman viel zo ongeveer van zijn stoel van verbazing. Ik zei ook dat de planning
van zo'n stunt eigenlijk alleen aan Lubbers bekend zou mogen zijn. Via BuZa is
immers alles meteen verpest.
Harvey was absoluut fantastisch. Hij maakte wel vijftien telefoontjes om mijn
vliegticket geregeld te krijgen, zoals ik wenste via Havana en New York. In Cuba
zal ik bij Carlos Rafael Rodriguez en passant een lans breken voor Suriname. Op
een
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dergelijk politiek niveau kwam Herrenberg tijdens zijn missie niet terecht. Dan mag
Suriname daar wel een ticket tegenaan gooien. En dat vindt Harvey ook. Een korporaal
ging het ticket bij SLM voor me halen.
Ook regelde hij op de valreep, dat ik minister Tjon Kie Sim van Natuurlijke
Hulpbronnen om 13:40 uur zou kunnen spreken. Deze laatste noemde het warempel
‘een mogelijkheid’, dat Chanoeka 500 ton aluinaarde per maand zou kunnen gaan
aankopen.
‘Or, is it wishful thinking,’ vroeg ik de minister.
‘Nee, het kan, maar we willen met Billiton, wat u noemt, longterm agreements
sluiten.’

9 december 1983
Schreef Desi Bouterse een afscheidsbrief en overhandigde die aan een Javaanse
militair bij de groene deur in Fort Zeelandia.314
Harvey regelde een auto naar vliegveld Zanderij met een chauffeur, die soms ook
Bouterse rijdt. De chauffeur zei dat wanneer er problemen te verwachten waren,
Bouterse hem liet komen om te rijden, bijvoorbeeld bij relletjes. Bouterse had hem
indertijd ook meegenomen voor een bezoek aan Maurice Bishop in Grenada.
Ik werd op Zanderij regelrecht naar de VIP-room gebracht.
Telegrafeerde er Orlandini bij de KLM en Paul Klare bij De Tijd.

314
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Paramaribo-Miami
Ik had bij vertrek nog gezien hoe Peter Schumacher in het hotel de directeur
(Hindoestaan) van het staatsoliebedrijf aanschoot en zichzelf voorstelde: awful.

Port au Prince, Haïti
Herinneringen aan George de Mohrenschildt.
Het toestel zit hartstikke vol met Noord-Koreanen.

10 december 1983
Miami, Florida
Bij aankomst gisteren eerst kaarten gezonden naar Eduard en Mora. Daarna vertrok
ik naar Club Bath in Coral Gables. Ik heb twaalf uur in jeans in dit complex van
cabines, swimming pool, TV room en ander vermaak, rond getippeld. The crop of
guys was totally uninteresting, hoewel ik genoeg kansen heb gehad. Hunks, die je
hier vroeger zag, zijn er niet meer. De AIDS-angst houdt ze weg. Veel oudere mannen
(zoals ik). Eigenlijk ben ik van de sfeer neerslachtig geworden.
Zie in de pers dat Luns nu eindelijk bij de NAVO in Brussel oplazert. Eens zal
duidelijk worden waarom die man zo lang al zijn schelmenstreken heeft overleefd.
Leonid Zamyatin heeft al een paar dagen geleden gezegd dat Andropov na een
hardnekkige kou (van 15 weken) weer in full swing de USSR leidt. Maarschalk Nikolai
Ogarkov heeft duidelijk gemaakt, ‘that efforts of the US to achieve military superiority
were moving the talks on limiting strategic nuclear weapons in the same direction
as the negotiations on medium range weapons in Europe that were broken off by the
Kremlin on November 23.’315

Miami-Mexico City, PANAM 467 08:55 uur
Ben nog steeds afschuwelijk depressief. Heb ook eigenlijk nauwelijks geslapen in
die hoerentent. Kolossale hoofdpijn.
Toch is dit al met al een fantastische reis. In Paramaribo geruisloos weer het contact
weten te herstellen tussen een één jaar lang duimendraaiende Nederlandse
ambassadeur en Desi Bouterse. Straks ga ik in Havana de achtergrond geven van
wat erin Paramaribo speelt.
Boven Mexico City hing weer de gebruikelijke wolk smog en shit. Ik denk aan
Phil Handler die al jaren geleden voorspelde dat de grote steden in de wereld ratholes
zullen worden.
315

The New York Times, John Burns, 5 december 1983.
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Ik lees dat Nicaragua als de bliksem duizend Cubaanse militaire adviseurs buiten
heeft gezet uit vrees het doelwit te zullen worden van een volgende Blitzkrieg van
Reagan. Een groep van 1.200 onderwijzers en technici was al eerder vertrokken. Ook
naar Nicaragua uitgeweken Salvadoraanse guerrilla's verlaten het land. Washington
zegt dat er 5.000 Cubanen in Nicaragua zijn.316 Het is toch eigenlijk een godsgruwelijk
schandaal dat Washington dit allemaal maar gewoon kan doen zonder dat er een
haan op de wereld naar kraait.
Ben razend benieuw hoe het gesprek Naarendorp-Hoekman is verlopen.317
John Sinclair schrijft over THE HARDWARE OF THE BRAIN: ‘The brain differs from
a computer in that it is immersed in a fluid containing many substances that alter the
way the system works. The brain is practically a different machine when certain
hormones or modulating substances are floating by it, or when we cause some drug
to be dissolved in the solution. (...) The basic units in the brain are generally believed
to be the synapses which (like transistors in a computer) act like switches. The
circuitry in the brain depends on which of these synaptic switches are open and
closed. Change the switches and you change the circuitry: this in turn changes the
way the brain functions and thus changes the behavior of the creature possessing the
brain.’318 Altijd weer verbaas ik me grenzeloos wanneer ik over de hersenen lees,
waar alles omdraait en waar we niets, maar dan ook niets van weten.

Mexico-Havana
Zal Hans Glaubitz, de tweede man van Coen Stork op het vliegveld zijn?

316
317
318

The New York Times, 27 november 1983.
Desi Bouterse en de Nederlandse ambassadeur zouden die dagen twee gesprekken hebben.
Psychology Today, THE HARDWARE OF THE BRAIN, John D. Sinclaire, december 1983.
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Havana
11 december 1983
Residentie ambassadeur Coen Stork
Arriveerde gisteren in een plensbui op het vliegveld. De kudde propte zich in de bus
naar het luchthavengebouw, maar ik liep erheen en was als eerste door de douane.
Dezelfde ambtenaar van Buitenlandse Zaken - kon weer niet op zijn naam komen haalde me af. Hij telefoneerde Coen Stork, die alleen in de ambassade was.
Het is 09:15 uur en ik zit in de zon op het terras tapes uit te werken. Snak naar
koffie. Stork slaapt nog.
Er is geen personeel gedurende het weekeinde. Coen vergeet zijn dieren te
voederen. Heb wat kaas voor ze gevonden. Gisteravond wreef hij de snoet van een
stoute poes in diens plas. Ik vroeg me af hoe hij wist dat dit het dier was dat de
overtreding had begaan. Hij liet het beestje voor straf gewoon vanuit het raam in de
tuin vallen. Ik was hier zeer ontdaan over.
Het is haast goddelijk in de tuin. Coen herinnerde zich hoe hij mij met Eduard in
Amsterdam had gezien. Hij was in gezelschap van Lelyveld van The New York Times
geweest. Het is alweer een jaar geleden dat ik hem voor het eerst op het feestje bij
André Spoor thuis in Den Haag ontmoette.
Coen liet me zijn indrukwekkende bibliotheek zien. Hij moet een boekenmanie
hebben. Ik vraag me af wat hij er werkelijk van leest. Zo op het eerste gezicht in de
conversatie merk je niet al te veel van zijn belezenheid.
We zaten tot ongeveer 20:00 uur te praten en hebben ons toen met zijn nieuwe
Mercedes naar het Gran Teatro gespoed voor een uitvoering van het Nationale ballet
van Cuba. Eindelijk heb ik Jorge Esquivel zien dansen. Hij viel me tegen. Er was
een ander ventje dat ik bijzonder vond. Terwijl Coen naar de dansers door een binocle
keek, viel ik ook nog enige tijd in slaap.
De loge van Coen grensde aan de ene kant aan die van de Franse ambassadeur.
Aan de andere kant zaten twee jongens, die zwaar op elkaar leunden. Ik zat achter
Coen wat het mogelijk maakte, dat een van de jongens me geleidelijk aan begon te
raken en zelfs heel langzaam steeds verder naar mijn penis toe
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bewoog, waardoor ik een erectie kreeg, die hij vervolgens zorgvuldig aftastte. Ik was
als de dood dat Coen er iets van zou merken.
Tussen de tweede en derde acte gingen Coen en ik naar een apart gedeelte van een
salon waar hij een biertje voor zichzelf en mineraal water voor mij bietste. Onverwacht
stond de jongen met de losse handen voor me en gaf me een briefje: ‘9-1457 Gérard’.
Ik vertelde Coen slechts dat die jongen naast ons blijkbaar contact zocht, wat hij zeer
spannend scheen te vinden.
De Franse ambassadeur merkte overigens op de indruk te hebben dat Desi Bouterse
‘niet veel bijzonders was: niet erg intelligent.’
‘Wel,’ zei ik, ‘hij heeft anders de Cubanen eruit gegooid.’
Later zaten we weer in Coens bibliotheek. Ik zakte prompt door een bank waar ik
op ging zitten. Hij vertelde dat vorig jaar oktober een dame van Buitenlandse Zaken,
die meubilair inspecteert, haar bezoek had afgezegd en sindsdien wacht hij nog altijd
op haar visite. De ambassadeur heeft Fidel Castro nog niet ontmoet. Hij zou voor hij
deze zomer naar Den Haag gaat voor de ambassadeursconferentie de Cubaanse leider
erg graag eens spreken. Dat zal ik dus met Carlos Rafael Rodriguez - aan wie Coen
indertijd zijn geloofsbrieven overhandigde - proberen regelen. Stork heeft indertijd
Hoekman in Bagdad opgevolgd. Drie zonen van de ambassadeur studeren in Los
Angeles. Hij is hertrouwd; zijn vrouw zal morgen arriveren.319
De deuren naar het terras zijn groen geverfd, maar op sommige plaatsen verrot,
metalen elementen zijn roestig of afgebrokkeld. Vanavond aten we op het terras met
een Canadese schilder en diens Cubaanse vrouw, ook was er een Duitse Grüne bij,
die de omwenteling in Grenada had meegemaakt. Het was oergezellig. Coen is zeer
goedlachs.

12 december 1983
Het wordt opnieuw een prachtige dag. Was al om 07:00 uur op het terras. Coen was
om 05:00 uur vertrokken naar het vliegveld om Ellen op te halen. ‘Nu zal je me zien
in de rol van huisvader,’ zei hij. Zijn tweede man, Hans Glaubitz heeft wel personeel
op zondag. ‘Hij steekt zich daarvoor in de schulden,’ zei Coen.
Hij kende Henk Hofland uit de tijd dat ze samen in een blad zaten. André Spoor
was weer voor Jessica door de knieën ge-
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Ellen Stork-Elmendorp, zijn voormalige secretaresse.
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gaan en had haar meegenomen naar New York om een huis te zoeken. Hij noemde
André ‘slap’ in dit opzicht.
Er loopt nu vier man personeel rond. De ontbijtbordjes zijn voorzien van het wapen
van het koninkrijk. Ellen is gearriveerd. Ik begin te geloven dat ze allemaal joods
zijn, fine with me. Van de relatie Coen-Ellen begrijp ik niets, wat me overigens geen
flikker aangaat. Ook de kinderen uit dit tweede huwelijk zijn meegekomen. Ik heb
nooit begrepen, en zal nooit begrijpen waarom mensen hun pik niet onder controle
hebben. Het is een vorm van oneerlijkheid trouwens.
Ellen Stork vertelde, dat het staatsbezoek van de koningin aan Londen een groot
succes was geweest. Zij had inderdaad alles meegebracht, de bloemen, het eten,
letterlijk alles. Zowel zij, als Coen was weinig gecharmeerd van ambassadeur
Huydecoper van Nigtevecht en echtgenote.
Coen heeft geprobeerd oud-ambassadeur Osvaldo Cardenas in Suriname voor me
op te sporen. Dit lukte niet. Ik heb nu het kantoor van de vicepresident rechtstreeks
gebeld. Hij wordt voor me gezocht. Ik verlang zeer hem terug te zien. Later belde
Cardenas me op. Hij komt morgen om 10:00 uur.
De gastvrijheid van zijne excellentie de ambassadeur en madame loopt niet over.
Sinds de lunch rond 14:00 uur werd mij niets meer aangeboden. Het is nu 19:45 uur.
Geen thee, geen koffie niets. Misschien is het de bedoeling dat ik zelf naar de keuken
stap. Het aanbod hier te logeren is heel vriendelijk, maar ik rammel voortdurend van
de honger en zou liever in de Habana Libre zitten en doen waar ik zin in heb. Maar:
geen geld. Ook in de handdoek van mijn badkamer zitten vreemde vlekken? Sperma?
Om 21:00 uur stond ik op het punt naar een hotel te gaan om iets in mijn maag te
krijgen, toen Ellen vroeg of ik een glas witte wijn wilde met flimsy cheese crackers.
Incredible, kan er niet over uit.

13 december 1983
Heb me vanmorgen samen met Coens chauffeur, Victor, gek gezocht naar het huis
van mijn vriend Jorge Hernandez. Victor is analfabeet, dus we moeten nog een keer
op pad.
Ik wachtte 25 minuten aan de poort van de residentie op Osvaldo Cardenas. Ze
zijn hier altijd te laat. Hij arriveerde niet om 10:00 uur, maar kwam om 11:30 uur,
in een smetteloze witte broek, droeg een tasje, en bovendien rook hij sterk naar
parfum. Hij had problemen met zijn auto gehad. We hebben onder vier ogen tot 13:45
uur gesproken. Rond die tijd voegde Coen Stork zich bij ons.
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Misschien was zijn belangrijkste mededeling dit: ‘Bouterse told me, he ordered to
shoot the thirteen prisoners. Thereupon Horb said, ‘if we get rid of the right, let us
also get rid of the left - and Horb shot those two.’
‘That changes my entire approach to Surinam,’ antwoordde ik. Was dit waar, of
was er sprake van een tegenzet door een tot persona non grata verklaarde
ambassadeur?
Cardenas beschreef zijn laatste ontmoeting met Bouterse. ‘He tried to embrace
me, but I refused. Only Harvey was there. He uses Harvey to deal with the
progressives. Harvey is honest and intelligent. (...) Bouterse was very evasive and
answered none of my questions. Of course, Fidel was disgusted, and asked me to go
back and find out what he wanted from us. Bouterse is unreliable. When the December
8, 1982 incident happened, Cuba was the only friend who stuck with him. While
Cubans were dying for the freedom of Grenada, Bouterse surrendered to the
Americans and betrayed Cuba. Fidel asked me to explain to him our position on
Grenada. Both Alibux and Krolis were sent to the United States to get financial
assistance and they got nothing. Instead, the Americans demanded the removal of
the Cuban ambassador, and the removal of all pro-Cuban or pro-communist officials
from the government. Bouterse gave in. Now he thinks he is safe for America - by
betraying us - which is, of course, a mistake.’
Ik vroeg Cardenas of hij ongevraagd op 13 oktober naar het verjaardagsfeest van
Desi was gegaan. ‘Bouterse was on October 13 in New York to attend the
United-Nations, so how could I have joined him for that party?’ aldus Cardenas, die
daarmee ambassadeur Lampreia van Brazilië tegensprak.
Volgens Cardenas was het de PALU in Suriname welke zowel anti-Den-Haag als
anti-Havana is. Het is eveneens de PALU, die achter de KLM-problemen zit. Atta
Mungra van de SLM had hem gezegd dat het gekkenwerk was dat Suriname keet met
de KLM maakte.
‘Wat eisen de Amerikanen van Nicaragua? Vrije verkiezingen en een vrije pers.
Wat eist Holland van Suriname? Geen herhaling van 8 december 1982 en het
garanderen van mensenrechten. Ik heb tegen Bouterse gezegd: “I wished Holland
was Cuba's worst enemy.” We never expected Surinam to become another Nicaragua.
We moved very cautiously. Therefore, I asked Bouterse when he asked me to leave,
“what did we do wrong here?” He remained silent. I stressed to the Surinam
leadership, Holland is your only chance. Look what happened to Bouterse since
January first 1983. Foreign reserves went
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down from 400 to 98 million. I warned him, “by January 1, 1984 you do not have a
cent left.” Winston Caldeira said, there would be no problem. “Then you are unique,
I replied, “because the whole world has problems.”’ Cardenas was van mening, dat
geloofwaardigheid van vitaal belang is bij een revolutie, ‘and Bouterse lost his.’
Ik vertelde hem Desi te hebben geadviseerd à la Anwar Sadat naar Jeruzalem op
een vliegtuig te stappen en naar Den Haag te gaan. ‘Excellent idea,’ aldus Osvaldo
Cardenas.
Coen maakte toen hij zich bij ons voegde welwillend gebruik van de kans mijn
gast als Nederlands ambassadeur te exploiteren, en vroeg of hij Osvaldo mocht
zeggen, en nodigde hem uit voor een ontvangst op de ambassade komend weekend.
Osvaldo maakt deel uit van de 125-leden tellende Centraal Comité van de Cubaanse
Communistische Partij. Het zou me niet verwonderen als hij aan Den Haag meldt
deze initiatieven in Havana te hebben ontplooid met uitdrukkelijke weglating hoe
hij aan deze contacten is gekomen.
Blijkbaar heeft Carlos Rafael Rodriguez, de voormalige Cubaanse ambassadeur
in Suriname, toestemming gegeven mij een interview te geven. Coen, Ellen en
Osvaldo bleven natafelen, maar ik wilde nog een straal zon in de tuin opdoen. Wat
me heeft aangegrepen is de mededeling van Cardenas dat Bouterse wel degelijk
opdracht zou hebben gegeven dertien van de vijftien slachtoffers van 1982 te
executeren. Ik heb uit mijn interviews in Suriname klip en klaar gereconstrueerd dat
Bouterse op dat fatale moment zelf elders was, en dat hij aanvankelijk niet wist wat
er zich in Fort Zeelandia afspeelde. Wat Osvaldo zegt komt als een donderslag bij
heldere hemel. Misschien heb ik op een of andere manier niet willen zien dat Desi
Bouterse wel degelijk een moordenaar kan zijn. Ik ben er zo zeker van geweest dat
Bung Karno zoiets nooit zou doen, dat ik misschien als vanzelfsprekend heb
aangenomen dat Desi evenmin tot zoiets in staat is. Daarbij komt dat ik Cardenas
geloof. Hoewel zijn eigen hoogste baas mensenrechten ook niet al te nauw neemt.
Dit betekent dat mijn boek zal moeten worden aangevuld en gewijzigd. Het is ook
niet onmogelijk dat Bouterse gewoon tegenover Cardenas heeft zitten opscheppen.
Toen Henk Herrenberg naar Havana kwam als afgezant van Bouterse had hij
volgens Cardenas ‘a very narrow mandate. He came to listen, nothing more. He met
the deputy foreign minister,’ aldus Cardenas. ‘Most of the Surinam students here
wanted to stay. But Herrenberg met with them and appealed to their patriotic feelings.
Perhaps we will have a Cuban chargé
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d'affaires again in Paramaribo and Surinam might have a non-resident chargé here.
We might even some day fly to Surinam again, but we will never have friendship
with them again or trust them.’
‘I explained to “commander” Bouterse,’ aldus Osvaldo Cardenas, ‘maybe you feel
that you have neutralized Washington now, but it is very naïve to think so.’ Ik zal
NRC Handelsblad exclusieve interviews met Cardenas en Sital aan bieden.
‘The mistake, they are making, is that they are dishonest with everyone. They
make up stories to justify their behavior, and worse, they tell different stories to
everyone,’ aldus ambassadeur Cardenas. ‘It is better, I told them, to say nothing.’
Hij doelde kennelijk weer op de 8 december-affaire van 1982. ‘I have the deepest
regard for ambassador Hoekman. He was often deeply insulted, but he held his head
always high.’
Later probeerde Coen me tot de bodem uit te horen over mijn privégesprek met
de Cubaan. Dat is nu eenmaal de ‘job’ van een ambassadeur.
Heb lang na zitten praten. Coen en Ellen Stork zijn buitengewoon aardig. Ben
zelfs enthousiast over Ellen. Een serieuze vrouw, intelligent en recht voor zijn raap.
Zij bracht Sarah, Daniel en Joris, nog een klein ventje, mee. Vooral Daniel hangt erg
aan zijn vader. Dat ontroert me. Zoiets heb ik zelf nooit beleefd.
De hele familie loopt voortdurend uit de hand te knabbelen. Ik vroeg Coen hoe
laat we naar Hans Glaubitz zouden gaan.
‘Om 21:00 uur.’
‘Eten we daar wat?’
‘Dat weet ik niet.’ Ik rammel opnieuw van de honger. De kinderen zitten trouwens
met borden sandwiches in de grote zaal, en mij wordt absoluut niets aangeboden.
Wel heel erg gek. Ze gebruiken één uitgebreide maaltijd rond 14:30 uur en de rest
van de dag lopen ze met volle monden rond. Ik heb het er uiteindelijk op gewaagd
en heb zelf twee bruine boterhammen met pindakaas gesmeerd, en warempel: het
werd niet eens opgemerkt.
Ik heb veel plezier met Ellen. Ik ging met haar in een auto met een wapperende
Nederlandse vlag op het spatbord naar Glaubitz. Zij rijdt uitstekend. En is bijzonder
aardig. Glaubitz wilde champagne schenken, maar ik vroeg of hij witte wijn had. Er
was verder niets bij, geen noten, geen snacks, absoluut niets. Het is hier wel
schraalhans keukenmeester op deze ambassade.
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14 december 1983
Coen vertelde dat toen hij zijn geloofsbrieven overhandigde, hij uitgebreid was
ingegaan op mijn project om met de Cubaanse vicepresident een interviewboek te
schrijven. Het schijnt dat de Zweedse ambassadeur zulke goede betrekkingen met
Fidel heeft dat ze samen diepzeevissen. Coen wil kennelijk ook die kant op. Zal er
proberen wat aan te doen.
Lees op het terras in het boek van Hesse dat ik in de VACO heb gekocht.320 Enkele
citaten:
‘Only at the expense of the self can one live intensely,’ (p. 31).
‘A decent man can't take a single step without making enemies,’ (p.p. 42).
‘No-one can feel the vibration of others unless he has it in himself,’ (p.p. 50).
‘I hold that I am not responsible for the meaningfulness or meaninglessness of
life, but that I am responsible for what I do with my own unique life,’ (p.p. 55).
Ik haalde Badrissein Sital af op de kaderschool van de Communistische Partij.
Het tjoktjokte meteen tussen ons. We zaten eerst een uur te praten in de tuin van de
ambassade en voegden ons daarna bij Coen Stork. Hij was het eens met mijn voorstel
aan Desi Bouterse gewoon in een vliegtuig te stappen en naar Den Haag te gaan.
Sital was erg benieuwd of ambassadeur Hoekman inderdaad voor het eerst sinds een
jaar met Desi had gesproken. We haalden Coen over om Paramaribo te bellen. Stork
benadrukte dat hij een dergelijk gesprek privé moest betalen, waarop ik hem direct
tien dollar aanbood. Ik kreeg Harvey Naarendorp thuis aan de lijn, die het bevestigde:
‘Ze hebben gisteren samen gesproken.’ Om absoluut zeker te zijn vroeg ik: ‘je spreekt
dus over B. en H.’ Hij bevestigde dit. Ik was absoluut himmelhoch jauchzend. Ik
vroeg hoe het verlopen was. ‘Ik geloof wel in de goede richting,’ antwoordde Harvey.
Ook Sital was buitengewoon ingenomen met deze ontwikkeling.
Sital was erg aardig. Ook hij bleef lunchen bij de Storks. Ik heb al een lang gesprek
met hem op de band en ben begonnen dit uit te werken. Sital vertrok pas na 16:00
uur. Hij leest een doorslag van mijn komende Bouterse-boekje. Coen en Ellen gingen
naar een filmfestival, dus ik kon rustig werken. Ik geloof dat Sital zich in Cuba
geïsoleerd voelt. ‘Als Desi inderdaad naar Holland vliegt, moet je hem daar ontmoeten
en samen met hem naar Paramaribo terugvliegen,’ zei ik. Bovendien als Bouterse
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Hermann Hesse, Reflections, Triad Paperback, 1977. Engelstalige bloemlezing uit het werk
van Herman Hesse. (Red.)
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zijn positie zou hebben versterkt door naar Nederland te zijn gegaan, staat hij ook
sterker tegenover de druk van de linkse PALU.

Consejo de Estado, 18:00 uur
We moesten nog een half uur wachten, wat me deed besluiten resoluut en zakelijk
te werk te gaan. Carlos Rafael Rodriguez ontving me hartelijk, hij was gekleed in
een blauw kostuum. Zojuist was de Sovjetambassadeur met een delegatie bij hem
geweest. Hij moet in januari in Moskou een COMECON-vergadering voorzitten.
Hij begon te vragen wat nu precies mijn wensen waren. Op 1 januari 1984 wordt
de 25-jarige herdenking van de Cubaanse revolutie gevierd. Dan zou ons boek
eigenlijk gereed hebben moeten zijn. Hij stelde voor een lang interview in mei te
houden. Ik zei dat dit veel te laat zou zijn. Hij zei al een groot aantal van de door mij
gestuurde vragen te hebben beantwoord. Een Amerikaanse vrouw die in Cuba woont,
moest de tekst nog bewerken en op het Engels controleren.
Ik heb een uiteenzetting over Suriname gegeven, waar Rodriguez met grote
aandacht naar luisterde. Ik deelde mee dat het de bedoeling van Desi Bouterse was
minstens weer een zaakgelastigde naar Havana te sturen. Dit was kennelijk nieuw
voor de vicepresident, want hij vroeg aan een medewerker hier een notitie van te
maken. Ik bouwde een verdediging op van zowel Bouterse als Cardenas. De
vicepresident zei van menig te zijn dat er teveel onduidelijk was om Cardenas toe te
staan een interview aan mij over deze aangelegenheid te geven. ‘We said nothing in
our papers either about this affair,’ zei hij. Dus ik kan niets publiceren.
Toen we even alleen waren vroeg ik Rodriguez of het mogelijk was, wanneer we
de interviews zouden houden dat ik een ticket zou krijgen op Cubana. Dat was te
regelen waarschijnlijk vanuit Parijs via Canada. Ik benadrukte dat Coen Stork me
voor dit doel zijn gastvrijheid opnieuw aanbood, dus dat onze kosten tot een minimum
zouden kunnen worden beperkt.

15 december 1983
Natuurlijk een negatief telegram van de NRC, en natuurlijk ondertekend door
Nieuwenhuis.
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Het gesprek met Sital is klaar: 27 vellen.
Antonio Diaz, de Cubaanse ambassadeur in Nederland, arriveerde tegen 13:00 uur
voor een lunch met Coen Stork. Er werd een absoluut heerlijke vis geserveerd. Diaz
vertelde dat Henk Herrenberg erg boos was geworden na ervan kennis te hebben
genomen dat ik over Suriname ging praten bij Carlos Rafael Rodriguez. ‘Oltmans
is not a diplomat. I am an ambassador,’ had hij gezegd. Diaz gaf aan dat de speciale
missie voor Bouterse naar Havana door Herrenberg niet erg best was uitgevoerd.
‘He radiated electricity, hardly common sense, when supposedly he came to Havana
to patch things up.’
Ik vertelde uitvoerig met vicepresident Rodriguez over Suriname te hebben
gesproken, waarop ambassadeur Diaz tegen Coen Stork opmerkt: ‘After Willie has
been here, we both loose our job.’
Ambassadeur Diaz zei tijdens de lunch ook nog: ‘Why did Desi Bouterse not
telephone Fidel and consult him before he made that ridiculous move.’ Ik antwoordde
dat de voormalige sergeant pas drie jaar geleden het internationale strijdtoneel had
betreden en lerende was.
Osvaldo Cardenas had een andere opvatting gelanceerd: ‘PALU made Bouterse
move against Cuba to undermine his international prestige.’
Dat leek me wel erg ver gezocht.
Coen merkte later op dat ik over de ontmoeting Hoekman-Bouterse vrijuit had
gesproken, eerst bij Rodriguez en nu ook bij Diaz. ‘Dat is waar, maar we hebben in
Cuba met professionals te doen.’ Ik vroeg me echter nadien af, of Coen liever niet
had gehad dat ik, toen Hans Glaubitz binnenwandelde aan het einde van onze lunch,
het hem ook vertelde. Intussen zei Diaz dat Fidel Castro bezoeken aan Frankrijk en
Zweden zou brengen. Dat zou een opbouwende stap zijn. Nog meer als ook
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Den Haag hem zou uitnodigen. Ik zal deze gedachte eens bij de vicepresident lanceren.
Victor, Coens chauffeur, is totaal verpest. Ellen en ik proberen hem enigszins te
disciplineren. Hij was woedend dat hij me naar Sital moest brengen en reed als een
gek. De man heeft geen hersens. Ik kreeg de indruk dat Sital zich niet in mijn
Bouterse-boekje kan vinden. Wat er over ontwikkelingssamenwerking in staat vond
hij, net als Caldeira, ‘niet diep genoeg’. Hetzelfde gold voor andere
sociaaleconomische passages. Het past kennelijk te weinig in zijn straatje.
Ben samen met Hans Glaubitz nog even naar een kunstcentrum in het oude
stadsgedeelte geweest. Daar ontmoette ik Jorge Hernandez en zijn vriendin Marianna.
Toen hij begon te zingen kreeg ik weer als vanouds goose pimples. Jorge is toch wel
een speciaal vriendje geworden.
Ben vanavond opnieuw naar het Consejo de Estado gereden. Ik werd eerst door
Carlos Salsamendi - assistent van de vicepresident - mee naar diens bureau genomen.
Hij wilde een aantal ‘legal matters’ rond het boek bespreken. Washington had The

New York Times aangepakt, omdat dit blad een redevoering van Fidel Castro over
had afgedrukt: ‘which was interpreted as a breach of the trading with the enemy act.’
Ik wist niet wat ik hoorde. Ze zijn nog gekker in Washington dan ik al dacht. Maar
Salsamendi zei dat we hier rekening mee moesten houden bij een eventuele publicatie
van een Amerikaanse editie. Ik onderstreepte dat er met het boek met Georgii Arbatov
geen problemen waren geweest. Ik stelde voor dat ik contact zou opnemen met Wayne
Smith in Washington, die lange tijd als een soort waarnemer een kantoor in Havana
heeft gehad. Daarmee ging hij akkoord.
Rodriguez vroeg me wat ik van de al door hem beantwoordde vragen vond. ‘It is
alright, so far, and I hope you will continue to dictate answers, but still much work
needs to be done. I know, because that's what happened with my Georgii Arbatov
book. Also, there are sometimes jumps in replies. You are speaking about Ronald
Reagan and all of a sudden we are in the midst of Latin American problems.’
‘But is the tone alright?’ vroeg hij vervolgens.
‘Well, for instance, on page 33,’ antwoordde ik, ‘you call all Americans Mafia
gangsters and drugs dealers. Here, I have to
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protect you that this statement will be balanced out, since at the same time the U.S.
produces some of the greatest scientists and thinkers in the world.’ Daar was hij het
mee eens. Ik denk dat Salsamendi, die het gesprek bijwoonde, nu met andere ogen
naar mij kijkt.
Het kantoor van de vicepresident binnenkomende, opende ik met de opmerking,
‘Dr. Carlos Rafael, we are now in a different ball-game. I think we are in business.
I have just talked to Mr. Salsamendi and we are very much in agreement. I want to
make this book, because Cuba is a heroic country, and it becomes high time that the
Cuba point of view is further explained in the book that we aim at writing together.
Hij antwoordde: ‘Time is our worst problem. The other night, he had set aside
time to work on the manuscript, and at 21:00 hours I got a call from...’ Hier pauzeerde
hij en ik vulde aan: ‘The boss,’ wat hij lachend herhaalde. ‘so I left and no work was
done on the book.’ Ik stelde voor dat we een serie interviews tijdens het ontbijt zouden
opnemen. Hij gaf echter de voorkeur aan 's avonds te werken. ‘Then I need damned
strong coffee to stay awake,’ zei ik.
‘You can get all the coffee you want!’ Even later, alsof iemand het had gehoord,
kwam een groot blad met koffie binnen.
Ik ging, bij wijze van afscheid, toen ik thuis kwam nog een uurtje met Coen en
Ellen Stork praten. Coen vertelde dat Fidel uit zijn humeur was omdat de Franse
minister van Buitenlandse Zaken, Claude Cheysson, geen uitnodiging had
meegebracht om Frankrijk te bezoeken. Ook Zweden liet, toen puntje bij paaltje
kwam, het afweten. De machtige arm van Washington reikt maar al te ver.
Ambassadeur Stork zei trouwens dat hoge ambtenaren van ons eigen ministerie van
Buitenlandse Zaken ook nog altijd Havana niet aandoen. Wat zijn we toch eigenlijk
armzalige marionetten

16 december 1983
Jose Marti International Airport
Coen was al vroeg aan zijn schrijftafel vanmorgen. Hij had een ‘missie rapport’ over
mijn bezoek aan Havana geschreven, waar hij me trouwens uit voorlas en dat naar
het ministerie gaat. Hij maakte melding van mijn gesprekken met de vicepresident
(en wat ik hem daarover had verteld) evenals de interviews met Sital en Cardenas.
Ellen en Coen vertrokken samen om 08:15 uur om een suikerfabriek te gaan bezoeken.
Sarah en Daan gaven me een afscheidszoen. Ik vergat Joris te groeten. Ellen zei: ‘I
will miss you,’ wat geheel wederzijds is. Coen
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vroeg me op de valreep zes dollar te betalen voor de telex naar NRC Handelsblad
waar een uitermate ‘logisch’ antwoord op kwam van Willebrord Nieuwenhuis, een
collaborateurtje van de Haagse overheid.
Ik begrijp dat er tussen de Storks een aantal problemen zijn. Coen is bot en een
niet al te gevoelig mens. Hij is een verzamelaar van data die hij gebruikt om zijn
bazen in Den Haag mee te verblijden in de hoop op een hogere status in de diplomatie.
Hij houdt van muziek en hij verzamelt duizenden boeken, maar zegt van zichzelf dat
hij niet veel leest. Hij spelt de pers, inclusief Le Monde uit, verzamelt alle mogelijke
knipsels, maar hij begreep al gauw, dat mijn meegebrachte knipsels over Cuba van
een andere orde waren. Hij heeft er uitgebreid in gelezen. Anderzijds is Coen bijzonder
aardig, zeer aardig zelfs, en goedlachs. Ik heb hopelijk goed tot uitdrukking gebracht
zijn gastvrijheid bijzonder op prijs te hebben gesteld. Maar ik ben veel closer met
Ellen.
Er vlogen vanmorgen MIG's 23 over.

Havana-Mexico City
‘Truth is lived, not taught.’321 I couldn't agree more!
322
SCAPEGOATING door Charles Koltz. Het artikel behandelt het zoeken van
zondebokken ter compensatie van de eigen zwakheid. ‘For centuries politicians have
used the bookend delusions of in-group unity and out-group blame to seize and
maintain control,’ aldus Koltz, een free-lance journalist. De psycholoog Robert Arkin,
van de University of Missouri, onderstreept hoe regeringen zich bedienen van
zondebokken om de illusie te scheppen dat er geregeerd wordt. ‘When you look at
the way the Reagan Administration characterizes external threats,’ aldus Arkin, ‘you
realize that such threats are presented as being much more frightening when there is
internal disarray. I think that all this stuff about the Soviet-Union and nuclear arms
buildups are a reflection of our government using this tactic.’

Mexico City-Miami
Time vraagt zich af of de nieuwste wapenwedloop, door Ronald Reagan afgekondigd
onder de naam Star Wars nog zou kunnen worden gekeerd.323 De clou is dus dat de
idioot Reagan denkt, dat het mogelijk is ‘to build an electronic shield to intercept
and destroy strategic ballistic missiles before it reach
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U.S. soil’. Deze ‘grandiose sci-fi vision’ van de Amerikaanse president is volgens
dit weekblad een stap dichterbij gekomen. Er is 21 miljard dollar vrijgemaakt om
het arsenaal ‘space weapons’ snel uit te breiden en te testen ‘in particular ray guns
that would fire intense beams of energy at enemy missiles’.
Natuurlijk is ook die notoire lamstraal professor Edward Teller weer van de partij.
‘I don't see a sliver of an argument why we should not bend all our will to develop
protective weapons with all possible haste.’ Teller noemt het ‘a turning point of
history’.
De tegenstanders van deze nieuwe vorm van krankzinnigheid vrezen dat Star Wars
wel eens ‘a panicky, preemptive nuclear attack’ door de Sovjet Unie zou kunnen
veroorzaken. Behalve dat noemen ‘weapons scientists’ het plan haast onuitvoerbaar
vanwege ‘insurmountable technical obstacles’.
‘We stand on the threshold of a dramatic extension of the opportunities for social
contact, and few of the effects are easily imaginable. (...) Many people suffer severely
from a lack of social contact, and we should not be too ready to condemn an
innovation that could bring considerable benefits to a large number of people,’ aldus
Neil Frude in zijn artikel THE AFFECTIONATE MACHINE. En wat is de nieuwe vondst.
Een machine oftewel ‘an electronic package’, of nog erger, ‘the friendship machine’.324
‘How should we regard the suggestion that a future best friend might be delivered
in a box, or that the object of our deepest affections might be rendered insensible by
a power failure?’ schrijft de Britse psycholoog van University College in Wales.
‘People like to feel a sense of mutual attachment, they like to feel that they are giving
to the other person and also that they are receiving from them and can depend on
their loyalty. Intimates also enjoy sharing opinions and formulating a joint view of
the world.’ Ja, ja, en ‘intimates’ also share a bed and have sex; what is the computer
doing about that? Onzinnig verhaal.

17 december 1983
Miami, Florida
Heb de nacht doorgebracht in de Club Bath in Coral Gables en vrijwel niet geslapen.
Had twee blowjobs niet te lang achter elkaar, zoals je ze alleen in de VS kan
meemaken. Ik was er even duizelig van, maar was er wel aan toe. Daarna nam ik een
cabine en probeerde te slapen.
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Miami-New York
Daar onttrekt Miami zich weer aan mijn ogen. Wanneer zal ik hier weer zijn? Ik
herinner me de vlucht terug uit Florida met Eduard. Ik ben onrustig of ik hem nu zal
terugzien.

Manhattan
Belde eerst naar Peter. Er was gisteravond opnieuw een bomalarm in Covent Garden,
waar hij in een opera optreedt. Hij had me naar Mora geschreven, wat me verraste.
Toen ik Mora belde, zei ze meteen dat Ed naar Vermont was vertrokken voor het
weekeinde. Hij heeft een Vietnamese vriend. ‘Daar heeft hij niets mee hoor,’ zei
Mora snel. Hij wilde me absoluut niet ontmoeten en was woedend geweest over mijn
briefkaart met het citaat van Kafka over ‘de coïtus’. Hij het dus verkeerd
geïnterpreteerd. Verder had hij briefkaarten en een brief van mij meteen weggegooid.
Eduards moeder belde regelmatig, en zijn broer Ron nog vaker. Mora: ‘Zijn moeder
heeft erg veel heimwee naar hem.’ Dat is geen nieuws. Hij is nog altijd niet los van
thuis, that's all.
Besloot dus meteen naar Amsterdam door te vliegen. Wil best moeite doen hem
terug te zien, maar graag of niet.
Lieve brief van Peter. Hij had hard gewerkt in het Royal Opera House. Eén avond
was de voorstelling afgelast omdat Dame Joan een kou had gevat. Op 9 januari begint
hij nieuwe repetities voor de opera Andrea Chènier.
There is a lot I want to talk about with you about Ed and this whole saga,
but I'll wait until I see you, instead of by letter. Also, I wanted to wait,
until you have seen him in New-York again. I do hope it goes very well
and smooth, because I have not liked what I have seen over the past year,
how this is gradually destroying you. Such a beautiful man with such a
brilliant mind. You are becoming more and more unreal to your other
friends and in the last telephone call from Surinam you sounded numb and
strange. Let alone the letters I have been receiving.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

245

Amsterdam
18 december 1983
Amerbos
De eerste die mij thuis bezocht was Peter Schumacher. In een artikel voor zijn krant
(NRC Handelsblad) heeft hij toch niet kunnen laten vandaag van mij over te nemen
dat er wellicht al van alles aan de hand is om voor de problemen tussen Den Haag
en Paramaribo een oplossing te vinden. Ik liet hem mijn gesprek met Sital in Havana
lezen. Zijn reactie: ‘Perfecte analyse. Ik wilde dat ik dit gesprek had gemaakt.’
Ook Motke Chanoeka verscheen ten tonele. Hij zei nu een aluminiumsmelter in
Suriname te willen neerzetten. Hij had Hugo van Reijen ontmoet. Deze zou offertes
voor wapenleveranties namens Chanoeka mee naar Djakarta nemen.
Omdat er een buitengewoon oneerlijke brief was binnengekomen van Gerrit Jeelof
van Philips,325 belde ik Ernst van Eeghen. Maar hij gaat nu eerst naar zijn chalet in
Zwitserland. Op 10 januari zal hij terug zijn en dan zullen we verder zien. Opnieuw
uitstel.
Ben begonnen met te lezen wat er allemaal in de wereld is gebeurd. Bierbrouwer
Freddy Heineken is met zijn chauffeur Doderer, na drie weken ontvoerd te zijn
geweest, en na betaling van losgeld, door de politie bevrijd.
De EEG heeft 19 miljoen gulden aan ontwikkelingshulp voor Suriname uitgetrokken.
George Shultz ontbood Hans van den Broek om van hem te horen wat er in Suriname
speelt. Hansje is inderdaad ‘de best geïnformeerde minister’ in Den Haag aangaande
Bouterse. Hij zei bij het verlaten van het kantoor van Shultz dat Nederland die 19
miljoen niet had kunnen tegenhouden. Intussen heeft de KLM aan Suriname
toestemming gevraagd om kerstvluchten te kunnen gaan uitvoeren. Met het huidige
verstoorde klimaat lukt dat nooit.
In Duitsland is een buitengewoon smerige affaire aan het licht gekomen. Minister
Manfred Wörner van Defensie wilde generaal Günther Kiessling wippen vanwege
diens vermeende homoseksualiteit. De generaal zou om die reden een ‘veiligheids-
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risico’ zijn. Ook West-Duitse ministers zijn niet meer dan loopjongens van
Washington. Het beroerde was alleen dat de minister niet over enig steekhoudend
bewijs beschikte dat Kiessling werkelijk een nicht was. Dat bewijs moet dus nog
worden gevonden.
Aan de Leidse Universiteit, het bekende broeinest dat in de pas loopt van de
verkeerde mensen in Den Haag, is een rapport opgesteld, dat de Centrumpartij geen
lang leven beschoren zal zijn. Een zekere F. de Vries bepleitte in het Nederlands
Juristenblad, dat er een algeheel verbod op de CP zou moeten komen. Die begrijpt
er dus niets van.
De brave, mij bekende, Vitaly Ruben, een van de voorzitters van de Opperste
Sovjet heeft met zoveel woorden Andrej Sacharov omschreven als ‘mentaal gestoord’.
Dit zou blijken uit het feit dat hij in een westerse publicatie had gepleit voor een
Amerikaanse atoomaanval op de USSR. ‘“A sane person would not say such things,”
said Mr. Ruben, tapping his head with his forefinger’, berichtte John Burns.326
Mooi succes voor Wim Klinkenberg. Hij heeft in Moskou Georgii Arbatov
geïnterviewd en kreeg op 6 december 1983 meer dan een halve pagina van de
Volkskrant. Hij maakte duidelijk dat de ontwapeningsgesprekken in Genève
volksverlakkerij zijn en de USSR doet er dan ook niet langer aan mee. ‘We hebben
de meest onvoorstelbare beledigingen aan ons adres geslikt, omdat we dachten:
misschien verandert Reagan nog. Nu zeggen we, met hem, en de krachten die hem
ten tonele hebben gevoerd, zijn letterlijk geen zaken te doen. Geen militaire zaken,
bedoel ik, zoals de stopzetting van de wapenwedloop.’ Het is een uitstekende bijdrage
geworden.

Volodja Molchanov is langs geweest, want zijn kaartje lag in de gang bij de andere
post.
Lord Carrington gaat Luns opvolgen.
Het Vaticaan heeft een handboek voor onderricht in menselijke liefde
gepubliceerd.327 Het is bedoeld om gebruikt te worden bij de opvoeding van 800
miljoen rooms-katholieken. ‘Seksuele relaties buiten het huwelijk vormen een ernstige
afwijking, die strijdig is met Gods plannen voor man-
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nen en vrouwen.’ Dit kennis hebben van ‘Gods plannen’ vind ik ook steeds zo'n
wonderlijke aberratie in het Roomse denken. De kerk vraagt begrip voor de afwijking
van homoseksualiteit. ‘Onthouding is een roeping tot liefde: zij laat het hart vrijer
om God lief te hebben en komt meer overeen met het offer dat Christus voor ons aan
de Vader heeft gebracht.’

19 december 1983
Peter arriveerde tegen 22:00 uur gisteravond. Hij zag wat bleekjes. Ik geloof dat er
een eerste beginnetje van een onderkin staat aan te komen. Hoe is dit mogelijk? Hij
is nu 38 jaar. Ik had gebakken lever gereedgemaakt. Na lang getafeld te hebben,
sprak ik hem tot 04:00 uur in zijn eigen kamer aan de tuin. Hij vond wat ik als
levensbeschouwing ventileerde ‘devastating’ was. Hij kan na lange sombere
gesprekken helemaal niet meer slapen. Ik vroeg bijvoorbeeld, of ik de ouders van
Eduard niet uitgebreid zou schrijven en veel proberen uit te leggen. ‘Dan is wel hun
kerstfeest verpest en zal er veel gehuild worden,’ vond Peter. Hij vond dat ik een
‘non relationship’ met die jongen had en doorging onhaalbare illusies te koesteren.
In 1973 werd in Italië bij een ontvoering om losgeld een oor van de kleinzoon van
de puissant rijke oliemagnaat Paul Getty II afgesneden als bewijs. Nu is de
zestienjarige Giorgio Calissoni ontvoerd - met zijn 57-jarige moeder - en werd
eveneens een oor afgesneden om te onderstrepen dat het ernst was. In 1977 werden
in Italië 75 personen ontvoerd. Vorig jaar 41, en dit jaar 39. De afgelopen tien jaar
is ongeveer 700 miljoen gulden aan losgeld betaald.328
Schumacher belde. Jan Sampiemon had gezegd, dat na alle botsingen tussen
NRC-medewerkers en mij, de krant zijn handen absoluut niet wilde branden door het
Sital-interview te publiceren. ‘Ik vind het een prima gesprek en ik ben nog altijd
jaloers,’ zei Schumacher.
Wim Verkade belde om te vertellen dat Ernst van Eeghen weer in Moskou was
geweest. Arbatov had de Van Eeghens een kerstkaart gestuurd die Wim meteen had
moeten fotokopiëren om aan Amerikaanse relaties van de koopman te worden
doorgezonden. ‘Verder wordt het hele kantoor ziek van het kerstgedoe. We moesten
gisteren allemaal op Berkenrode komen en kerstliederen zingen. Erica denkt dat zij
een kerstengel is. Zij had gekleurd karton gekocht en linten. En dan te weten wat
voor mensen het eigenlijk zijn. Er is ook weer iemand op kan-

328

NRC Handelsblad, 19 december 1983.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

248
toor geweest van de Sovjethandelsmissie.’ Het verbaast me inmiddels allemaal niets.
Van Eeghen moest met mij breken van de BVD en gaat vervolgens afzonderlijk door
met zaken doen in Moskou, ondanks het contract dat wij waren overeengekomen.

21 december 1983
Kom tot niets.

22 december 1983
Aart van der Want en Ko van Wouwe kwamen langs om me te informeren over het
Forum Humanum van de Club van Rome. Frits Böttcher gedraagt zich weer als een
asshole, wat bekend is. Toen ze met Wagner van Shell gingen praten om financiële
steun te krijgen, stak deze een lange tirade af over het Humanistisch Verbond. Hij
dacht dat zij uit die hoek afkomstig waren.
Na hun vertrek heb ik nog tot 01:15 uur met Peter over Eduard zitten praten.
Het contract voor het boek is getekend met Jan Mets. De titel wordt: Willem
Oltmans in gesprek met Desi Bouterse. Ben vol gas nog één keer het manuscript aan
het uittypen. Hoop 1 januari klaar te zijn.
Robert Maxwell van Pergamon laat weten nu bereid te zijn een boek met
gesprekken met de twee presidenten van de Academies van Wetenschappen in
Washington en Moskou te willen uitgeven. Hij heeft Academician Anatoly
Alexandrov dat ook geschreven. Eindelijk.329
Alfred Vierling belde dat hij in oorlog was geraakt met Henry Brookman. Ik vind
dit heel jammer, want het zijn beiden waardevolle minds en zo raken rechts-denkende
kiezers hun roer kwijt en komen in dubieus vaarwater terecht.

23 december 1983
‘Papa is trots op je,’ telefoneerde Jan Mets me vanmorgen vroeg, nadat hij de eerste
gereedgekomen hoofdstukken van Bouterse had gelezen.
Peter kwam thuis met een mooie kerstster. Ik voel me altijd bezwaard, als hij geld
voor me uitgeeft. Acteurs moeten toch al zuinig zijn. Ambassadeur Herrenberg liet
me met een regeringsauto een kerstpakket brengen. Peter gaat nu trouwens naar zijn
moeder.
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Ik liep tegen Hans Gruyters aan en vertelde een boekje te hebben geschreven met
Desi Bouterse. ‘Met die griezel, die enge man,’ was zijn reactie. Die figuur is dan
van journalist in de politiek gegaan en demonstreert weer eens, hoe bekrompen zijn
brein werkt.
Herman van Roijen330 heeft van de Carnegiestichting de vredesprijs ontvangen,
‘vanwege de bewonderenswaardige wijze waarop deze heer de vrede zou hebben
gediend’.331 De duivel schijt altijd op de verkeerde hoop. Van Roijen zou vooral de
vrede tussen Indonesië en Nederland hebben bevorderd. Grotere onzin is nauwelijks
denkbaar. Tot 1961 heeft Van Roijen niets anders gedaan dan stipt het Luns-standpunt
in de kwestie Nieuw-Guinea uitgevoerd. Pas nadat prins Bernhard was ingezet om
JFK om te turnen ten aanzien van het Indonesische standpunt en om de verhouding
Indonesië-Nederland te de-escaleren moest Van Roijen mee om. Met man en macht
wordt er toch steeds aan gewerkt om de geschiedenis voor altijd te vervalsen. Ze
gaan hun gang maar. Van Roijen is in mijn ogen een nog grotere klootzak dan Luns.
Die laatste dacht echt dat hij het beleid moest voeren zoals hij deed. Hoewel, je weet
niet wat er in zijn haperende bol omging als hij in zijn bedje lag. Luns wist niets van
Indonesië en Sukarno af. Van Roijen daarentegen wel. Van Roijen voerde bevelen
uit, ondanks dat hij wist dat ze op een fiasco zouden uitlopen. Hij is een
Befehl-ist-Befehl-type, maar goed, een vredesprijsje is zijn deel. Deze heren blijven
onbetrouwbaar tot hun laatste snik en verschijnen als helden in de
geschiedenisboekjes.
Telefoneerde Coen Stork in Havana. Hij herhaalde tot tweemaal toe: ‘We missen
je zeer.’ Ik vroeg hem Sital op te bellen en hem te vragen geen interviews te geven
tot 8 januari, tot mijn gesprek met hem in De Tijd zal staan. Mijn gesprek met kapitein
Etienne Boerenveen is op 16 december 1983 in de De Tijd verschenen.332

24 december 1983
Gisteren is bij de viswinkel mijn boodschappenmand, die ik van mam had gekregen
- en die zij bij de blinden had gekocht, die ieder jaar in Bilthoven langskwamen gestolen. Ik haat zoiets.
Lamstraal Ischa Meijer interviewt Henk Hofland.333 De foto
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van Henk aan zijn schrijftafel ontroert me toch. Nooit zal ik dat moment vergeten in
Vierhouten dat ik hem zag en dacht: He is so special; and special he was.
Henk vertelt hoe hem als jongetje de vlucht van De Uiver naar Melbourne had
beziggehouden, net als ik. Wat ik heel vreemd vind is de opmerking: ‘Ik ben te oud
om nog contact te hebben met de jonge garde in mijn vak.’ Ik vind juist jonge mensen
in hoge mate inspirerend, binnen en buiten het vak. Peter is twintig jaar jonger.
Eduard 35 jaar jonger. Zij planten informatie en visies in mijn brein, die ik wil kennen
en toetsen.
Ik schrik er van dat zelfs hij nu stelt dat de Centrumpartij ‘subiet verboden zou
moeten worden’. Hij voegt eraan toe: ‘Dat moet kunnen op zuiver juridische gronden.’
Wat een onzin. Waarom zou (extreem) rechts geen stem mogen hebben in een open
democratie? Omdat rechts in handen is gevallen van een onbeduidend mannetje als
Janmaat zou je zelfs niet mogen spelen met de gedachte ‘verbieden’.
‘Ik heb geen oeuvre gewrocht. Ik heb een chaotisch spoor van stukjes nagelaten.
Met allerlei commerciële tournures daarin, en misschien ook wat goede dingetjes,’
zegt Henk tegen Meijer. Hij zegt verder uit het verleden te putten en schijnt te
bestuderen hoe hij geworden is zoals hij nu is. ‘Ik heb godzijdank een goed geheugen,’
aldus Hofland. Ja, ja daar draait het allemaal om... Ik zou hem Morton Hunts
geheugenkaart eens moeten sturen:334

Wie niet door heeft, dat putten uit het geheugen - als permanente vervalsingmachine
- de meest onbetrouwbare bron denkbaar is om ware gebeurtenissen mee te
achterhalen, heeft
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kennelijk nagelaten een elementair boek te lezen over het functioneren van ons brein.
Wanneer ik dit dagboek niet al ruim 43 jaar nauwgezet zou hebben bijgehouden, zou
ik heel wat onwaarheid hebben opgetekend in de vaste overtuiging op ‘een goed
geheugen’ - zoals Henk denkt - te hebben kunnen terugvallen.
Ook wijdde de Volkskrant één pagina aan het vertrek van Luns als
secretaris-generaal van de NAVO. Hij zei tegen Han Hansen, ‘Ondanks het feit dat
de Nederlandse pers mij voor gaga en kinds heeft versleten, koester ik de illusie dat
ik helder genoeg ben om deze functie nog een poos te kunnen blijven uitoefenen. En
dat wordt me ook door allerlei mensen gezegd. Maar als ik straks na twaalf jaar en
negen maanden vertrek, denk ik dat het meer dan genoeg is geweest.’335
Bracht een bezoek aan Henk Herrenberg in Den Haag. Hij begon met te zeggen
dat 1984 het jaar zou zijn dat de breuk tussen Suriname en Nederland totaal zou
worden. ‘Dat is een PALU-standpunt en slaat nergens op,’ antwoordde ik. Ik zei hem
dat zelfs Carlos Rafael Rodriguez het standpunt deelde dat Nederland weer op
‘natuurlijke voet’ met Suriname zou moeten te komen. ‘Als het van die kant komt
okay,’ antwoordde Henk, ‘Maar ik heb de bevelhebber geadviseerd niet meer met
Nederland te polemiseren. Nederland ook niet meer te noemen in redevoeringen. Er
moet eerst rust komen op dit front.’
Ik lichtte hem over alles volledig in, inbegrepen mijn activiteiten ‘als tweede
Surinaamse ambassadeur’ uit Den Haag om via Hoekman weer een gesprek met Desi
Bouterse op gang te krijgen. Ook vertelde ik over mijn advies een Sadat-stunt uit te
halen, onaangekondigd op een vliegtuig stappen en in Den Haag de problemen
uitspreken. Hij begon wat zuur te kijken, maar was het in grote lijnen wel eens. Ik
voorspelde hem dat de PALU-lijn de verkeerde was.
‘Ik voer loyaal mijn instructie uit,’ zei hij. ‘De bevelhebber zal misschien de
PALU-invloed laten verminderen, maar hij zal ze nooit laten vallen, want in december
1982 stond de PALU pal achter hem.’ Hij adviseerde van mijn uitstekende verhouding
met Harvey Naarendorp niet teveel bloot te geven, ‘anders vind je straks weer nieuwe
voetzoekers op je pad.’ ‘Ze hadden in Suriname wegversperringen voor je opgericht,’
zei hij, ‘maar je hebt ze een voor een platgetrapt en je bent er toch gekomen.’ Hij zal
Dick de Bie en consorten wel bedoeld hebben.
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Hij vertelde over de aaneenschakeling van shit met de NVD en het amateurisme van
sergeant Doedel als voorlichter. Diens broer zit in Den Haag op Buitenlandse Zaken.
Herrenberg had alleen minister van den Broek, Van Walsum, en zoals hij zei ‘nog
een kloot’ van Buitenlandse Zaken op zijn receptie uitgenodigd. Het Haagse ministerie
had echter een internmemo rondgezonden met het advies de receptie van Herrenberg
te mijden. De broer van sergeant Doedel stuurde dit memo in het geheim naar
Herrenberg, die op zijn beurt een kopie zond naar sergeant Doedel in Paramaribo.
De sergeant gaf met zijn domme hoofd het stuk echter door aan De Ware Tijd. ‘Het
advies verscheen dus in de 12.000 exemplaren van die krant, wat nooit had mogen
gebeuren,’ aldus de ambassadeur. ‘Ik had die brief bij me willen houden om op het
juiste moment uit te spelen.’
In de kwestie rond het visum voor Buddingh van het ANP had Herrenberg aan
Doedel uitdrukkelijk geseind geen toestemming tot verlening ervan te verstrekken.
‘Ik informeerde Paramaribo dat hij bij een boekje over Chin A Sen was betrokken
en dat hij negatief over mij heeft geschreven.’ Herrenberg zond Buddinghs verzoek
voor een visum wel door omdat iemand van Buitenlandse Zaken bij hem was komen
aankloppen om hem wel permissie te geven. ‘Ik benadrukte echter nadrukkelijk,
“niet geven”. Prompt kwam er een telex terug, dat Buddingh kon komen. Ze weten
werkelijk niet waar ze in Paramaribo mee bezig zijn. Ze denken niet aan het prestige
van de bevelhebber,’ aldus Herrenberg.
Hugo van Rhijn was over mij bij Herrenberg komen kletsen. Men begreep bij de
NOS niet waarom Suriname zoveel belang in mij stelde.
Henk was weinig ingenomen met de serie artikelen van Peter Schumacher. ‘Die
is ook niet bij me komen praten, want hij voelt wel wat ik ervan denk.’
De ambassadeur was zurig over Carlos Rafael Rodriguez en Osvaldo Cardenas.
Hij maakte zich zorgen over zijn positie als ambassadeur in Den Haag, want noch
Bouterse, noch Naarendorp hadden hem geinformeerd over de pourparlers tussen
de bevelhebber en Hoekman.
‘Bij een komende ontmoeting tussen hen ben je juist op deze plaats meer nodig
dan ooit,’ zei ik.
Van de Surinaamse ambassade ging ik naar de Nieuwe Parklaan 15, het huis dat
bij de ambassade van de USSR hoort, waar nu Volodja en Consuelo Molchanov wonen.
Het huis wordt van alle kanten afgeluisterd. Ze waren hiervoor gewaarschuwd.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

253
Van hogerhand hadden ze instructies gekregen: ‘nooit onderling ruzie maken, dan
liever even de straat op om het uit te praten’. Bij de grens gekomen [per trein van
uit Moskou] ontdekten zij dat er in Nederland een spoorwegstaking was. Zij belden
dus om 07:00 uur persattaché Kulisjov. Die moest wachten tot ambassadeur Beletski
om 09:00 uur beneden kwam om zijn handtekening te zetten onder een verzoek aan
het ministerie van Buitenlandse Zaken Koelisjov toe te staan per auto de Molchanovs
aan de grens op te gaan halen. Zij stonden vijf uur te wachten in Enschede met acht
koffers, tien dozen en een kinderbedje voor Anja. ‘En we hadden geen Nederlands
geld,’ zei Volodja.
Eenmaal in Den Haag gearriveerd moesten zij zich eerst, met hun dochtertje, bij
de vreemdelingenpolitie melden. Deze vertoning duurde nog eens drieëneenhalf uur.
‘We zaten in een kamertje met Turken, die binnen de kortste keren klaar waren,’
aldus Volodja. Carel Enkelaar had hen de dag na aankomst drie boeken gestuurd.
Beletski had een aantal hoofdredacteuren een diner aangeboden, en besloten werd
dit eens per maand te herhalen.
Ik lees In Search of Mind: Essays in Autobiography van de Harvard psycholoog
Jerome Bruner.336 Ik wist niet dat Goethe op zijn sterfbed ‘Mehr Licht’ heeft geroepen.
Ik verwacht dat er eens een fataal moment komt dat je Mehr Luft zal roepen.
Bruner kwam in dit vak terecht omdat hij in een vroeg stadium ‘was caught by
the idea of the evolution of mind.’ In 1938 arriveerde hij op Harvard. Hij heeft Gordon
Allport dan ook gekend, de schrijver van The Nature of Prejudice dat mij in 1959
hevig imponeerde.337 In 1960 richtte Bruner samen met George Miller het Harvard
Center for Cognitive Studies op. Bruner is een expert op het gebied van ‘the nature
of mind’ en ‘the life of mind’ geworden.
Daniel Lee, mijn vriendje uit Singapore schreef dat hij eigenlijk een lover had,
toen hij met mij de koffer in kroop. Zijn partner ziet daar verder geen gat in. Intussen
is Daniel naar Australië verhuisd, waar hij ongetwijfeld zijn vleugels vrijer kan
uitslaan dan in Singapore.

Kerstdag 1983
Volodja Molchanov vertelde dat mijn boek met Georgii Arbatov een sensatie was
in Moskou, omdat zaken als de beruchte
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Goelag erin werden besproken. Ook in dit opzicht was ons boek een doorbraak,
omdat dit nooit eerder in de Sovjet Unie was gebeurd. De Cubaanse persattaché had
op een receptie bij de Bulgaren tegen Volodja gezegd dat ze een journalist zochten
in Nederland om een film over Cuba te maken. Hij had er toen op gewezen dat ik
bezig was een boek met hun vicepresident te schrijven.
Ik heb de kerstkaart van Willem Bentinck per brief beantwoord, want hij is nu
weer eens een diplomaat die een uitzondering vormt op de doorsnee ambtenaren in
de buitenlandse dienst.
De Majesteit heeft al weer een kerstrede uitgesproken waar eigenlijk de honden
het brood niet van zullen lusten. ‘Met Kerstmis is het of de tijd stil staat (...) Het
kerstfeest laat ons de wereld - die zo vaak donker lijkt - in een nieuw licht zien,’ en
dan borduurt ze verder over verdraagzaamheid onder elkaar en in de samenleving.
‘Jezus noemde de ander: “de naaste”. Die naaste is voorwerp van liefde. Velen
worstelen met het begrip “naastenliefde”.’ Ik vind dat je beter je mond kan houden
dan dergelijk quasireligieus gezwam uitkramen alleen omdat het Kerstmis is. ‘De
liefde is lankmoedig. Zij kwetst niet, zij wordt niet verbitterd, alles verdraagt zij.’
Waar halen ze deze onzin toch vandaan.

Tweede kerstdag
Blijf thuis vandaag. Er is niets op televisie om voor te gaan zitten. Later keek ik toch
naar Christine Deutekom, die me op een of andere manier aan de moeder van Eduard
doet denken. Op de Duitse televisie was een tijger bezig zich in de achteruit van een
plank af te manoeuvreren. Hoe mensen naar zoiets kunnen gaan zitten kijken blijft
me een raadsel. Het zal wel te maken hebben met wat Jung eens beschreef als: kijken,
maar niet werkelijk zien wat er gebeurt.
Cecile van Lennep zond een kerstkaart met een verklaring, waarom zij zo lang
niets van zich had laten horen. Het was gekomen door een artikel in De Tijd: ‘en ik
niet begreep hoe je zoiets geschreven had.’ Wat bedoelt ze? Het artikel over mij van
september heb ik niet geschreven maar Gerard Driehuis. Zij hoopt dat ik in 1984 de
rust met mezelf zal vinden, die nodig is om een definitief doel in het leven te vinden.
Zo zie je: we kennen elkaar al zolang, sinds Nijenrode, en toch staan we blijkbaar
nog mijlen ver uiteen.
Aardige kaart van Roderick van Voorst, die nu op een advocatenkantoor in
Hilversum werkt.
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27 december 1983
Het Bouterse-manuscript is klaar. Een kopie ervan ligt bij Henk Herrenberg, die het
vanavond nog meegeeft naar Suriname. Hij zei dat er passages bij waren waarbij het
was alsof je Harvey Naarendorp hoorde praten. Dat klopt ook wel. Harvey heeft veel
met me aan het manuscript gewerkt, omdat hij momenteel als chef de kabinet van
Bouterse diens denken het beste kent en het nauwkeurigst kan verwoorden.
Ton van Dijk belde op om te vragen of ik Jan Pijper kende. Niet dus. Pijper kwam
plots in het geweer ten tijde van de Claus-affaire. Ik zei het voor mogelijk te houden
dat hij een frontmannetje was voor de BVD. Ik gaf Ton het telefoonnummer van Wim
Klinkenberg in Joegoslavië, want eigenlijk weet ik zelf van Pijper niets.
Ontmoeting met Wim Hazeu bij Bosch & Keuning in Baarn. Hij had het artikel
in De Tijd gelezen. Hij begreep eruit dat ik mijn dagboeken wilde publiceren. Hij
had Den Vaderland Getrouwe van voor naar achteren gelezen. Hij is bereid mijn
levensverhaal uit te geven. Te starten in 1985 als ik zestig jaar word met deel 1, de
periode van 1925-1945. Hij zei ook graag mijn Desi Bouterse-boekje hebben willen
uitgeven. Hij wist dat van het boek over de Decembermoorden 40.000 exemplaren
waren verkocht. Maar ik vraag me af of ze hier echt willen lezen hoe Bouterse in
werkelijkheid is, en wat hij wil en denkt. Hij vroeg wat ik van Simon Wiesenthal
vond. Ik besloot voorzichtig te zijn en zei dat het soort obsessie, waar die mijnheer
zich mee bezig hield me afschrikte en mij met een boog om de man deed heen lopen.
Hij antwoordde dat ik zelf geobsedeerd was geweest met Sukarno.
Ik vond dit een afschrikwekkende opmerking, want als hij na het lezen van Den
Vaderland Getrouwe mijn inzichten inzake Sukarno, Indonesië en Nieuw-Guinea
als een obsessie opvat, begrijpt hij eigenlijk niets van mij. Ik ontkende dus wat hij
zei, en merkte op dat ik mijn eerste internationale reportage over Sukarno maakte
rond mijn dertigste jaar. ‘Hoe oud is Wiesenthal?’ vroeg ik. ‘Als ik steeds weer
beelden op televisie zie over de horreurs van Buchenwald, dan draai ik het
onmiddellijk af. We weten nu wel dat er gaskamers zijn geweest, maar op een of
andere manier worden we er mee doodgegooid, en daar ben ik als kijker of luisteraar
niet meer voor te vangen.’ Zal mijn dagboek nu eindelijk gaan uitkomen? Jammer
dat mijn ouders die niet zullen meemaken, hoewel het de vraag is of ze het op prijs
zouden hebben gesteld.
Johannes Paulus II heeft in de gevangenis in Rome een ont-
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moeting gehad met Mehmet Ali Agca, de Turk die 13 mei 1981 een aanslag op hem
pleegde. Pauselijke goedertierenheid. Ronald Reagan heeft de verantwoordelijkheid
voor de dood van 241 Amerikanen bij de bomaanslag in Beiroet op 23 oktober 1983
op zich genomen. Hij zegt die verantwoordelijkheid volledig aanvaard te hebben.
Hoe aanvaard je zoiets? Zou hij er één nacht van wakker hebben gelegen? Geloof
en niets van. Words, words, words.
Vreemd dat Wicher de Marees van Swinderen - mijn lyceumkameraad uit Baarn
- op 3 november 1983 een brief schreef, die ik nu pas ontving en die begint met:
‘Tegenwoordig kom ik tot niets meer en dat is het begin van de ouderdom.’ Hoe is
het mogelijk? We groeiden samen op. Ik borrel van energie, en weet soms niet waar
te beginnen met wat ik allemaal wil doen. Is dat wat het handelen in huizen in
Scottsdale, Arizona, tot stand brengt in een brein?
Karel Bagijn bericht groot opgemaakt in het Algemeen Dagblad dat functionarissen
van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo de regering Bouterse erop hebben
gewezen dat Badrissein Sital op Cuba een opleiding krijgt om een guerrilla in
Suriname te beginnen. Hij zou over 150 tot 200 Surinamers kunnen beschikken die
zich op Cuba bevonden toen Bouterse de Cubaanse ambassadeur uitwees. Een
volkomen uit de duim gezogen verhaal. De vraag is echter hoe het mogelijk is dat
deze Bagijn, die op een of andere manier de onzin op zijn journalistieke bordje
geschoven kreeg, dit gemene stookverhaal groot opgemaakt in een niet onbelangrijke
krant als het AD gepubliceerd krijgt. Zijn hoofdredacteur Ron Abram zou toch moeten
weten waar Bagijn zijn inlichtingen vandaan tovert? Een buitengewoon smerig zaakje.
Ik denk enig recht van spreken te hebben want ik heb kortelings Sital uitvoerig
gesproken.338 Hoe zit de vaderlandse journalistiek toch in elkaar? Sital denkt in de
verste verte niet over een militaire actie in Suriname. Misschien verklaart dit ook de
brief die ik van de hoofdredacteur van De Tijd, Arie Kuiper, een paar dagen geleden
kreeg.339 Hij zou het interview met Sital niet nemen, omdat ik in de tekst meer aangever
dan journalist zou zijn. Dat zou al in de dagen van Nieuw-Guinea met Sukarno zijn
begonnen. Ik zou bovendien zelf politiek bedrijven, en het metier van journalist
troebleren door zelf een rol te willen spelen in de weer te geven actualiteit, en dit
laatste is waar. Maar daar is een reden voor.
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Ik heb sinds ik in 1955 als freelancer naar Rome ging altijd op de eerste plaats mijn
mening in reportages vervat en als journalist op papier gezet. Ik stuitte vrijwel
onmiddellijk op de gecontroleerde pers thuis. Dat ik van pet verander op gezette
tijden is, omdat de Nederlandse overheid al jarenlang niets na laat om ervoor te
zorgen dat ik in de mediawereld niet aan de bak zal komen. Ik kan het niet glashard
bewijzen, want het gebeurt in het geniep, en als ik denk onrechtmatigheden te hebben
ontdekt, worden zij ontkend. Maar er is sinds 1956 veel te veel gebeurd om hier niet
honderd procent zeker van te zijn. Arie Kuiper klets Den Haag na. Het zal me verder
een worst zijn.

29 december 1983
Bob Mantiri schreef voor de GPD-bladen hoe meedogenloos de ‘Petrus brigades’ in
Indonesië te werk gaan. Het is gesanctioneerde staatsterreur. Ze worden gevormd
door jonge officieren, die aan de militaire academie in Magelang zijn opgeleid. Ook
een aantal commando's die op Timor hebben huisgehouden, maken er deel vanuit.
Ze staan onder commando van Bennie Murdani, het hoofd van de Indonesische
inlichtingendienst en de vertrouweling van dictator Suharto. Zelfs het dragen van
een tatoeage kan aanleiding zijn om mensen te vermoorden. ‘Er zijn duizenden lijken
gevonden in de rivieren, op straat en in de bossen, die allemaal tatoeages vertoonden,’
aldus Mantiri. ‘Dit veroorzaakte paniek onder de bevolking.’ Op alle mogelijke
manieren hebben mensen geprobeerd van hun tatoeages af te komen, zelfs tot het
bewerken ervan met strijkijzers.340
De VS, met zijn grote bek over mensenrechten, zwijgt over Suharto, zoals er wordt
gezwegen over Mobutu. Beide heren kregen van prins Bernhard gouden arkjes als
beloning voor het beschermen van de wilde dieren. Het is niet meer te volgen wat
er gebeurt.
Er is in Suriname groot gedonder ontstaan na mijn vertrek: 4.000 arbeiders in de
aluminiumindustrie zijn in staking gegaan.341 Hoe moeten ze dit nu weer oplossen
en wie zit er achter?
De Times schrijft hoe moeilijk AIDS-slachtoffers het in New York hebben. Er is
vorig jaar een Gay Mens Health Crisis organisatie opgericht die de 250 AIDS-patienten
bijstaat. Tot nu zijn 514 personen aan AIDS gestorven. Van hen waren er 71,5 procent
homoseksueel of biseksueel. De meeste slachtoffers waren

340
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Dagblad Zaanstreek Typhoon, 10 november 1983.
The New York Times, James Lemoyne, 21 december 1983.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

258
mannen. Het aantal homo's in New York wordt geschat op 350.000. Een afschuwelijk
verhaal.342
Bruner noemt ‘common sense psychology unashamedly and blatantly cognitive
psychology. (...) It is what regulates the way in which people interact with each other,
what they expect of each other.’
Ik wil één pagina van Bruner hier overnemen:

Dit zou het allereerste begin van deel 1 van mijn te publiceren dagboeken moeten
worden. Dan is de volgende vraag: ‘What could possibly be the ultimate purpose of
evolution?’

342

The New York Times, Maureen Dowd, 5 december 1983.

Willem Oltmans, Memoires 1983-B

259
Volodja Molchanov moet voor Santa Claus optreden op de Sovjetambassade in Den
Haag.
Bezocht Antonio Diaz op de Cubaanse ambassade en had een buitengewoon prettig
gesprek met hem. Hij leek ‘genuinely interested’ in het Jerome Bruner boek, dat ik
bij me had om in de trein te lezen. Ik gaf hem een brief voor Salsamendi in Havana.
Ik adviseerde hem Carel Enkelaar eens op de lunch uit te nodigen.
Henk Herrenberg was in hogemate geïrriteerd over het artikel van Bagijn in het
AD. Hij herinnerde eraan dat Washington eerst had gezegd dat Sital 200 mannen
opleidde in Nicaragua, en nu dus in Cuba. Hij adviseerde me opnieuw om kalm aan
te doen tegenover PALU. Men moest Winston Caldeira niet onderschatten, hij zal zijn
been stijf houden ten aanzien van de Suralco-staking. Wanneer Caldeira erin zou
slagen 100 miljoen van het IMF los te peuteren zou Suriname voorlopig gebakken
zitten. Op 2 januari gaat het tweede gedeelte van mijn Bouterse-boekje met de koerier
naar Harvey Naarendorp. Hij zei dat Hugo van Rhijn zich gisterenavond zeer negatief
over Suriname in Het Journaal had uitgelaten.
Vanuit de Surinaamse ambassade wandelde ik naar het huis van Nel Oosthout,
die er goed uitzag. Gezellig bezoekje, alleen moest ik de poezen van tafel wegjagen,
omdat ze zowat met hun neuzen in de thee en koekjes zaten. Ze had een folder van
de Centrumpartij in haar bus aangetroffen en tot haar schrik bemerkt dat er dingen
in stonden waar zij het mee eens was. In Amsterdam gegeten met Cor en Anne Knulst,
hun zoon Rob en diens vriendin, en Jan en Babette Cremer. Generaal Knulst was
militair-attaché in Bagdad geweest, waar toen ook Coen Stork als diplomaat werkzaam
was. Hij vond Coen een vos die wel zijn haar, maar zeker zijn streken niet verloor.
Hoekman was de opvolger van Stork in Irak geweest. Knulst had Hoekman ook goed
gekend.
Maar vervolgens begon Cor opmerkingen over de Sovjet Unie en Arbatov te
maken, die ik met kracht tegensprak. Het was waar dat Ronald Reagan niet goed bij
zijn hoofd was, maar de invasie van Grenada was het beste wat Ronnie ooit gedaan
had. We kwamen op de beruchte raketten terecht en ik riep uit: ‘Iedereen hier is tegen
die ondingen.’
‘Ik ook!’ juichte Babette, maar Cor was weer even helemaal de rechtse generaal
en raasde maar door. De hele tafel vreesde dat er een open clash uit voort zou komen,
maar het liep gelukkig met een sisser af.
Toen het moment van betalen aanbrak gaf Cor zijn vrouw op
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de bekende nare manier opdracht 300 gulden te betalen. Jan zei dat hij best de hele
rekening wilde verrekenen. Ik begon met mijn deel, zestig gulden, op tafel te leggen.
Typische Hollandse scène alles bij elkaar.

30 december 1983
Ernst van Eeghen schreef dat hij op mijn verzoek met Gerrit Jeelof van Philips over
mijn belangen had gesproken ‘maar kennelijk toch zonder succes’. Hij zegt nu, noch
direct, noch indirect bij de zaak betrokken te zijn geweest. Hij weet niet wat hij nog
meer zou kunnen doen. Jeelof en Van Eeghen zijn schurken van hetzelfde allooi.
‘Kom je echt tot inkeer laat dan van je horen.’ Met inkeer bedoelt het echtpaar Van
Eeghen, dat als ik zou besluiten mee te willen doen aan het dwepen met Bijbel en
kerk, ik weer kan aankloppen. Voor die eer bedank ik.343 Het interview met Sital is
in De Tijd verschenen. Herrenberg had het al gelezen, maar hij wilde het over de
telefoon liever niet bespreken.
Ik heb Ron Wunderink van KLM - dat betekent dus feitelijk president-directeur S.
Orlandini - volledig ingelicht over wat er zoal in Paramaribo was voorgevallen,
inbegrepen het contact leggen tussen ambassadeur Hoekman en Bouterse, en over
de verschillende keren dat Naarendorp en ik de KLM-zaak bespraken. Hij was verbaasd
over mijn advies aan Desi Bouterse op een vliegtuig naar Den Haag te stappen om
de conflicten uit te praten. Hij verwacht dat ik mijn lobby voortzet om de lijn
Amsterdam-Paramaribo weer open te krijgen.
Rudy Kross die adviseur van Bouterse is geweest (zegt hij) en nu in Nederland
woont, heeft een interview gegeven aan Frans van Klaveren.344 Hij verwacht een
Amerikaanse interventie in Suriname, ‘want Bouterse speelt voor de zoveelste keer
met de baard van de tijger.’ Hij omschrijft de Cubanen als ‘tuig en een vloek in het
Caraïbische gebied.’ Het had weinig gescheeld of Suriname was onder curatele van
Brazilië gekomen. ‘Bouterse is zelf gecoupt door mensen die na 1980 uit de coulissen
zijn gekomen.’ Kross zegt zeker te zijn dat de Amerikanen als bevrijders zouden
worden begroet. De boot van Desi Bouterse ligt gereed bij Fort Zeelandia om als het
hem te heet onder zijn voeten wordt te kunnen verdwijnen. Dit is dan een voorbeeld
van de bronnen, die de NRC ruimschoots aan het woord laat om de goegemeente over
Suriname te informeren. Het is eigenlijk om to huilen.

343
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Zie bijlage 76.
NRC Handelsblad, 7 december 1983.
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In Amerikaanse regeringskringen tast men nog steeds volkomen in het duister over
de gezondheidstoestand van Joeri Andropov. The New York Times schrijft dat ook
de CIA geen kans uit te vinden wat er precies met de Sovjetleider aan de hand is. ‘The
whole experience,’ aldus een hoge functionaris, ‘of trying to track Andropov has
been a sobering reminder that the bloody place is a total secret. It is absolutely
terrifying to me that a group of people have in their hands the capacity to destroy
mankind and we know virtually nothing about them.’345 Wanneer je ze behoorlijk
zou benaderen dan zou je een heel eind kunnen komen.

31 december 1983
Moet overschakelen van Jerome Bruner op Lewis Thomas, die Late Night Thoughts
on Listening to Mahler's Ninth Symphony schreef.346 Het is een bittere aanklacht tot
de ‘military people’ die altijd maar doorgaan nieuwe oorlogen uit te zetten tot er op
een dag zich een ramp zal voltrekken. ‘Our behavior toward each other is the strangest,
most unpredictable, and almost entirely unaccountable of all the phenomena with
which we are obliged to live. In all of nature there is nothing so threatening to
humanity as humanity itself.’
De idioten hebben 30 miljoen gulden aan vuurwerk gespendeerd.
(wordt vervolgd)

345
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The New York Times, Bernard Gwertzman, 29 december 1983.
Lewis Thomas, Late Night Thoughts on Listening to Mahler's Ninth Symphony. Viking Press,
New York (1983).
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