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Inleiding
Gedurende ruim veertig jaar (vanaf 1973 tot ongeveer een half jaar voor zijn voor
mij onverwachte overlijden in september 2004) heb ik zeer regelmatig contact met
Willem Oltmans gehad. Er zijn periode geweest waarin hij mij wekenlang meerdere
keren per dag belde, zeker in het begin, maar ook later, toen hij begonnen was met
de redactie van zijn dagboeken. Willem wilde dan iets met mij delen (‘wat ik nu toch
weer tegenkom’) of mijn mening over iets weten (‘Doctor Gase, vindt u ook niet
dat...). Ook bespraken we dikwijls de binnen- en buitenlandse politieke verhoudingen,
waarover wij het even zo vaak niet eens waren.
Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Grenzen aan de groei in 1973I,
heb ik, namens de theatercommissie van de studentenflat aan de H. Cleyndertweg
in Amsterdam-Noord waar ik destijds woonde, Willem Oltmans uitgenodigd voor
een lezing. Deze werd gehouden op donderdag 17 mei 1973 in het Cleynteater, dat
destijds aan de studentenflat verbonden was.II Het toeval wilde dat juist die avond
door de VPRO een BBC-interview met de secretaris-generaal van de NAVO, Joseph
Luns, werd uitgezonden. Omdat het alom bekend was dat Oltmans zich al vele jaren
interesseerde voor de Nederlandse Nieuw-Guinea-politiek in de jaren 1949-1962 in
het algemeen en de rol van mr. Luns daarin in het bijzonder, besloten wij de avond
in twee stukken te delen. Voor de pauze zou Oltmans spreken over de Club van
Rome, na de pauze zou hij een uiteenzetting geven over het conflict rond
Nieuw-Guinea. In de pauze was er dan gelegenheid om gezamenlijk naar het interview
met Luns te kijken.
In zijn betoog na de pauze herhaalde Oltmans eerder geuite beschuldigingen, dat niet
de Indonesische president Soekarno, zoals Luns steeds had beweerd, maar Luns zelf
verantwoordelijk was voor het mislukken van de conferentie, die eind 1955/begin
1956 tussen Nederland en Indonesië werd gehouden en die later bekend zou worden
als ‘de Geneefse Conferentie’. Bovendien stel-

I Willem L. Oltmans, Grenzen aan de Groei, Bruna, Utrecht, 1973.
II Zie o.a. Het Parool, 16 mei 1973, de Noord-Amsterdammer, 11 mei 1973 en de Noorderzon,
orgaan van de bewonersvereniging Zilverberg/H. Cleyndertweg, 7 mei 1985.
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de Oltmans dat Luns regering en parlement opzettelijk onjuist had voorgelicht over
Amerikaanse garanties aan Nederland bij een eventueel gewapend conflict met
Indonesië over Nieuw-Guinea.III
Wat ik die avond hoorde, vond ik aan de ene kant zeer fascinerend en aan de andere
kant toch ook onwaarschijnlijk. Daarom besloot ik gehoor te geven aan de oproep
die Oltmans aan het einde van zijn betoog deed, om als studenten een eigen onderzoek
naar de rol van diverse Nederlandse politici in de kwestie Nieuw-Guinea in te stellen.
In betrekkelijk korte tijd slaagde ik er, tot mijn eigen verbazing overigens, in om met
een groot aantal staatslieden en andere direct betrokkenen over het Nederlandse
beleid inzake Nieuw-Guinea van gedachten te wisselen. Zo sprak ik in mei en juni
1973 met de oud-premiers Beel en Drees, met de voormalige Nederlandse
ambassadeur Van Roijen en met het CHU-Tweede Kamerlid freule Wttewaall van
Stoetwegen, terwijl ik correspondeerde met KVP-voorman Schmelzer. Daarbij leek
er al snel op een aantal belangrijke punten duidelijkheid te komen. In die tijd heb ik
ook met een groot aantal journalisten over het conflict rond Nieuw-Guinea gesproken,
in een poging een zo objectief mogelijk beeld van de gebeurtenissen te krijgen.
Daarna sprak ik opnieuw met Willem Oltmans, niet zo zeer om hem verslag uit te
brengen van mijn bevindingen, maar vooral om van hem aanvullend materiaal over
de zaak te kunnen krijgen.
Het was vanzelfsprekend onvermijdelijk dat Oltmans op deze manier ook op de
hoogte kwam van een deel van wat mijn gesprekspartners mij hadden verteld. Toen
Oltmans zich, mede naar aanleiding van datgene wat in het Nieuw-Guinea-hoofdstuk
van het boek Het verschijnsel Schmelzer van Robbert AmmerlaanIV over het
Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid vermeld staat, op 7 juni 1973 tot de Vaste
Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken wendde met het verzoek om een
parlementaire enquêtecommissie in te stellen, die het Nieuw-Guinea-beleid van
minister Luns zou moeten onderzoeken, liet hij zich tijdens een persconferentie in
het Haagse perscentrum Nieuwspoort dan ook enkele uitspraken ontvallen over wat
de verschillende betrokken politici tegenover mij over het geschil hadden verklaard.V
Ik had daar zelf geen weet van, want ik bevond mij juist ten tijde van de
persconferentie van Olt-

III de Noord-Amsterdammer, 18 mei 1973.
IV Robbert Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer, uit het dagboek van een politieke tekkel,
A.W. Sijthoff, Leiden, 1973.
V Zie o.a. NRC Handelsblad, 8 juni 1973 en de Volkskrant, 8 juni 1973 en 9 juni 1973.
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mans voor een gesprek bij dr. Beel in Wassenaar. Helaas bleek een aantal van de
geïnterviewden vanaf dat moment niet langer bereid mij te woord te staan of verder
met mij over de kwestie Nieuw-Guinea te corresponderen. Daardoor werd het voor
mij toen onmogelijk om mijn onderzoek af te ronden op de manier die ik mij had
voorgesteld. Om deze reden besloot ik mijn voorlopige bevindingen neer te leggen
in een tussenrapportage die ik heb aangeboden aan de voorzitter van de Vaste
Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Piet Dankert.VI Uiteindelijk besloot de
Commissie met 11 tegen 7 stemmen de ministers van Onderwijs en Buitenlandse
Zaken te vragen stukken toegankelijk te maken, ten einde een onderzoek te kunnen
instellen naar ‘de achtergronden van het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid in de
jaren '49 tot '62’.VII
Op 6 februari 1974 voerde de Vaste Kamercommissie overleg met minister van
Buitenlandse Zaken Van der Stoel en met staatssecretaris Klein over ‘de mogelijkheid
en wenselijkheid’ van zo'n onderzoek.VIII Op 22 oktober 1975 (!) deelde minister Van
der Stoel de Vaste Kamercommissie mee dat een steekproefsgewijs vooronderzoek
had uitgewezen, dat ‘onder het bestudeerde materiaal zich documenten bevinden,
waarvan (onverkorte) publicatie, indien deze de komende tijd zou plaatsvinden,
nadelige invloed zou kunnen hebben op de buitenlandse betrekkingen, en/of
individuele personen ernstige schade zou kunnen berokkenen. (...) Dit heeft geleid
tot de conclusie, dat bronnenpublicatie, op de voorwaarde door de Rijkscommissie
voor Vaderlandse Geschiedenis gesteld ten aanzien van een uitbreiding tot het jaar
1962 van de aan prof. Van der Wal verleende opdracht tot het verrichten van een
bronnenonderzoek over de Nederlands-Indonesische betrekkingen van 1945-1949,
voorshands niet verantwoord is.’IX
Hoewel er inmiddels tweeëneenhalf jaar verstreken was sinds Oltmans zijn verzoek
aan de Vaste Kamercommissie had gedaan, was er in feite dus nog niets bereikt. In
de tussentijd had ik mijn eigen onderzoek zo goed en zo kwaad als het ging voortgezet,
onder andere door gesprekken en correspondentie met de oud-premiers Schermerhorn
en De Quay. Omdat de betrokken politici vaak

VI Kort voor de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op 11
september 1973 bijeenkwam, heeft Dankert mij opgezocht om persoonlijk te vernemen wat
de betrokken politici en diplomaten tegenover mij hadden verklaard. Bij die gelegenheid heb
ik hem mijn voorlopig rapport overhandigd.
VII Zie o.a. de Volkskrant, 12 september 1973, Trouw, 12 september 1973 en Algemeen Dagblad,
12 september 1973.
VIII Zie o.a. de Volkskrant, 7 februari 1974 en Het Parool, 8 februari 1974.
IX Brief van de minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, aan de voorzitter van de
Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, d.d. 22 oktober 1975.
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slechts op basis van vertrouwelijkheid met mij over de Nieuw-Guinea-problematiek
van gedachten wilden wisselen, ben ik toen niet tot publicatie van het mij ter
beschikking staande materiaal overgegaan, ondanks aandrang die er destijds op mij
is uitgeoefend dat wel te doen.X
Toen het eind 1983/begin 1984 bekend werd dat de secretaris-generaal van de NAVO,
Luns, eind juni 1984 terug zou treden, heb ik, voor zover mogelijk, de verschillende
betrokkenen opnieuw benaderd en bleek het wel mogelijk toestemming te krijgen
om het besprokene te publiceren. Bovendien bleek men anno 1984 vaak bereid te
zijn mij veel meer informatie te verschaffen dan tien jaar eerder. Uiteindelijk heb ik
in 1984 ook een afsluitend gesprek kunnen voeren met de man, die kan worden
beschouwd als een van de hoofdrolspelers aan Nederlandse kant in het
Nederlands-Indonesische conflict over Nieuw-Guinea, mr. J.M.A.H. Luns zelf.
Toen ik Willem Oltmans in 1973 leerde kennen, studeerde ik scheikunde aan de
Universiteit van Amsterdam. In 1979 begon ik aan een carrière in het voortgezet
onderwijs. Dankzij Willem ben ik echter altijd generalist gebleven. Na mijn in 1984
gepubliceerde boek Misleiding of zelfbedrog, heb ik onder de titel Beel in Batavia
in 1986 een wetenschappelijke publicatie geschreven over 1948, het jaar dat eindigde
met de Tweede Politionele Actie van Nederland tegen de Republik Indonesia. Willem
was zeer geïnteresseerd in het resultaat van mijn onderzoek en stimuleerde mij
voortdurend om nòg dieper te graven en mijn horizon verder te verbreden. Daarvoor
zal ik hem altijd zeer dankbaar blijven.
Uiteraard heb ik met Willem ook meerder keren teruggeblikt op onze eerste
contacten in 1973. Daarbij gaf ik steeds aan het nog altijd jammer te vinden dat hij
destijds een deel van het resultaat van mijn onderzoek zo snel via een persconferentie
naar buiten had gebracht. Daardoor was een aantal oud-politici niet langer bereid
mij te woord te staan. Mijn onderzoek kon daardoor op dat moment niet worden
afgerond. Willem vond dat maar ‘onzin’. De waarheid moest naar buiten komen.
Dat dat (nog) niet de hele waarheid was, deed er volgens hem niet toe.
Ik heb meerdere malen tegen Willem gezegd nog altijd zeer veel waardering te hebben
voor met name zijn twee delen met interviews uitgebracht onder de titel Grenzen
aan de Groei. Het gemak

X Zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad, 23 februari 1974.
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waarmee hij tot een aantal groten der aarde wist door te dringen en de uitspraken die
hij een aantal van hen wist te ontlokken, zijn voor de Nederlandse journalistiek naar
mijn mening ongeëvenaard en gedeeltelijk in 2015 nog altijd actueel!
Tegelijkertijd moet ik constateren dat Willem door velen in Nederland werd en
wordt gezien als iemand die, zoals oud-premier Drees het noemde, ‘niet vies was
van een fikse rel’. Dat beeld heeft hij over zichzelf afgeroepen.
Het advies ‘soms is het maar beter je mond te houden’ of ‘wacht nou even met
dat naar buiten te brengen’, was aan Willem Oltmans niet besteed. Dat hij daarmee
regelmatig zijn eigen glazen (en soms die van anderen) ingooide, leek hem
ogenschijnlijk niet te deren.
Als onderwijsbestuurder denk ik altijd in mogelijkheden. Daarom kan ik niet
nalaten te constateren dat Willem Oltmans zijn onmiskenbaar aanwezige talent als
journalist en onderzoeker zeker niet ten volle heeft benut. Dat is ontzettend jammer.
Daardoor heeft hij voor zichzelf veel mogelijkheden laten liggen en zal hij, ondanks
zijn zeer omvangrijke Memoires, uiteindelijk niet meer worden dan een (voor mij
die hem zo lang heeft meegemaakt wel interessante) voetnoot in de Nederlandse
geschiedenis van de 20e eeuw.
Ronald Gase
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Amsterdam
1 januari 1984
Amerbos
Ik was al vroeg in de polders, maar luister nu naar Volodja Feltsman die Schubert
speelt. Buiten stormt het.
Ruud Lubbers noemt het plaatsen van zestien kruisraketten in ons land ‘een
verdedigbare en zelfs goede zaak’. Hij zal niet anders kunnen onder druk van het
NAVO-bondgenootschap en Washington, maar ik had hem hoger ingeschat.
Frederick Ress schreef vanuit Wisconsin, dat ‘when Peter and I broke up I felt
more pain than I had ever felt before. For a number of days I could not sleep at all.
I just looked into the night and felt I would never find happiness again. I was only
thirty, yet I felt life had passed me by.’ Het zijn de abusievelijk geprogrammeerde
illusies en absurde verwachtingspatronen, die op latere leeftijd deze calamiteiten
veroorzaken, zoals nu ook weer blijkt bij Frederick - als gevolg van de onontkoombare
werkelijkheid tussen hem en Peter -, of bij mij, als gevolg van de eveneens
onontkoombare realiteit tussen Eduard en mij. Het zijn de ‘sprookjes’ die ons op de
mouw werden en worden gespeld, die ons later de das om doen. We moeten maar
zien van dergelijke idealen te veranderen: van geloof in onzin naar accepteren van
de werkelijkheid, zoals deze is.
Time1 roept Reagan en Andropov uit tot ‘de mannen van het jaar’ en zet ze op de
omslag. Een paar fijne meneren.
Reagan schildert de Sovjet Unie af als ‘the evil empire’, waar men in staat is ‘a
crime against humanity’ te begaan door met gevechtsvliegtuigen een Koreaans
verkeersvliegtuig naar beneden te halen. En Andropov verkondigt dat de regering
Reagan ‘alle illusies’ de grond in heeft geboord om nog hoop te hebben dat ze het
eens kunnen worden. Vanuit Washington wordt Andropov afgeschilderd als ‘a mutant
from outer space’, terwijl de Sovjets hun tegenspeler Reagan vergelijken met Adolf
Hitler. Dat is de stand van zaken op 1 januari 1984. Ze liegen allebei, maar Reagan
liegt verreweg het meest.
In een begeleidend interview zegt Reagan: ‘I came here de-

1

Time, 3 januari 1983.
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termined to bring about a reduction in arms, and end the arms race.’ Wat een leugen
is. ‘Well, it really had not been an arms race. There had only been a buildup on one
side.’ Weer een leugen. ‘I also wanted to see if we could not get the world on a
practical road to peace.’ Wat in de optiek van Reagan betekent, de totale overwinning
van het kapitalisme en de westerse vorm van democratie. Dan vervolgt hij: ‘You
deal with them as human beings. But you are aware that, certainly, they are ideologues
dedicated to the philosophy that brought them into power.’ Alsof dat bij mijnheer
Reagan niet het geval is. En verderop: ‘They have to know that we are not going
back to our window of vulnerability that existed before we did our military
refurbishing.’ Weer een glasharde leugen: er was geen ‘window of vulnerability’, er
was alleen de Amerikaanse wil tot superioriteit over de USSR; vandaar het Star
Wars-project geïnitieerd door Reagan en consorten. ‘They have to know that whatever
they do is going to dictate our course in that regard. And they also have to know that
industrially they cannot compete.’ Hier komt de aap uit de mouw en zie je de
ultimatieve Reagan aan het woord, omdat het waar is dat de VS zich de star
Wars-gekkigheid kunnen veroorloven en de Sovjeteconomie niet. Het Kremlin moest
na 1945 een door de Tweede Wereldoorlog verwoest land weer opbouwen. Daarnaast
veranderden de Westerse landen vrij snel van bondgenoten tegen Hitler in
aartsvijanden, en kwam de Sovjet Unie onder een blokkade te liggen van de
Amerikaanse en - de door middel van het Marshall Plan opgepepte - West-Europese
economieën. Die uitleg waarom de USSR niet kan concurreren met het Westen zal je
in Time niet vinden.
Ben in het donker een tweede keer de polders in gefietst. Overal waren konijntjes
nog op pad, die al lang in hun holen hadden moeten liggen. Luisterde tijdens het
fietsen naar Aïda en piekerde over Eduard. Ik weet dus niet of ik, zoals hij nu is, nog
van hem zou houden.
In West-Duitsland werd 100 miljoen Mark aan vuurwerk uitgegeven. Beangstigende
waanzin. Dat loopt verkeerd af.
Gijs van de Westelaken vroeg me een introductie te schrijven voor het gesprek
met Badrissein Sital in de Haagse Post.2
De aandelen ACF zijn opeens van 189 naar 200 omhoog gesprongen. Als ik ze niet
in goud zou hebben omgezet, was ik geen 150.000 gulden verloren op advies van
broer Theo, Casper van den Wall Bake en Coté van de AMRO! Alleen Gerard

2

Zie de HP van 7 januari 1984, bijlage 1.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

15
Croiset adviseerde de ACF-aandelen in weerwil van alles vast te houden. Hij had
gelijk. Had ik maar geluisterd.
Peter is met zijn vriend Edwin van Wijk al enige dagen in Tilburg en laat verder
niets van zich horen. Ik ben voorgoed op Peter afgeknapt. Ik zeg niets, ik schrijf
niets, ik ga wat hem betreft gewoon in lucht op.
Dennis Livson vertelt me dat Pieter de Vink op 23 november ter gelegenheid van
de moord op JFK in Dallas een programma van negentig minuten presenteerde, waarin
het door mij gemaakte materiaal met George de Mohrenschildt, Mark Lane en vele
anderen werd gebruikt, terwijl ik slechts eenmaal in de film werd genoemd en eenmaal
kort in beeld kwam. Dat was alles, niets op de titelrol verder, geen betaling voor
gebruik van het door mij gefilmde materiaal, niets. Carel Enkelaar, die beter zou
moeten weten, laat dit allemaal gewoon gebeuren, en wie behartigt mijn belangen?
Geen hond.
Adriaan van Dis heeft op radio gezegd dat hij Alfred Vierling niet in zijn
televisieprogramma wilde hebben: ‘Want ik ben bang dat hij te aardig over komt.’
Wat is dat in godsnaam voor gelul?
Vierling vertelt me trouwens dat hij zo langzamerhand kotst van Janmaat, die hem
opzettelijk klein houdt. Er wordt ook geprobeerd Vierling in Amsterdam te wippen.
Toch vraag ik me af of Alfreds bek niet te groot is geworden, ook nadat hij keet kreeg
met Henry Brookman, de oprichter van die partij. Ik heb hem geadviseerd te blijven
zitten waar hij zit; te accepteren dat Janmaat - omdat deze beseft de brain van een
pygmee te hebben vergeleken bij Alfred, hem zal blijven dwars zitten.

3 januari 1984
Om 11:00 uur stond mijn vriend John van Haagen3 voor mijn neus. We hebben bijna
zeven uur intens zitten praten. Ik heb er veel spijt van ons gesprek niet op de band
te hebben opgenomen.
Ik sprak allereerst over Eduard met hem. Hij had een aannemelijke en bondige
verklaring: ‘die jongen was wel erg jong en moest naast jou op zijn tenen lopen. Dat
gaat een tijdje goed, maar eens barst de bom. Vandaar zijn vlucht naar New York.
Hij kon je niet meer aan. Dat is jouw tragiek, Wim, jij hebt een zodanig niveau: wie
kan dat bijbenen?’ Hij had het verhaal in De Tijd ook gelezen. ‘Dat was een karikatuur
van Willem Oltmans. Ik zou het heel anders hebben gedaan. Wie kent jou

3

Mijn marinevriendje, zie Memoires vanaf 1953.
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nou?’ Hij zei trouwens dat echte liefde en totale overgave niet aan tijd waren
gebonden. Hij verwachtte dat er iets zou gebeuren, en dat Eduard en ik weer bij
elkaar zouden komen.4
Ik verbaasde me er eigenlijk over hoe intiem John en ik de afgelopen dertig jaar
zijn gebleven. Hij wilde blijven eten, maar een telefoongesprek naar huis en de
mededeling dat zijn kleinzoon hem verwachtte, deed hem vertrekken. John bekeek
mijn huis en zei dat ik er beter aan zou doen het spoedig te verkopen, want na inspectie
van de plafonds op de tweede etage was hij van mening, dat er dringend
reparatiewerkzaamheden nodig waren. Dan te bedenken dat het in 1968 gloednieuw
werd opgeleverd.
Eindelijk belde Peter op. Ik was zeer geïrriteerd over zijn non-chalance niet eerder
contact te hebben opgenomen en zei dit ook, waardoor het gesprek escaleerde en
onaangenaam werd.

4 januari 1984
Motke Chanoeka belde vanuit Israël op en vroeg nu - tegen de afspraken in, we
zouden immers samen naar Suriname gaan - een bevestiging vooraf van de betreffende
minister. Om hem tegemoet te komen stuurde ik Erik Tjon Kie Sim een telegram dat
Chanoeka en ik op 17de zouden arriveren en of hij per ommegaande wilde laten
weten of het hem schikte dan een gesprek te hebben.
Hans van den Broek is het jaar met een gigantische blunder begonnen. Bij aankomst
op het vliegveld in Djakarta heeft hij nota bene verklaard: ‘Ik heb de grootste
bewondering voor de ontwikkeling en stabiliteit die deze regering, in het bijzonder
president Suharto, dit land heeft gebracht.’ Hoe krijg je de onzin door de keel? Hitler
bracht indertijd ook grote stabiliteit in Duitsland en zorgde voor een explosie van de
economie. Maar tegen welke prijs? De minister brengt een officieel bezoek van vier
dagen. Tussen de bedrijven door zou hij ook de doodseskaders en de nieuwe
moordpartijen van het fascistische regime aan de orde stellen.
De NRC meldt dat wanneer er nu verkiezingen zouden worden gehouden de
Centrumpartij zeven tot negen zetels zou behalen. Ik geloof er niets van. Lubbers
heeft gezegd over de discussie over het willen verbieden van de CP: ‘Je moet niet
zeggen, iets bevalt me niet en daarom verbied ik het wel, laten we zeggen buiten de
wetgeving om. Daarvoor hebben we een rechtsstaat. Nee, we moeten ons afvragen
waarom die kiezers

4

John van Haagen zou gelijk krijgen: we zouden de vriendschap weer oppakken en deze duurt
tot dit moment, 1997, voort.
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boos zijn geworden en proberen de oorzaak weg te nemen.’ Israël heeft weer eens
met bombardementen bij Baalbek honderd doden veroorzaakt en gaat rustig verder
met dit verwerpelijk optreden, terwijl de wereld zwijgt. Israël mag alles en hier wordt
gekeuveld over het fascistische karakter van de Centrumpartij. Vierling zegt overigens
dat de CP inderdaad contacten met Vlaamse fascisten heeft gelegd, en dat hij hier
niet langer aan mee kan doen.
Het aantal werkelozen in West-Duitsland is tot 2.258.000 opgelopen.

5 januari 1984
In Moskou is bekend gemaakt, dat de 4.000 kilometer lange pijplijn van Urengoi in
Siberië naar West-Europa in gebruik is genomen. Het eerste aardgas is doorgepompt
naar Frankrijk.5

Dit is wat Ronald Reagan en de schurken in Washington hebben willen voorkomen:
dat het Kremlin over meer buitenlandse deviezen zou komen te beschikken.
Trouw meldt dat het Surinaamse verzet in Nederland samen met oud-president
Chin A Sen en oud-minister André Haakmat zou werken aan een regering in
ballingschap. Volkomen belachelijk.
Uitstekend gesprek met advocaat Voetelink6. Hij is het volkomen met me eens dat
Jeelof zich onbehoorlijk heeft gedragen. Hij dicteerde meteen een brief aan Philips.
Er is al weer druk op het kantoor van Van Haersolte uitgeoefend om mij als cliënt
te laten vallen, omdat ik op dit moment geen geld heb Voetelink te betalen. Herry
heeft Van Haersolte meegedeeld dat hij

5
6

The New York Times, John Burns, 5 januari 1984.
Herman Maria Voetelink (Herry).
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zich persoonlijk garant stelde dat er geld zou komen. ‘Zoals ik jou heb leren kennen,
denk ik, dat er een moment komt, dat je ons zult kunnen betalen.’
Volodja en Consuelo Molchanov kwamen voor de lunch naar Amerbos. Ze hadden
de benodigde speciale toestemming van Buitenlandse Zaken gekregen zich boven
het IJ te mogen begeven. Volodja bracht een oud boek, oude tekeningen en litho's
van Jan Cremer mee om te verkopen. Vreemd: Jan heeft er mij nooit één gegeven.
Hij wil voor het geld een auto kopen om later mee naar Moskou te kunnen nemen.
‘Vind je het slecht wat ik doe,’ vroeg Volodja.
‘Nee, in jouw positie zou ik hetzelfde hebben gedaan.’
Ambassadeur Herrenberg belde. Hij had het gesprek met Sital gelezen en diens
opmerkingen over PALU waren inmiddels alweer door de Wereldomroep uitgezonden
met als gevolg ‘dat al die PALU-mensen in de militie, en op de ministeries hun beklag
doen bij de bevelhebber en tegen hem zeggen, “zie je nu wel, die Oltmans...”’
‘Wat ze eigenlijk zouden moeten zeggen is “die Sital”, want ik doe niets anders
dan hem aan het woord laten,’ antwoordde ik.
‘Ja, maar ze gaan nu weer wachten met het goedkeuren van het manuscript en we
waren nu net zo ver dat alles geregeld zou worden,’ aldus Herrenberg. Ik benadrukte
tevens dat ik journalist was en verder geen boodschap aan de PALU had en dat ik erop
toezag op geen enkele wijze beschuldigd te kunnen worden voor deze of gene partij
te kiezen.
Peter belde opgewekt op vanuit Thermos. Hij en Edwin komen straks naar
Amerbos.

6 januari 1984
Ze arriveerden om 20:00 uur, en zoals ik al verwachtte had Edwin zich in het ski-jack,
dat ik Peter had gegeven, gestoken. Ik krijg steeds minder zin om wat voor Peter te
kopen, want Edwin pikt het meteen in. Ik had hutspot gemaakt en trok de fles wijn
van Jan Mets open. Het werd al met al een plezierige avond.
Heb Jeelof van Philips een aangetekende brief geschreven.7
Ik speelde piano, en hoorde Peter van beneden meezingen. Hij riep: ‘heerlijk
Willem.’ Ik vind dat Peter er niet goed uitziet. Ik vind dat Edwin heel verstandig
over de dingen des levens spreekt, en hoe beter ik hem leer kennen, hoe meer ik
ervan
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overtuigd raak dat Edwin een geschikte partner voor Peter is. Ook mevrouw
Hornkamp kwam en knapte het huis als gewoonlijk weer prima op.
Ronald Reagan heeft een toespraak tot Cuba gehouden via de Voice of America.
Hij richtte zich tot de onderdanen van Fidel Castro, en zei dat de beloften die Castro
had gedaan niet waren nagekomen en hij de revolutie had verraden. Deze mijnheer
bevindt zich absoluut in een ideale positie dergelijke absurde verklaringen af te
kunnen leggen. Fidel is allerminst een heilige boon, maar hij heeft een poging
ondernomen een rechtvaardiger samenleving op te zetten voor iedereen. Washington
zag erop toe dat dit niet zou slagen.
Peter Schumacher van de NRC belde. ‘Ik ben erg blij met je Sital-interview. Ik zeg
aan iedereen dat ze het moeten lezen. Natuurlijk hadden wij het moeten hebben.’
In Thermos heb ik met Edwin van Wijk zitten praten. Hij vertelde dat toen Peter
anderhalf jaar in Madrid in het theater werkte hij nooit telefoneerde of een brief
schreef. ‘Ik werd een dronkenlap,’ zei hij in het Afrikaans. We hebben gezellig samen
gedineerd en ik begin Edwin steeds aardiger te vinden. Ik kan mijn ogen niet geloven.
Minister Hans van den Broek heeft aan de Indonesische legerbevelhebber Bennie
Murdani zijn excuses aangeboden voor de geuite kritiek op de Indonesische
doodseskaders. De Indonesische minister van Voorlichting, Harmoko, had namelijk
gezegd dat de regering niet bij de mysterieuze moorden is betrokken, die al één jaar
aan de gang zijn. Dit gedrag van Van den Broek is des te meer bezopen, omdat
Indonesische mensenrechtenorganisaties en zelfs de voormalige vicepresident Adam
Malik een open brief aan Suharto zonden om op te houden met deze standrechtelijke
executies.
Gisteren meldde Trouw:
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Ik dacht dus: eindelijk doet een Nederlandse minister zijn mond eens open tegen de
fascistische militaire terreur in Indonesië. Maar 24 uur later meldt Bob Mantiri in de
GPD-bladen, dat de bewindsman weer net zo snel in zijn schulp kroop als hij eruit
kwam. Wat voor een man is deze Van den Broek? He doesn't know his ass from a
hole in the ground.

7 januari 1984
Peter en Edwin hebben een fotosessie bij Hans Lonis. Ze lijken er tegenop te zien.
Een boek heeft soms het effect van muziek. Eén enkele passage kan zo treffend
zijn. Lewis Thomas: ‘The Seventh Wonder of the modern world is a human child,
any child. I used to wonder about childhood and the evolution of our species.’8 Een
paar alinea's verder: ‘The drive to be useful is encoded in our genes. But when we
gather in very large numbers, as in the modern nation state, we seem capable of levels
of folly and self-destruction to be found nowhere else in all of Nature.’
Na een prachtige cadens over de stelling: ‘I want to know what goes on in the
mind of a honeybee,’ constateert hij: ‘Surely, music (along with ordinary language)
is as profound a problem for human biology as can be thought of, and I would like
to see something done about it. (...) Why is The Art of Fugue so important and what
does this single piece of music do to the human mind?’ Dat vraagt Lewis Thomas
zich af. Leg dat maar eens uit.
Ontmoette Bertie Hilverdink9 die even over was uit New York. Over Eduard
sprekende zei hij: ‘Ik vind het ergens oneerlijk om zo'n jonge jongen aan je te binden,
want je beseft het misschien niet, want jij bindt mensen wèl aan je.’ Hij vervolgde:
‘Ach, iedere relatie is anders. Toen ik jou in 1950 leerde kennen, of jij mij, was het
ook de eerste keer. Nu zeg je dat Eduard de eerste keer was. Het was helemaal niet
de eerste keer, het was alleen weer heel anders...’ In wat hij zei schuilde waarheid.
Met dit verschil: dat Bertie in 1950 mijn eerste werkelijke homoseksuele ervaring
was en we de paar keer dat we seks hadden op één hand konden tellen. Peter was de
tweede ‘grande affaire’, met sinds 1967 zegge en schrijven tweemaal seks. Waarom
ik Eduard de eerste werkelijke liefdesaffaire noemde, was omdat hij en ik bijna
anderhalf jaar lang zeer re-
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gelmatig - naast vriendschap - ook zeer volledige nummers, dikwijls met veel
voldoening, maakten.10
Bertie zei eveneens: ‘To illustrate how small the world is: Ik werk met een fotograaf
en zijn manager zei tegen me...’ - ik kreeg het al warm en begon te blozen - en ik
vulde in: ‘Dat hij met Ed naar bed was geweest.’ Bertie lachte. ‘Nee, met jou. Het
gaat om Dan Turner, een lange donkere kerel.’ Ik dacht lang na en toen herinnerde
ik mij de jongen uit Texas, die ik eens in het Vondelpark had ontmoet, mee naar
Amerbos had genomen en was blijven logeren. Bertie: ‘Toen Dan zei: “I know a
Dutch journalist” wist ik meteen dat jij het was.’ Ik zie er naar uit die jongen terug
te zien.
Het zou verder een vreselijke avond worden. Peter en Edwin sliepen laat, en
vertrokken om 13:00 uur, kwamen voor het avondeten om 19:00 uur thuis en
vertrokken weer om 21:00 uur voor ‘a night in the town’. Ik vond dit tegenover mij
een schandelijke zaak en Edwin trok partij voor Peter (uiteraard). Er speelden zich
de meest afschuwelijke scènes af.

8 januari 1984
Ze zijn vanmorgen vertrokken voor de terugreis naar Londen. Peter was echt
aangedaan, toen zij het huis verlieten. Ik heb lang gehuild. In mijn woede zei ik
gisteravond in een stemming te zijn al mijn dagboeken te vernietigen. ‘Nee,’ zei
Peter, ‘je moet je leven beschrijven, want het is een bijzonder leven geweest.’ Voel
me weer eens ontroostbaar.
Uitgerekend presenteerde Wibo van de Linde gisteravond een documentaire over
een professor van Bemmelen, die samen met zijn vrouw besloot zelfmoord te plegen.
Mevrouw van Bemmelen overleed als eerste. Twee weken later zou haar man volgen.
In plaats daarvan vertrok hij naar Tirol. Daar trouwde hij met een oude vriendin.
Toch zou hij niet lang daarna aan darmkanker overlijden. Wibo ging naar Van
Bemmelen toe, zette de camera aan en zei: ‘U weet dat ik journalist ben, ik ga u
aangeven bij de politie.’ Wibo als nazi, walgelijk. Zal ik hem schrijven wat ik hier
van vind?
John van Haagen belde, want hij zei gevoeld te hebben, dat ik me alleen en triest
voelde. Ik vertelde hem iets over gisteravond. Hij reageerde meteen. ‘Wim, jij maakt
je vrienden, het is een vorm van ze proberen om te bouwen. Je voert ze een soort
Oltmans kruidenmelange. Wanneer ze er niet tegen kunnen, of het niet kunnen
verwerken, dus wanneer je slachtoffers
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voelen dat ze niet aan je wensen kunnen voldoen, of het niveau dat je van ze verlangt
niet halen, dan lopen ze weg. Toch hebben die vrienden, die jij zoekt of hebt
gevonden, een sterk eigen Ik. Het zijn nooit mensen met kameleonachtige karakters.’
Hij noemde de botsing met Peter van gisteren onvermijdelijk. ‘Toch zal de
vriendschap met je vrienden onverbrekelijk zijn. Je zou deze banden niet kunnen
verbreken zonder jezelf geweld aan te doen. Het verschil tussen ons is, ik heb mijn
dagboeken in mijn hoofd.’
De tranen in Peters ogen van gisteravond zie ik voor me, ook zijn ontdane gezicht
van vanmorgen. Ik weet, dat hij zielsveel van me houdt, maar he takes me for granted.
Daarom zei ik op een gegeven moment zelfs: ‘Maybe I should consider it an honour,
dat je me zo nonchalant behandelt.’

9 januari 1984
De Sovjets hebben hun bedreiging aan het adres van Rotterdam waargemaakt. ‘Geen
korrel Russisch importgraan is het afgelopen jaar via Rotterdam aangevoerd,’ aldus
de Volkskrant.11 Hierdoor is de haven tenminste één tot twee miljoen ton lading
misgelopen. Ambassadeur Victor Beletski maakte een einde aan twaalf jaar bedelen
om een consulaat in Rotterdam te mogen vestigen. Antwerpen heeft zoiets nu al heel
lang. Zelfs de havenlobby kwam in het geweer en wist van het kabinet Lubbers niets
anders gedaan te krijgen, dan dat Sovjetondernemingen managers in de Maasstad
mochten vestigen, zij het onder strikte condities. Maar een consulaat: nee. Altijd
vraag ik mij af, welke de machten zijn die in Den Haag werkelijk de dienst uit maken
en die het land onnoemelijk veel schade berokkenen.
De regering Alibux is afgetreden. Desi Bouterse sprak tien minuten op televisie,
en gaf toe dat het bewind fouten had gemaakt met het aankondigen van
belastingverhogingen (het werk van voornamelijk Winston Caldeira, die evenals
Alibux tot de PALU behoort). Alle nieuwe belastingmaatregelen zijn stopgezet.
Bouterse: ‘Er moet gezocht worden naar een fundamentele oplossing waarbij de
gerechtvaardigde verlangens van de vakbeweging en de arbeiders en het veiligstellen
van de toekomstige ontwikkeling een rol moeten spelen.’12
Hans van den Broek ontkent - ‘het verhaal is absoluut onjuist’ - dat hij de
Indonesische regering excuses zou hebben aange-
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boden. Hij had wel degelijk zijn zorg over standrechtelijke executies uitgesproken,
maar ‘de ministers hebben mij laten weten, dat dit geen regeringsbeleid is, want die
executies verdragen zich niet met de Indonesische constitutie en met het
rechtssysteem.’ Hoe krijgt de man de onzin toch steeds maar weer door de keel?
Nadat Suharto in 1965 hoogverraad had gepleegd werden een miljoen onschuldige
mensen in Indonesië door Suharto omgebracht, natuurlijk met stilzwijgende
goedkeuring van Washington en de CIA, want het ging immers om sukarnisten en
communisten! Tegenover Suharto heeft Van den Broek de kwestie van de hernieuwde
moordpartijen door het Indonesische leger niet eens in de mond durven nemen. Dat
is pas een kind om een boodschap sturen.
Zond Peter een brief met slechts één regel: ‘I love you.’ Dit bij Rachmaninoffs
derde symfonie.
Einde 1983 is het aantal AIDS-gevallen in de VS tot 3.000 opgelopen. The New
York Times13 wijdt een hoofdartikel aan wat het blad noemt de lou loene-reactie van
de Amerikaanse overheid om prompt na het bekend worden van het ‘acquired immune
deficiency syndrome’ met kracht maatregelen te nemen om de verspreiding van de
epidemie tegen te gaan. Het lijkt boter aan de galg gesmeerd, want de regering Reagan
zelf is duidelijk antihomoseksualiteit. Rechts en ultrarechts in de VS zijn er niet vies
van om opgeruimd staat netjes te denken.

In de trein naar Groningen.
Lewis Thomas ziet de mens aldus: ‘Collectively, we are still, in a fundamental sense,
a tissue of microbial organisms living off the sun, decorated and ornamented these
days by the elaborate architectural structures that the microbes have constructed for
their living quarters, including sea grass, foxes, and of course ourselves.’ (p.p. 74)
‘All of us, men, women, children, fish, sea grass, sandworms, dolphins, hamsters,
and soil bacteria, everything alive on the planet, roll us along through all our
generations by replicating DNA and RNA, and although the alignments of nucleotides
within these molecules are different in different species, the molecules themselves
are fundamentally the same substance.’ (p.p. 105)
Dat ik 58 jaar moest worden voor ik via het brein van deze eminente bioloog me
nu pas realiseer hoe alles wat leeft met elkaar verbonden is en zich voortplant. En
dat het hele levende
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zaakje op aarde voortkomt uit bijzondere chemische processen 3.5 miljard jaar
geleden.
Professor Hylke Tromp had me voorgesteld ook met professor Röling14 te gaan
praten. Zoals altijd was het weerzien met Bert Röling uiterst aangenaam. Röling
herinnerde zich in het verleden kamermuziek te hebben gemaakt met mam, samen
met haar vriendin Jet Verrijn Stuart en een andere jeugdvriend Van Regteren Altena.
Op zo'n moment realiseer ik me altijd weer hoe gezegend en dankbaar te moeten zijn
voor mijn muzikale moeder. Mensen, die van kwartet maken genieten, zijn anders,
dat staat voor mij vast als een paal boven water.
Röling herinnerde zich ook hoe we tijdens de Nieuw-Guinea-crisesjaren in
Amsterdam samen met Emile van Konijnenburg van de KLM hebben geluncht. Ik zei
dat niet Van Roijen, maar Van Konijnenburg de vredesprijs had verdiend voor wat
hij deed om de verhouding Indonesië-Nederland weer genormaliseerd te krijgen.
Later nam Hylke me mee naar een restaurant voor een ontmoeting met professor
Ies Lipschitz15, op wiens steun ik wil hopen bij het uitgeven van mijn dagboeken.
Hij zit in het bestuur van een fonds, dat dergelijke projecten financiert. Hij benadrukte
dat men over meer geld beschikte, dan doorgaans werd uitbesteed. Het materiaal
moet van groot belang zijn voor de historie. Hij dacht, dat één deel over de periode
1925-1945 ‘voor niemand interessant’ zou zijn. Uit de bus kwam dat deel 1 van de
Memoires de periode 1925 tot de dag dat ik journalist werd in 1953 zou moeten
beslaan.
Lipschitz verraste me met de vraag, ‘Wie zou er belang bij kunnen hebben dat je
dagboeken niet uitkomen?’ Echt weten doe ik dit niet, maar aangenomen kan worden
dat er een aantal mensen in Den Haag zijn, die mijn dagboek zullen gaan vervloeken
en ongeveer kunnen berekenen wat hen boven het hoofd hangt indien het zou
verschijnen. Ook kwam een subsidie ter sprake om het dagboek op microfilm te
zetten.

Van Groningen naar Amsterdam
Ambassadeur Antonio Diaz gaf me laatst het boekje Man and Socialism in Cuba van
Ernesto Che Guevara dat in 1967 werd gepubliceerd.16 Che heeft het over Fidels
‘integration with the people’ en over ‘that close dialectical unity which exists be-
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tween the individual and the mass’, wat me pure bullshit lijkt. Het herinnert me aan
de onzin, die je in Moskou steeds hoort over de nieuwe marxistische mens. Het zou
aardig zijn als het mogelijk was, of indien men wist hoe de geest van de mens te
herstructureren, te herprogrammeren.
’ It is the twenty-first century man whom we must create, although this is still a
subjective and unsystematic aspiration.’ (p.p. 38) Che had met Jose Delgado in
Madrid over dit onderwerp moeten spreken, dan zou hij wat beter inzicht hebben
gekregen over de vraag, hoe de moderne mens opnieuw zou kunnen worden
uitgevonden.17
Wat Hylke Tromp en Ies Lipschitz vooral benadrukten was, dat wil mijn dagboek
voor subsidie in aanmerking komen het vooral wetenschappelijk geschiedkundig
belangwekkend moest zijn. Ik probeerde duidelijk te maken, dat ik in mijn dagboek
weergeef hoe het brein van een jongetje van tien, twaalf jaar oud, en wat er aan input
aan te pas is gekomen op het meanderende levenspad om de uiteindelijke mindscape
tot stand te brengen waarmee de zogenaamde ‘oude dag’ wordt beleefd. Dus dat
mogelijk ook fondsen in deze sector van wetenschap konden worden aangeboord.
‘Het zou een gecombineerde financiering door de geschiedkunde en de psychologie
moeten worden,’ waagde ik te betogen.
‘Dat kan nooit,’ riepen beiden heren in koor. ‘Jij kent de ambtenarij niet. Daar
willen ze niet van horen...’ Ies suggereerde nog het Prins Bernhard Fonds te
benaderen.
Surinamespecialist van NRC Handelsblad Frans van Klaveren schrijft in de krant:
BEZWIJKT BOUTERSE AAN VOLKSBEWEGING? De man beweert van achter zijn
Rotterdams bureau dat het geen verbazing hoeft te wekken dat de huidige stakingen
die bij Alcoa in Suriname plaatsvinden, volgens een draaiboek opgesteld door het
Amerikaanse State Department worden uitgevoerd. Hij laat er bovendien op volgen:
‘Een destabiliserend scenario, dat uiteindelijk de val van de nachthebber moet
inluiden.’ Wat hebben de sukkels in Nederland er toch bijzonder weinig weet van
wie deze Bouterse werkelijk is. Ze doen er dan ook geen moeite voor zich nader te
informeren met als gevolg dat ze in koor in de ruimte zwetsen. En dit allemaal in de
zogenaamd gezaghebbende NRC.
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Volgens het licht Van Klaveren ziet de Surinaamse bevrijdings-beweging in Nederland
‘het einde van het bewind Bouterse naderen. (...) De plannen om het dan ontstane
machtsvacuüm op te vullen, zowel civiel als militair, liggen gereed.’ Bovendien
demonstreert Van Klaveren wat een derderangs journalist hij is door wel aan het
interview van mij in de Haagse Post te refereren, maar er zorgvuldig op toe te zien
dat de schrijver van dit gesprek niet in zijn krant wordt vermeld. Stakker.

10 januari 1984
Heel Amsterdam-Noord zit weer eens in een penetrante parfumstank, die door de
chemische fabriek Naarden, of de hemel mag weten van waaruit dan ook, wordt
verspreid. Het kan ook AKZO Noord zijn. Nederlandse milieuministers maken zich
volkomen belachelijk.
Arnold Burlage, een Telegraaf-journalist, die zich er zijn beroep van maakt
anti-Bouterse-artikelen te schrijven, ging vandaag onder de kop BOUTERSE VERDER
IN HET NAUW weer tekeer. Ik lees die rotzooi verder niet meer.
Josje Hagers is ook weer eens in de pen geklommen om De Telegraaf te kunnen
openen met de reuze ‘belangrijke’ mededeling dat Elisabeth II aanzienlijk harder
werkt dan Beatrix. De Britse vorstin verscheen in 1983 niet minder dan 337 maal in
het openbaar tegen Beatrix maar 150 keer.
The New York Times stuurt op een blauwe maandag een verslaggever naar
Paramaribo en uiteraard verschijnt er dan vervolgens allerlei ‘roddel’ onder het mom
van informatie in deze meest gezaghebbende krant van de VS. James LeMoyne
beweert vandaag dat Osvaldo Cardenas, de voormalige Cubaanse ambassadeur, ‘the
toast of the town’ was. ‘He was involved in virtually every aspect of Government
business, according to Government officials and outside observers.’18 Een
afschuwelijker verdraaiing van de feiten is nauwelijks denkbaar.

11 januari 1984
Henk Herrenberg is halsoverkop naar Paramaribo geroepen. Ik zie het al voor me:
Herrenberg als chef de kabinet van Bouterse, en Harvey Naarendorp als premier of
minister van Buitenlandse Zaken. Dat zou voor Bouterse de verstandigste oplossing
zijn.
Brief van Wayne Smith, die uitdrukkelijk wil helpen.19 Bemoedigend.
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Professor Peter Sifneos van Harvard heeft de term alexithhymia uitgevonden voor
de afwijking van mensen die niet in staat zijn ‘to connect their thoughts with their
emotions.’ Peter en ik zijn er al jaren van overtuigd dat dit een probleem is dat bij
Casper van den Wall Bake speelt.
‘Emotions are not the same thing as feelings,’ legt Sifneos uit.
‘Emotions are biological. A cat can have an emotion when it sees a dog coming
at it. But the cat can't have thoughts in reference to the situation. That's something
we have that the cat doesn't. So we have feelings - the thoughts attached to emotions.
Alexithymics don't have that.’20
Minister Van den Broek heeft aan Frans Weisglas van de VVD - die er een hobby
van schijnt te maken Bouterse achter zijn broek te zitten - geantwoord, dat Den Haag
niet in staat is internationale hulp aan Suriname, zoals in EEG-verband is gegeven,
tegen te houden. Wat bezielt een man als Weisglas in hemelsnaam? Kamerleden, die
aan de hand van rapporten van inlichtingendiensten opinies vormen voeren wel vaker
dit soort absurde acties.21 Dat heet dan een volksvertegenwoordiger in actie...
Het is opmerkelijk dat de voormalige vicepresident van Indonesië, Adam Malik,
heeft gezegd tevreden te zijn, dat minister van den Broek zich in Indonesische zaken
mengde door de mensenrechten kwestie aan de orde te stellen.22 ‘Als men ons op
onze fouten wijst, is dat goed voor Indonesië.’ Volgens Malik heeft het beleid van
de regering Suharto (waar deze gladjakker jarenlang zelf deel van uitmaakte) geleid
tot toegenomen criminaliteit en schending van de mensenrechten. Alsof er iets nieuws
onder de zon is. Suharto heeft sinds zijn staatsgreep in 1965 nooit anders gedaan dan
mensen doodschieten en de bevolking de stuipen op het lijf jagen.
Desi Bouterse heeft het leger ingezet om de staking bij Suralco te breken teneinde
werkwilligen in de gelegenheid te stellen weer aan het werk te gaan. Het energiebedrijf
EBS is door militairen overgenomen. Dat is andere koek. Suralco stuurt vrouwen en
kinderen van Amerikaans personeel naar de VS terug. De Nederlandse ambassade
heeft wel landgenoten geregistreerd, maar geen advies gegeven te vertrekken.
Ambassadeur Hoekman is een verstandig man.
Ben naar Schiphol gegaan om Loet Kilian te ontmoeten in de Hilton, waar we
twee uur hebben zitten praten.23 Hij draagt
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nog steeds het uniform van de KLM cateringdiensten. Lang over Peter en Eduard
gesproken. Zijn gezin met drie kinderen loopt kennelijk op rolletjes. ‘Toch als jij
indertijd Tieneke niet had ontmoet, zouden jij en ik waarschijnlijk nog altijd
samengewoond hebben in Kew Gardens, Long Island,’ zei ik.
‘Daar kan je gelijk in hebben.’

12 januari 1984
De bedrijfsleiding van Suralco in Suriname heeft het bedrijf voor onbepaalde tijd
gesloten. Duidelijk ondermijnende actie ten aanzien van het leiderschap van Bouterse.
Hoe is het trouwens mogelijk dat Chin A Sen naar Suralco en de stakende arbeiders
heeft kunnen telefoneren om hen zijn steun te betuigen?
De berichtgeving is inderdaad alarmerend. Jan Mets zei al: ‘Wanneer Bouterse
wordt doodgeschoten, wordt je boekje een bestseller.’24 Toch heb ik het gevoel dat
Bouterse op de een of andere manier een uitweg zal weten vinden, ondanks het
gestook van alle kanten en de zenuwoorlog die van buitenaf tegen Suriname wordt
gevoerd. Bouterse heeft ook veel van alle shit aan zichzelf te danken. Hij had allang
het dossier over Chin A Sen moeten vrijgeven.
Ben naar ambassadeur Antonio Diaz van Cuba gegaan, en ontdekte dat hij absoluut
niet op de hoogte was van wat er in de media speelde over Suriname en Cuba; zelfs
wist hij niet dat de NRC nu opnieuw publiceerde dat zich al 150 Cubanen in Suriname
bevonden om Bouterse te helpen. Keer op keer voerde hij aan dat er geen beginnen
aan was om alle leugens over zijn land in de Nederlandse pers tegen te spreken.
Bovendien was de man op de Cubaanse ambassade die de perspublicaties voor hem
vertaalde met vakantie in Havana. Het was te duur om een andere vertaler tijdelijk
in dienst te nemen.
Steeds weer viel hij terug op de woorden: ‘it is our policy’. Op een gegeven moment
verloor ik mijn geduld en zei: ‘But look where Cuba is now, with this policy. At
least, Georgii Arbatov understood, that times have changed and that policies must
adapt to new realities.’ Omdat hij nog steeds hoopt op een Nederlands televisieteam
naar Cuba adviseerde ik hem Carel Enkelaar, Henk Suèr, Leo Kool en
oud-ambassadeur van der Gaag gezamenlijk voor een lunch uit te nodigen. ‘My wife
would have to cook, because at the moment we have no servants.’ Ik reageerde - en
misschien ben ik wel te ver gegaan -
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dat ik bereid ben hem een beschouwing te sturen hoe om te gaan met televisiemensen
om hen te bewegen een bezoek aan Havana brengen. Ik zag dat deze opmerking hem
opwond. Maar de man is, ondanks zijn goede bedoelingen, een totale amateur in
deze zaken.
Vervolgens ontmoette ik ambassadeur Beletski. Deze had Volodja Molchanov
gevraagd eveneens aanwezig te zijn met de woorden: ‘Oltmans is jouw zaakje.’ De
Sovjetambassadeur begon het gesprek met vragen te stellen over Suriname, waar hij
grote belangstelling voor scheen te hebben. Daarna vertelde ik over Cuba en stelde
nadien de vraag, omdat Joeri Andropov nu al vele maanden in de lucht hing voor
een televisiegesprek, of we in plaats daarvan wellicht minister Andrei Gromyko
zouden kunnen filmen.
Beletski: ‘Minister Gromyko en Hans van den Broek staan ingepland om elkaar
30 minuten te ontmoeten in Stockholm. Wanneer het een serieuze, en constructieve
bijeenkomst wordt, zal het eenvoudig zijn om een gesprek met onze minister te
filmen, anders zal het nagenoeg onmogelijk zijn.’ Ik kreeg het gevoel dat hij er geen
bezwaar tegen zou hebben, als ik dit gezichtspunt van hem op het gesprek bekend
maakte, dus als een drukmiddel op Van den Broek zich voor een keer behoorlijk te
gedragen ten opzichte van de Sovjets.
Ik informeerde de ambassadeur over het groeiende conflict met Gerrit Jeelof en
Philips en zei: ‘Die mensen gedragen zich als gangsters.’
‘Weet u dat nu pas,’ antwoordde Beletski. ‘Philips heeft niet voor niets 28 miljard
winst gemaakt,’ voegde hij eraan toe.
Beletski vroeg of ik contact wilde leggen tussen de ambassade en uitgeverij In de
Knipscheer. Ze willen de redevoeringen van Joeri Andropov publiceren. Het drukwerk
zou in Rijswijk gebeuren, waar ook het bulletin van de ambassade wordt vervaardigd.
In de Knipscheer was dus meer nodig voor de distributie, omdat de ambassade de
uitgave zal betalen. Ik zal het contact leggen, maar of In de Knipscheer het zal doen?
Na het gesprek, waarbij Volodja had getolkt, zei Volodja: ‘Je moet bij Sovjets
nooit over geld praten, dat interesseert ze niet. Daarbij komt dat onze hoge bazen
elkaar onderling allemaal haten, dus je zou Georgii Arbatov eigenlijk ook niet moeten
noemen.’ Volodja reed me naar de poffertjeskraam op het Malieveld. Toen we naar
de auto liepen, waarschuwde hij vluchtig om in de wagen voorzichtig te zijn met wat
ik zei. Eenmaal in de auto vergat ik dit prompt, en maakte een paar opmerkingen
over Reagan, waar hij in absolute stilte naar luisterde.
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Interview met poffertjes en Ruud de Wit. Vertelde hem eigenlijk niets. Hij belde
later op niets met ons gesprek te kunnen doen. Hij ging ervan uit dat Desi Bouterse
nu op vallen stond. Hoe kan ik iemand met dergelijke denkbeelden het werkelijke
verhaal vertellen? Jan van Beek van de GPD had al gezegd, dat ze me ‘geen cent’
voor dit gesprek mogen betalen.
Wandelde daarna nog even binnen bij Hans van der Voet van de RVD en vertelde
hem over mijn gesprek met Beletski. Hij antwoordde: ‘Ik zal het doorgeven, hoewel
ik niet weet wat ze met deze informatie zullen doen.’
‘Er wordt gehoopt,’ zei ik, ‘dat van de 30 minuten Van den Broek er niet 28 uittrekt
om over dissidenten te spreken.’
Hij gaf toe dat Josje Hagers doorging met het koninklijk huis dwars te zitten. Ik
zei: ‘Maar het lijkt waar dat Elisabeth aanzienlijk meer voor het voetlicht treedt dan
Beatrix.’ Hij legde uit dat koningin Beatrix tegen het voorlichtingsapparaat
bijvoorbeeld zei: Ik ga de komende twee weken mij in het gevangeniswezen
verdiepen. ‘En dan bezoekt zij prompt vijf gevangenissen, maar daar lees je dan geen
letter over in de krant.’
Ramp. Ik heb een AKO-tasje met al mijn leesmateriaal ergens laten staan: Oscar
Wilde is weg, het Montagu-boek is weg, en het leesmateriaal van ambassadeur Diaz
weg.
De VARA zegt mijn deelname aan de Surinamediscussie af en heeft voor Peter
Schumacher gekozen. Wijs besluit.25
Jaap van Meekren, op televisie in gesprek met Chin A Sen noemt Bouterse ‘een
machtswellusteling’. Het is niet de eerste leugen van deze mijnheer op televisie, die
niet weet waar hij over praat. Jaap vraagt de voormalige president, wat hij gaat doen,
wanneer Bouterse weer de hulp van de Cubanen zou inroepen, nu hij in een benarde
positie is geraakt. Afgezien van het feit, dat de deur voor Suriname in Havana pot
dicht zit, antwoordde Chin A Sen: ‘Dan vraag ik hulp aan buitenlandse mogendheden.’
De VS, dus. Ook André Haakmat noemt Bouterse ‘een moordenaar’ en zegt dat wat
nu in Paramaribo gebeurt het einde van het militaire bewind is. Chin A Sen wist te
vertellen dat zestig Cubanen op Nicaraguaanse paspoorten op Zanderij waren geland.
Al die onzin wordt onder de banier van ‘de vrije pers’ op de vaderlandse televisie
wereldkundig gemaakt. Het gebeurt bovendien allemaal ongestraft, laat staan dat er
een mogelijkheid is deze verzinsels te weerspreken.
Legde contact tussen Volodja Molchanov en Stephan Landshoff van In de
Knipscheer.
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Laatste nieuws (middernacht). Honderd Surinamers hebben de Surinaamse ambassade
in Den Haag bezet. Carlo Spier neemt voor Herrenberg daar de honneurs waar.

13 januari 1984
De ambassade van Suriname is door de politie ontruimd.
Legde twee rozen op het graf van mijn ouders te Den en Rust in Bilthoven. Door
alles, wat er met Eduard is gebeurd, was ik er een jaar niet geweest. Op het pad naar
het graf voelde ik me triest en verloren bij de gedachte van de dood als het eeuwige
en onvermijdelijke einde van alles.
Een boterham bij de Poslavsky's gegeten. Met Lex boven in zijn werkkamer van
gedachten gewisseld. Ik vertelde bezig te zijn steun te verzamelen voor de uitgave
van mijn dagboek. Hij herhaalde ook nu dat mijn jarenlange notities historische,
sociale en psychologische waarde hadden. Hij kon zich zelfs voorstellen dat er twee
verschillende edities van mijn dagboek samengesteld konden worden. Het leek hem
een nuttige gedachte dit eens te bespreken met de sociaalpsychotherapeut Bram
Swaan in Amsterdam.
We spraken kort over politiek en andere zaken. Wanneer het over de Sovjet Unie
gaat is er geen land met hem te bezeilen.26 Hij gaat altijd meteen door het lint over
dat onderwerp en ik moet het laten rusten, want er zou een botsing van komen net
als met generaal Cor Knulst. Lex is ook compleet pro-Reagan, wat ik voor een
psychiater helemaal onbegrijpelijk vind. Maar hij leest dan ook uitsluitend De
Telegraaf en heeft een abonnement op Time.
Van Beatrix is hij niet gecharmeerd. Toen ik vertelde dat ambassadeur Beletski
had verteld, dat Claus beslist nog niet de oude was, merkte Lex op dat vlak voor een
ernstige depressie verschijnselen van homoseksualiteit niet ongebruikelijk waren.
Op een gegeven moment zei hij dat ik al mijn nieuwe informatie over cognitieve
psychologie, het brein en de rest weg zou moeten doen, ‘opdat je dagboek niet aan
spontaniteit zal inboeten.’ Een dergelijk advies slaat natuurlijk nergens op. Ik
telefoneerde er later met Peter over in London, die vroeg of ik notities van het gesprek
met Lex had gemaakt.
Peter werkt nu mee in Covent Garden aan de opera La Bohème en noemde een
aantal beroemde zangers en zangeressen.
Wim Hazeu bevestigt onze lunchafspraak. ‘In de NRC werd je HP-artikel uitgebreid
geciteerd (door Frans van Klaveren) zon-
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der dat je naam wordt genoemd. Hoe “laag” is de Nederlandse journalistiek.’27 Jalousie
de métier, zeker, en gewoon oneerlijk. IKON-radio belde of ik hen het telefoonnummer
van Badrissein Sital in Havana wilde geven. ‘Dat kan ik niet doen,’ heb ik geantwoord
aan deze collega's die altijd voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

14 januari 1984
Ik heb Jan Mets gevraagd om voorin het Desi Bouterse-boekje ‘Voor E.M.V.’ te
willen plaatsen. ‘Mag ik weten wie dat is?’ vroeg hij.
‘Sorry, no.’28
Alfred Vierling belde op om uit te huilen. Janmaat had de actie om hem af te zetten
als voorzitter van de kieskring Amsterdam gesteund. Vierling blijft echter spelen
met de gedachte voor de Centrumpartij in het Europese parlement terecht te willen
komen.
Bemoedigend telegram in verband met de plannen van Motke Chanoeka vanuit
Paramaribo.29
Han Hansen is ook zo'n scribent, die alleen maar stukjes schrijft om zijn partijtje
mee te kunnen blazen in het Suriname-drama. Hij sprak met André Haakmat, die
over het toekomstige vluchtadres van Desi filosofeerde: ‘Ik zie niet waar hij terecht
kan komen in het buitenland. (...) Cuba zal hem zeker niet met open armen ontvangen.
Ook om die reden zal hij zolang mogelijk kronkelen om het nog een poosje uit te
houden aan de top.’30 Kent Haakmat Bouterse dan zo slecht? Vertrekken is gewoon
in Bouterse's brein geen optie. Ik ben ervan overtuigd dat Desi daar geen moment
over nadenkt. Het is ook niet nodig, want wie zegt dat hij weg zou moeten gaan?
Hansen laat natuurlijk eveneens Rudi Kross aan het woord: ‘Binnen de
eerstvolgende etmalen verwacht ik beslissende gebeurtenissen in Suriname.’ Kross
denkt dat als het in de legertop mis zou gaan, Brazilië en de VS in Suriname zullen
ingrijpen. ‘Voor zover ik de man ken, kookt hij na de nederlagen tegenover de stakers
nu op een pathologische manier van wraakzucht,’ aldus Kross. Ik zie Bouterse heel
anders. Als de nood het hoogst is, blijft hij kalm, en is het zijn Indiaanse inslag, die
hem aan het piekeren zet voor hij tot actie over zal gaan. Evenmin zie ik Desi Bouterse
als een wraakzuchtige persoon. Hij
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vergeet iets niet en zal eerder iemand uitbannen die hem een poets heeft gebakken.
Wie het echter rechtstreeks op hem gemunt heeft kan inderdaad de volle laag terug
verwachten, zoals op 8 december 1982 duidelijk is geworden.
NRC Handelsblad komt weer eens met een vrijwel nietszeggend hoofdartikel.
Enerzijds constateert het blad terecht: ‘één ding is zonneklaar: bevelhebber Bouterse
heeft voldoende steun bij de bevolking.’ Dan wordt voor de zoveelste maal herhaald
dat Den Haag de ontwikkelingshulp wel verplicht was op te zeggen ‘na de grove
aantasting van fundamentele mensenrechten’ (dus na de vijftien moorden van 1982).
Ik begrijp nooit dat een serieuze krant als de NRC zoiets optekent, en blijkbaar
stilzwijgend voorbijgaat aan het feit dat in een andere voormalige kolonie van het
koninkrijk, Indonesië, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was een coup werd
gepleegd, die één miljoen slachtoffers eiste, waarna vervolgens Den Haag het
voorzitterschap op zich nam van een club rijke landen (IGGI) om de massamoordenaars
tot in lengte van dagen te financieren, en in het zadel te houden. Moorden ‘op links’
zijn altijd okay. Moorden ‘op rechts’ moeten met sancties en economische blokkades
worden bestraft. Al het hoofdredactionele geklets, wordt vandaag ook nog begeleid
door een zogenaamde spotprent van Siegfried Woldhek. Hoe zou deze tekening zijn
uitgevallen als de man Bouterse had leren kennen zoals ik?
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15 januari 1984
In Moskou zijn, volgens TASS, Joeri Smelyakov en V.A. Pavlov - ambtenaren
buitenlandse economische betrekkingen - terechtgesteld, omdat zij schuldig waren
bevonden aan het aannemen van steekpenningen.
Motke Chanoeka laat weten dat Balton bereid is een vindloon van 200.000 dollar
te betalen voor de contacten in Paramaribo, plus vijf procent van iedere af te sluiten
overeenkomst, maar ze zijn niet bereid onze reiskosten voor te schieten. Dat doen
ze alleen voor vaste medewerkers van Balton. Ik antwoordde: ‘Dan zijn je voorstellen
geen serieuze zaak, vergeet het dus maar.’ Later belde hij weer en vroeg wat ik van
Noord-Korea vond. Rekening houdende met het feit dat dit vreemde baasje voor
welke inlichtingendienst dan ook werkt, zei ik: ‘A pile of red shit.’ Vanmorgen werd
er aangebeld en een deurwaarder, mijnheer Rudolf Jaburg, stond voor mijn neus.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Staat der Nederlanden dus, eist dat ik de
proceskosten van de Claus-affaire in New Delhi zal betalen. Het zijn toch ordinaire
schurken met de keurige mijnheer Droogleever Fortuijn voorop. Hoe durven ze dit
te doen? Op 24 oktober zanikte de landsadvocaat al om deze betaling.31 Voetelink
zond op 26 oktober 1983 een subtiel briefje dat we hadden begrepen dat Den Haag
hiermee op zou houden.32 Nu dus een levensechte deurwaarder.33 Waar zien de idioten
me voor aan? Ik telefoneerde onmiddellijk oud RVD- directeur Gijs van der Wiel in
Delft, die adviseerde direct met Hans van der Voet, zijn opvolger contact op te nemen.
Ook Van der Wiel verkeerde in de veronderstelling dat Buitenlandse Zaken die
zogenaamde vordering had geseponeerd.
Lance Morrow verdiepte zich in ‘laatste woorden’ van mensen op hun sterfbed.
Oscar Wilde zou hebben gezegd: ‘Either that wall paper goes, or I do.’ Tsjechov:
‘It's a long time since I drank champagne.’ Zijn stoffelijk overschot werd naar de
begraafplaats gereden in een kar waar op stond: ‘Fresh Oysters’. William Saroyan
belde vlak voor zijn dood naar de Associated Press: ‘Everybody has got to die, but
I have always believed an exception would be made in my case. Now what?’
De Ierse schrijver Brendan Behan zei in 1964, nadat een non, die hem verzorgde
juist zijn voorhoofd had gedept: ‘Ah, bless you, Sister, may all your sons be bishops.’34
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René Eijbersen kondigde de komende val van Desi Bouterse aan in Hier en Nu van
de NCRV. Errol Alibux zou al aan zijn verwondingen, vanwege een vuurgevecht van
de heren onder elkaar, zijn bezweken. Zo bedrijven de paparazzi hier journalistiek.35

17 januari 1984
Een lang gesprek gehad met Gijs van der Wiel. Hij vertelde dat zowel hij als Hans
van der Voet van mening was dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de kwestie
van betaling voor het zogenaamde Claus-proces niet behoorde door te zetten. Hij
had indertijd zelf een dergelijk advies aan BuZa gegeven, en was ervan uitgegaan
dat dit zou worden opgevolgd. Hij zegde toe vandaag opnieuw met Van der Voet te
bespreken om er wat aan te doen. Hij was trouwens buitengewoon vriendelijk. Daarna
zelf Van der Voet opgebeld: ‘Uw informatie betreffende ambassadeur Beletski van
de USSR is ter bevoegde plaatse aangekomen, en er is goede nota van genomen,’ zei
hij. ‘Maar wat ze ermee zullen doen weet ik niet.’ Vervolgens stipte ik het conflict
met Buitenlandse Zaken aan, en vertelde hem over het verschijnen van een
deurwaarder. ‘Ik zal nog wel even bellen,’ was zijn toezegging.
Gijs van der Wiel merkte overigens in het eerdere gesprek op: ‘Als er een fout in
de dagvaarding zit, dan moet je niets zeggen, want dan is deze niet geldig.’ Ik weet
niet of er een fout in zit, dat moet Voetelink maar bekijken.
Het gevecht dat is uitgebroken bij de beëdiging van twee CP-raadsleden in Almere,
prijkt op de voorpagina van de Volkskrant, met Alfred Vierling, die door
‘antifascistische’ betogers werd belaagd, midden op de foto. Vierling is geen fascist,
maar weten deze demonstranten veel. Hij schijnt met een bierfles op zijn hoofd te
zijn getimmerd.
Mevrouw Gaimo, de secretaresse van ambassadeur Herrenberg vertelde, dat de
bezetters van het ambassadegebouw alle ordners hadden leeggehaald en in zakken
gesmeten, maar de politie wist te voorkomen dat ze waren meegenomen. De ingang
is nu dichtgespijkerd. De rolluiken van de werkkamer van Herrenberg waren gesloten
geweest, maar de inbrekers hadden er een weten te forceren. Zijn bureau, al het
meubilair in die kamer, het portret van Bouterse, alles is kort en klein geslagen. Ik
vroeg of ook de persoonlijke correspondentie van de ambassadeur vermist werd,
inbegrepen brieven over aan mij verstrekte
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vliegbiljetten. ‘Daar zijn ze niet aan toegekomen,’ was haar antwoord.
Typisch briefje van Leo Kool van de NOS. Hij wijst à priori alles af wat ik voorstel.36
Ook is er een reactie van Philips op mijn aangetekende brief aan de boef Gerrit
Jeelof.37
Ontmoette Henry Brookman in Thermos. Hij vertelde dat Alfred Vierling had
laten uitlekken dat hij de eigenlijke partijideoloog was geweest. En zodoende was
dit in het blad van de universiteit, waar hij doceert, terechtgekomen. Ik zei me niet
te kunnen voorstellen dat Vierling dit had gedaan. ‘Hij heeft er eerst mee gedreigd,’
zei Henry. Sommige van de bezwaren tegen Vierling deel ik wel, zoals het overal
en elders samenzweringen vermoeden of zien. Ook praat hij teveel.
Brookman wilde, en hij herhaalde dat enkele malen, dat ik Vierling niet zou zeggen
dat wij elkaar hadden gesproken, maar hem eerst moest uithoren wat hij te vertellen
had. Dit soort trucjes behoort dan weer tot de bezwaren die Vierling tegen Brookman
heeft. Brookmans reactie op mijn advies - dat de CP zich tegen het plaatsen van
kruisraketten zou moeten uitspreken - verwonderde me zeer: ‘Ik durf het niet, ik durf
het niet.’ Waarom durfde hij niet? ‘Omdat de CIA ons dan kapot maakt.’
‘Je doelt op een herhaling van het drama Wim Aantjes?’
‘Precies,’ was zijn antwoord. ‘Dan komen er opeens een paar doctorandussen in
de partij met veel geld en moeten we hen voorzitters van kringbesturen maken.
Daardoor zitten ze dan in het hoofdbestuur en we zijn mooi kapot. Daarvoor zijn we
trouwens indirect, via, via, al gewaarschuwd.’
‘Laat je je door dergelijke chantagepraktijken afschrikken?’ vroeg ik verbaasd.
‘Ik durf het niet,’ was opnieuw zijn antwoord. Hij bevestigde bovendien dat de
CP-aanhang ook tegen de raketten was. Er schijnen veel homo's in de partij te zitten.
Het bestuur in Drenthe is helemaal homo. Onder de zogenaamde Jonge Geuzen, door
Henry opgericht, zitten ook de nodige nichten.
Later liep ik in mijn werkkamer na te denken over de vraag waarom Anatoly
Alexandrov, de president van de Academy of Sciences van de Sovjet Unie, maar niet
antwoordde op het plan dat ook door Pergamon en Robert Maxwell gesteund wordt
om een boek uit te geven waarin het manuscript van Philip Handler, de president
van de National Academy of Sciences in de VS - zijn Amerikaanse tegenspeler -, en
een interview met
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hem zelf naast elkaar zullen worden gepubliceerd. Ik dacht: Volodja Molchanov
moet opnieuw helpen. Op dat moment ging de bel en werd het volgende telegram
bezorgd:

Sonja Barend vond het nodig nog eens door te borduren op Wibo van de Lindes film
over de Van Bemmelens. Een dame komt vertellen dat het verhaal van Wibo nergens
op slaat. De professor adoreerde zijn echtgenote. Zij waren 52 jaar getrouwd. Terwijl
dit aan de gang was belde mijn vriend John van Haagen uit Rotterdam. Hij ergerde
zich eindeloos aan het geklets op televisie over euthanasie en brandde kennelijk van
verlangen ooit de gelegenheid te hebben te kunnen vertellen wat tussen hem en zijn
vrouw Greet was gebeurd: ‘want zij verdient een monument.’ ‘We moesten toen het
zover was, Vesperax slaappillen uit Duitsland zien te versieren, want niemand deed
iets om ons te helpen. Die moest ik vermalen in een koffiemolen en vermengen met
yoghurt en honing. Veertig tabletten. Want, pal, als je kanker krijgt gaat je lichaam
naar de dood stinken, zodat je met parfum moet gaan werken. Wanneer je ooit de
kans krijgt een zelfdodende pil te pakken te krijgen, die de geheime diensten
gebruiken, dan vraag ik je, dan moet je die voor me meenemen.’
Hij vervolgde: ‘Het besluit van Greet om alleen te gaan was pure moed. Moet je
je voorstellen wat er gebeurt wanneer een redelijk wezen tot de conclusie komt dat
hij of zij geen waardig bestaan meer kan hebben. Dat was Greet en daarom is die
film over de Van Bemmelens onzin.’
John: ‘Ik ben in Singapore in sterfhuizen geweest, waar de Chinezen naar toe gaan
om te sterven. Dat is ook euthanasie met Oosterse wijsheid. Op Nieuw-Guinea heb
ik gezien hoe
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de Papoea's, die gereed zijn om te gaan, ergens alleen worden gelaten onder een
dakje, omdat zij geen wil meer hebben om te leven. Hun taak is volbracht. Greet
heeft ons zover geleid dat toen zij stierf, wij geen medelijden met onszelf hadden.’
Hij vertelde ook nog dat toen zijn vrouw die melange van pillen, honing en yoghurt
innam zij eigenlijk moest kokhalzen, zo vreselijk was het geweest.’
Vandaag was hij zelf naar het ziekenhuis geweest, omdat een ader in zijn hart
gedeeltelijk was dichtgeslibd, waardoor er niet genoeg bloed naar zijn armen
stroomde. ‘Maar je weet, ik ben gek op mijn kleindochter. Ik heb dus nog genoeg
levenslust en een taak te volbrengen.’38
Ik heb Sonja Barend en Ellen Blazer meteen een brief over John en Greet van
Haagen geschreven en verteld dat wanneer zij een echt geval van euthanasie wilden
bespreken op televisie, ze John zouden moeten uitnodigen.39

18 januari 1984
Ik sprak met Bram de Swaan. Het was hem niet bekend dat er fondsen beschikbaar
zijn voor de publicatie van autobiografische gegevens. Misschien wel, wanneer er
bijvoorbeeld een autistisch kind had geleerd met de mond te schrijven, dan wel, dan
is er wellicht geld beschikbaar.
Elseviers komt met een verhaal over Suriname: VOLKSWOEDE CONTRA TIRAN,
geschreven door SigiWolf. Bouterse is geen tiran. Er bevinden zich geen Cubaanse
adviseurs op sleutelposities in Suriname. Onbegrijpelijk dat dergelijke onzin via een
gerenommeerd weekblad hier de straat op komt. Aanvullend doet René de Bok een
duit in het zakje, met de mededeling dat er Nederlandse diplomaten in Paramaribo
‘in acuut levensgevaar’ zouden hebben verkeerd. Ik kan die man nu niet opbellen
om hem in te lichten dat er juist gesprekken tussen ambassadeur Hoekman en Desi
Bouterse op gang zijn gekomen.40
De Volkskrant schrijft vanmorgen, dat de ‘bezetters’ van de Surinaamse ambassade
in Den Haag een dodenlijst hebben gevonden van mensen die het regime Bouterse
om zeep zou willen helpen. Behalve oud-president Chin A Sen en André Haakmat
zouden er oud-ministers, militairen en de journalist-activist H. Shajadsingh41 op
voorkomen. Ook zouden er docu-
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menten zijn gevonden, die belastend zijn voor de Nederlandse regering en minister
Hans van den Broek.
Intussen laat Eegje Schoo, minister van ontwikkelingssamenwerking, de voor
1984 toegezegde 200 miljoen gulden hulp op de begroting staan ‘als signaal dat
Nederland klaar staat om zo spoedig mogelijk te beginnen met de hervatting van de
hulp, als Suriname daartoe de gelegenheid geeft.’42 Chantagemethoden om druk uit
te oefenen.
Psychology Today heeft vastgesteld, dat gays, als gevolg van de AIDS-epidemie,
meer en meer hun heil zoeken in ‘monogamous relationships’. In 1982 bleek uit
onderzoek dat AIDS-slachtoffers opgaven gemiddeld 1.100 sekspartners te hebben
gehad, met uitschieters tot 20.000. Nichten hadden volgens dit onderzoek gemiddeld
500 sekspartners gehad. Zelf moet ik er sinds 1950 toch wel enkele duizenden hebben
gehad in alle hoeken der aarde. De goede dr. Charles W. Socarides, ‘a longtime
advocate of the disease model of homosexuality’ wordt weer geciteerd vanwege zijn
verhaal dat veel-mannerij de manifestatie is van een oedipale fixatie.43
‘In his primary identification with his mother, the homosexual has (figuratively)
lost his penis, and, therefore, to preserve himself he must incorporate the penis and
the body of another man,’ aldus Socarides. ‘The more fragile the structure of the
homosexual ego, and the earlier fixated he is, the more he needs the fix of a
homosexual act to allay anxiety and the more indiscriminant he becomes.’ Daarom
zou San Francisco, het homoseksuele Mekka, één groot centrum van ‘anxiety-allaying
activity’ zijn. ‘An orgasm is never more than five minutes away (...) one-hour or
five-minute stands (...) the bathhouse, where sex with many evolved to an art-form.’
Ik draai al vele, vele jaren op dit scenario en heb er niet het minste probleem mee.
Volgens de mind doctors zou ik dus (figuurlijk) mijn penis bij de identificatie met
mam hebben verloren en zou ik om die reden naar de penis en het lichaam van andere
mannen verlangen. Een pik interesseert me toch al niet, en een andere body is een
plezierig instrument om mee te stoeien, opdat je regelmatig doorgeblazen raakt. C'est
tout. Dat is mijn belevenis. Wat geleerde heren er verder van maken zegt me verder
niets.
Schreef aan Daan van Rosmalen bij Elseviers hoe hij als lid van de hoofdredactie
de verantwoordelijkheid heeft willen nemen voor het publiceren van zoveel onzin
en leugens over Suriname.
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Volodja Molchanov heeft met zijn vrouw Consuelo een klein boekje met interviews
geschreven: I'm Free to Believe uitgegeven bij Novosti in Moskou en propaganda
van het zuiverste water. Het zijn gesprekken met zeven godsdienstige leiders, en het
begint met onze vriend, aartsbisschop Pitirim van Volokolamsk dat ik bewaard heb
en de rest ligt al in de prullenmand.44
INHOUD
PREFACE

5

Archbishop Pitirim of Volokolamsk: ‘I
Pray for World Peace’

7

Sheikh Abdulgani Abdulla: ‘The
33
Principles of Islam and Socialism Have
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Alexei Bychkov: ‘We Are Free to Profess 46
Our Faith’
Rabbi Adolph Shayevich: ‘The Interests 59
of the State Are Dear to All of Us’
Bishop Valerian Zondaks: ‘We Believe
in the Supreme Value of Every
Individual’

68

Did Hambo-Lama Erdineyev: ‘Equal
Among Equals’

76

Archbishop Janis Matulis: ‘Save the Earth 84
and Mankind’
Hans Geleynse van de GPD telefoneert dat de bezetters van de Surinaamse
ambassade documenten hebben gevonden dat er 40.000 gulden zou zijn betaald aan
‘een journalist, die een boekje over Desi Bouterse schrijft.’ Was het maar waar. Het
is dus duidelijk dat die ‘bezetting’ georganiseerd was om te proberen Bouterse en
Suriname - en misschien mij - in verlegenheid te kunnen brengen. Geleynse: ‘Je bent
dus niet betaald voor het boekje?’
‘Nee.’
‘Ook niet voor de totstandkoming ervan?’
‘Nee.’
Ik ben overigens nooit gerust geweest over het bedrag dat ik in New York heb
gekregen ter compensatie voor het niet nakomen van de toezegging dat Bouterse het
VPRO-team een interview zou geven. Maar daarvoor had ik ook de nodige onkosten
gemaakt, die gewoon zijn gecompenseerd. Dat ging om 8.000 gulden, niet om 40.000.
Maar Suriname is zo lek als een mandje, dus de kans bestaat dat zaken verhapstukt
in de publiciteit komen.
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Zie bijlage 12.
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Brief van mijn vriend Lloyd deMause, die een boek over Ronald Reagan heeft
geschreven.45
Het is volle maan. Het was heerlijk in de polders vanavond.
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Zie bijlage 13.
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19 januari 1984
De brave voormalige RVD-directeur Gijs van der Wiel heeft vanmorgen om 11:00
uur een afspraak op het ministerie van Buitenlandse Zaken om de idioten te overreden
op te houden mij deurwaarders te sturen.
Guido van de Kreeke zit in Cayenne, Frans Guyana op de val van Desi Bouterse
te wachten, want hij mag het land niet meer in. Dat zal een lange zit worden! Hij
zorgt dus - en wisselt hierin af met Arnold Burlage - voor een nieuwe sensationele
anti-Bouterse kop in De Telegraaf vanmorgen.
BOUTERSE SLAAT KEIHARD TERUG
Soms ben ik werkelijk bang, vanwege de huidige emoties aangaande Bouterse en
Suriname dat er een knokploeg naar Amerbos komt om ook hier de boel kort en klein
te slaan. Zou ik mijn dagboeken in veiligheid moeten brengen?
De opzettelijk via de media aangezwengelde zogenaamde Surinaamse volkswoede
in Elseviers wordt door de andere bladen, zoals NRC Handelsblad, met levensgrote
advertenties vele malen vermenigvuldigd. Het is een buitengewoon smerig ‘spel’.
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Een van de bezetters van de Surinaamse ambassade, Salem Somohardjo heeft
tegenover de pers verklaard dat een journalist 40.000 gulden had ontvangen voor het
schrijven van een boekje over Bouterse.46 Hetzelfde bericht staat vanavond eveneens
in NRC Handelsblad. De onafhankelijke weekkrant Suriname zette op de voorpagina
onder meer, BOUTERSE NIET TE REDDEN. Op pagina zes staat de kop:
Bouterse en Naarendorp beul en mastermind
Harvey Naarendorp wordt afgeschilderd als ‘de hoofdschuldige van alle ellende, die
het Surinaamse volk in de afgelopen vier jaren heeft doorgemaakt.’ Desi heeft hem
tot kabinetsformateur benoemd en deze ‘onafhankelijke’ krant uit Rijswijk schrijft
dat zowel Bouterse als Naarendorp verjaagd zullen moeten worden. In werkelijkheid
spannen Bouterse en Naarendorp zich tot het uiterste in om de staking bij Suralco in
acceptabele banen te leiden. Zelfs Fred Derby van de vakcentrale C-47 heeft al gezegd
dat het meest haalbare akkoord er uit is gesleept, waar 95 procent van de arbeiders
mee in hebben gestemd. Maar tezelfdertijd plaatste de NRC vanavond op de voorpagina
het gerucht dat alle telefoon- en telexverbindingen met Suriname vanochtend om
10:30 uur waren verbroken, want ‘er was een schotenwisseling in Fort Zeelandia
gehoord en bevelhebber Bouterse zou om het leven zijn gekomen...’ Ontmoette
Volodja, Consuelo en Anja (die zich absoluut misdroeg) in de poffertjeskraam op
het Malieveld. Volodja en In de Knipscheer waren overeengekomen dat zij de
redevoeringen van Andropov zullen uitgeven. De ambassade zal 500 boeken kopen
voor 13.000 gulden. ‘Die Oekraïner (Beletski) moet een toontje lager zingen,’ aldus
Volodja, ‘want hij denkt dat er komt te staan dat de ambassade dit regelde, maar het
is dus mijn persbureau Novosti dat dit heeft geregeld. Beletski zal wel tegenover
Moskou doen alsof hij dit heeft versierd. Zeker nu een delegatie met mevrouw
Smit-Kroes naar Moskou gaat om over de problemen in Rotterdam te spreken, doet
hij alsof dit de belangrijkste gebeurtenis van het jaar is.’
Moskou heeft het toch slim gespeeld. Zij accrediteerden Raymond van den
Boogaard, wetende dat hij ‘bruikbaar’ is voor
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Den Haag en zorgden ervoor dat hij in Moskou geen poot aan de grond kreeg.
Omgekeerd was Den Haag dus wel verplicht een vergunning aan Molchanov te geven
om als journalist hier te opereren, die zo goed als vrij is te gaan en staan waar hij
wil. Een intelligente ruil.
Hans van den Broek heeft Andrei Gromyko in Stockholm ontmoet. Hij heeft de
Sovjetminister bekritiseerd met de uitspraak: ‘We zijn hier niet om elkaar te
beschuldigen,’ waarmee de bewindsman doelde op een ongewoon scherpe aanval
van zijn Sovjetcollega op de VS. Dat Gromyko alle reden heeft het regime Reagan
van kwade trouw te beschuldigen staat als een paal boven water, maar dat verhindert
Hansje niet om het voor de schurken in Washington op te nemen en andermaal onze
betrekkingen met de USSR te verpesten. Alsof dit niet genoeg was vond hij het
bovendien nodig om voor hij met Gromyko sprak eerst nog een ‘officieel bezoek’
af te leggen aan de echtgenote van de Sovjetdissident Anatoly Sharansky, die zich
eveneens in Stockholm bevond, dit alles zorgvuldig geregisseerd door de CIA en
andere Amerikaanse manipulators.
Premier Ruud Lubbers is naar Washington gegaan om de grote broer duidelijk te
maken dat een Amerikaanse interventie in Suriname niet acceptabel is. Dat is
bemoedigend. Je vraagt je alleen af of deze stap hem onder de anti-Bouterse ophitsers
van Buitenlandse Zaken in dank zal worden afgenomen. Lubbers zal eveneens Robert
McFarlane, de veiligheidsadviseur van Reagan, ontmoeten.
Bijeenkomst met Motke Chanoeka en Y. Menashe, de Managing Director van
Balton in Israël. Ze wilden in Suriname ‘a project identification study’ maken,
waarvoor zij specialisten hebben. Ik voerde aan dat we al vrij lang om de hete brij
heen praten, en dat we drie zaken moeten behandelen: Suriname wil zaken doen, de
minister heeft er ‘ja’ tegen gezegd; ze zijn bereid 500 ton aluinaard te verkopen, en
Suriname heeft een aluminiumsmelter nodig. Waar wachten we dus op? Wat me
duidelijk werd is dat de Israëlische multinational Kooz Industries, blijkbaar de
werkelijk geïnteresseerde is in zakendoen met Suriname, en de touwtjes in handen
heeft.
Aart van der Want belde om me attent te maken op een artikel in de Volkskrant,
waarin het CDA-kamerlid Ton de Kok wijst op het feit dat we hier miljoenen orders
uit de USSR zijn misgelopen als gevolg van de KGB-neurose bij de Binnenlandse
Veiligheidsdienst. Terwijl we spraken kwamen er twee dames op de lijn en ons
gesprek werd zwaar gestoord. Het oude liedje.
De Volkskrant schrijft naar aanleiding van een tekst van De Kok
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in het CDA-partijblad Actueel waarin hij zowel Buitenlandse Zaken als de BVD ervan
beschuldigde te lijden aan deze bijzondere ‘neurose’. Hij koppelde deze ‘ziekte’ aan
de problemen van Rotterdam en het gedonder over het daar te vestigen consulaat.
Het enige bijzondere aan deze tekst is dat de informatie nu eens in de krant staat van
de partij waar Hans van den Broek voor op Buitenlandse Zaken zit.47

20 januari 1984
Aardige brief van Ies Lipschitz.48
Newsweek schreef over de opkomst van cultussen overal ter wereld, waar miljoenen
mensen ‘of all ages and walks of life’ zich vastklampen aan ‘a system of religious
worship or ritual.’ Sun Myung Moons Verenigingskerk heeft 2,8 miljoen aanhangers
in 138 landen. ‘Thousands of smaller cults are also thriving: there are 4.100 of them
in Brazil alone.’
‘The dwindling magnetism of organized religion is also fueling cult growth. The
decline is particularly noticeable in the Catholic Church,’ aldus Newsweek. ‘Young
people are in search of spiritual values that our church neglects,’ says David Kapkin,
een priester in Colombia. ‘Meditation, mysticism and asceticism are all part of
Catholic tradition, but the Latin American church is preoccupied with social issues.’49
Zolang niemand een pasklaar antwoord heeft op de vraag waarom we hier zijn zullen
mensen uit angst, verwarring en soms radeloosheid zich blijven vastklampen aan
dergelijke halfbakken theorieën, dubieuze strohalmen die de leveranciers van al deze
onzin geen windeieren leggen.
Een onderzoek heeft uitgewezen dat middelbare scholieren buitengewoon
pessimistisch zijn over de toekomst. Zij schatten de kans dat zij na beëindiging van
hun school een baan zullen kunnen vinden op vijftig procent.
Ruud Lubbers lijkt de nek van Bouterse te hebben gered. De NRC meldt vanavond
dat Washington inderdaad Den Haag heeft gepolst over de ontwikkelingen in
Suriname. Lubbers sprak met Reagan, vicepresident George Bush, minister van
Defensie Caspar Weinberger, dus de hele reutemeteut aan de top, waarna een militair
ingrijpen van de VS in Suriname niet meer ter discussie staat. In Washington wordt
het uitwijzen van de Cubaanse ambassadeur Osvaldo Cardenas als een positief signaal
gezien. Lubbers heeft duidelijk gemaakt dat de Neder-
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landse regering in de huidige situatie geen begrip zou hebben voor een militaire
interventie.50

21 januari 1984
Voel me onbestemd en pieker veel over Eduard.
Het Parool meldt dat de nieuwe president van Venezuela, Jaime Lusinchi, het
ministerie ter bevordering van de Intelligentie van minister Luis Alberto Machado,
heeft opgeheven. Jammer. De Waarheid meldt op de voorpagina dat Georgii Arbatov
bekend heeft gemaakt dat het Kremlin overweegt de START-onderhandelingen te
hervatten.
Lubbers sprak bij terugkeer uit Washington op Schiphol voor de TV-camera's fris
en vrolijk over Het IJzeren Gordijn. Niemand repte één woord over de kwestie
Suriname. Hoe is het godsterwereld mogelijk?
Xaviera Hollander heeft me voor een feest uitgenodigd vanavond. Ik zie geen kans
mezelf te overtuigen deel te gaan nemen aan dit ‘bullshit circuit’. Dan kijk ik liever
naar Falcon Crest met Billy Moses.

22 januari 1984
Er is een telegram van ir. K.S. Ng-A-Tham uit Paramaribo gekomen, onderdirecteur
van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Energie. Waar ik bang voor was
is gebeurd. Het gezeur van Chanoeka en Balton heeft tot resultaat gehad dat ze nu
eerst voorstellen op papier willen zien vóór ze een afspraak maken voor een gesprek.
Met andere woorden: ze twijfelen aan de ernst van de voorstellen, wat begrijpelijk
is.
Ontmoette op Schiphol de Surinaamse zaakgelastigde en een lijfwacht van
ambassadeur Herrenberg. Ik gaf hen de drukproef van het Bouterse-boekje. De
‘inbrekers’ hadden wel dossiers ingezien en gedeeltelijk gelezen, maar de
zaakgelastigde had de politie gevraagd iedereen te fouilleren bij het verlaten van het
gebouw.
De pers arriveerde één voor één voor de persconferentie, en warempel ambassadeur
Herrenberg was weer van de partij, en begroette me met de woorden: ‘Mijnheer
Oltmans, de man die geld van ons krijgt...’ Hij arriveerde zojuist uit Paramaribo.
John Jansen van Galen vertelde me dat Henk Hofland zo lang en uitvoerig over
Rudy Kousbroek had doorgepraat dat Hofland wat Van Galen betreft door de mand
was gevallen. Henk had tegen Vrij Nederland gezegd weg te willen bij de Haagse
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Post. Toen Henk bij de HP werd gevraagd waarom hij dit tegen VN had gezegd had
hij geantwoord dat Max Pam wat hij werkelijk had gezegd niet goed had
opgeschreven. ‘Hij hoorde natuurlijk zijn kassa rinkelen in zijn hoofd,’ aldus Jansen
van Galen.
Lees in Men Without Masks van Michael Rubin.51 ‘Writings from the Journals of
Modern Men,’ luidt de ondertitel. Het is een niemendalletje. Zelfs hoofdstuk 2, dat
over Franz Kafka handelt, is oninteressant.
Altijd op weg naar Nijmegen vraag ik me af hoe het met Frank Linschoten zou
zijn. Hoor of zie nooit meer iets van hem.
Ludwig van Mulier van de Surinaamse Patriotten heeft me uitgenodigd hier een
bijeenkomst bij te wonen in een klein theatertje. Ik heb anderhalf uur over mijn
Surinaamse ervaringen verteld, met af en toe een beetje ‘on the razor's edge’, zonder
al teveel te verklappen.
Lees in Karen Horney's dagboek, wat tot haar twintigste jaar (1905) nauwelijks
boeit.52
Intussen is in de zaak van de homoseksuele generaal in West-Duitsland aan het
licht gekomen dat Militärischer Abschirmdienst (MAD), de Duitse militaire
inlichtingendienst, ver buiten haar boekje is gegaan en onwettig heeft gehandeld.
Dat gebeurt hier natuurlijk precies zo.

23 januari 1984
Mijn dagboek blijft incompleet. Waldi Breeveld vroeg bijvoorbeeld in Nijmegen
hoe het kwam, dat ik altijd met zeer exclusieve reportages uit de bus kwam, zoals
nu weer uit Suriname. ‘Dat moet je mijn moeder vragen,’ zei ik, ‘zij heeft me
gebakken.’ Er is toch geen beginnen aan om uit te leggen hoe ik mijn vak - ondanks
sabotage van Den Haag - al dertig jaar bedrijf?
Ik maak me weer ernstige zorgen over mijn financiën. Om te beginnen de
deurwaarder en de eis van Buitenlandse Zaken. Vandaag had ik enkele duizenden
guldens voor de Staat moeten ophoesten. Laten we hopen dat Gijs van der Wiel
succesvol is. Bij de AMRO is de schuld opgelopen tot 165.000 gulden, en Jeelof van
Philips traineert betaling. Ze vertragen allemaal of komen afspraken niet na van Van
Eeghen, tot en met Baaij, Chanoeka, Van Reijen, Schneider tot en met de bedragen
die ik nog van de televisiewereld tegoed heb.
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Ambassadeur Antonio Diaz telefoneerde en deelde mee dat ik na 10 februari in
Havana verder kan werken aan het boek met Carlos Rafael Rodriguez.
Carel Enkelaar had zich bedacht en vroeg mij of ik voor hem de lunch bij de
Cubaanse ambassadeur wilde afzeggen. Zeer onbeschoft, na alle moeite die ik er
voor gedaan had om dit tot stand te brengen. Toen ik zei dat Joeri Andropov weer
in het openbaar zou verschijnen, antwoordde hij: ‘Dan moeten we een bloemetje van
de NOS zenden.’
In Thermos tippelde een donkere kerel met een lekker lijf van rond de dertig. Ik
volgde hem naar de steam room. Ik begon hem te betasten, maar trok toch mijn hand
weer terug. Ik kan het niet meer. Ik breng geen affectionate feelings meer op, heb ze
gewoon niet meer. Later begon een Indische jongen met mijn pik te spelen, wat
lekker voelde, maar nee, ook dat niet. Schrijf weer veel in Eduards carnet. I love him
so much.
Brief van Technova uit Parijs.53
Joseph Frank schreef vijf boeken van elk rond de 300 pagina's over Dostojevski,
welke door Princeton zijn uitgebracht. Tsaar Nicholas I liet Dostojevski ter dood
veroordelen vanwege zijn socialistisch getinte ideeën, wat ik niet wist was dat hij,
na gratie te hebben gekregen, en nadat zijn straf was omgezet in vier jaar dwangarbeid
in Siberïe, de mystiek in werd gedreven. En onder andere de opvatting huldigde dat
kennis langs andere wegen dan via de zintuigen zou kunnen worden verkregen. Ik
denk dat kennis het weergeven van feiten betekent. Dergelijke mystiek lijkt meer te
maken te hebben met spirituele intuïtie van de feiten of de waarheid. Het lijkt me
glad ijs gezien de vrijwel totale chaos in nagenoeg alle bovenkamers.
Time schrijft dat Dostojevski in gevangenschap ‘the evil of human nature’ ontdekte,
‘and that this discovery frightened him into an acceptance of a supernatural faith as
the sole bulwark of morality against the inherent corruption of mankind.’54
Heb Carlos Salsamendi getelegrafeerd, dat ik op 12 februari in Havana zal
aankomen.

24 januari 1984
Ik zag een foto van Johnny Weismüller op zijn 79ste jaar, de beroemde Tarzan die
nu stokoud is geworden. Als ik daarnaast de foto uit 1928 leg, toen hij op de
Olympische Spelen in Amsterdam een medaille in ontvangst zou nemen, bedenk ik
me

53
54

Zie bijlage 15.
Time, 30 januari 1984.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

48
hoe Peter er op zijn 79ste uit zal zien, en hoe het dan met hem zal zijn.

Ik belde Gijs van der Wiel op. Hij had inderdaad Denig, woordvoerder van BuZa
gesproken. Gijs zei: ‘Wij vinden het natuurlijk absurd die zaak, dat jij voor dat proces
zou moeten betalen, ook Hans van der Voet, die tegen zijn secretaresse had gezegd,
die zaak naar mij door te spelen, terwijl hij met Lubbers in de VS was.’ Hij voegde
er meteen aan toe: ‘Als jij gaat zeggen dat ik dit heb gezegd, ontken ik het.’ De
landsadvocaat Droogleever Fortuijn had gezegd: ‘Iedereen moet zoiets betalen, dus
waarom hij niet.’ Gijs vertelde dat minister Hans van den Broek de zaak persoonlijk
in handen had, dus Denig had geantwoord: ‘Ik zal de zaak opnieuw met de minister
bespreken wanneer hij terug komt uit Stockholm.’
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Gijs vertelde aanvullend dat die keurige mijnheer Droogleever Fortuijn had
uitgezocht of ik werkelijk geen geld had en had vastgesteld dat ik eigenaar van
Amerbos 205 was. Ik zette voor Gijs uiteen hoeveel ik al op het huis had geleend en
hoe precair mijn werkelijke situatie eigenlijk was. Hij adviseerde me naar Denig toe
te gaan en ‘een regeling’ met BuZa te treffen over dit geld. ‘Desnoods betaal je één
gulden per maand, ha, ha, ha!’
‘When one encounters a new situation (or makes a substantial change in one's
view of the present problem), one selects from memory a structure called a frame.
This is a remembered framework to be adapted to fit reality by changing details as
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necessary,’ aldus Marvin Minsky, van het Artificial Intelligence Laboratory at MIT
‘A frame is a data-structure for representing a stereotyped situation, like being in a
certain kind of living room, or going to a child's birthday party. Attached to each
frame are several kinds of information. (...) We can think of a frame as a network of
nodes and relations.’55
Wipte even bij de residentie van ambassadeur Herrenberg aan, maar echtgenote
Carmen liet me zelfs niet binnen. Vervolgens begaf ik me naar de woning van de
Cubaanse ambassadeur voor de lunch, die ik voor Enkelaar en Kool had gearrangeerd.
Diaz wist niet dat de NOS-heren niet zouden komen. Hij was zelfs niet zeker of
oud-ambassadeur Jacob van der Gaag zou arriveren. Maar deze verscheen wel.
Mevrouw Diaz was terecht geïrriteerd, want zij had veel werk van de maaltijd
gemaakt. De ambassadeur beklaagde zich over het feit dat Washington van de
West-Europese landen eiste geen producten te vervaardigen waar nikkel uit Cuba in
werd verwerkt. West-Duitsland weigerde aan het Amerikaanse verzoek te voldoen,
maar Frankrijk en Japan dansten op de maat van Washington mee. Nederland had
ook tegen de Amerikaanse eisen geprotesteerd. De zoon van de ambassadeur, die in
Moskou studeert zat naast me. We hebben veel gelachen.
Van der Gaag vertelde nog dat zijn zoon zijn vrouw door oudminister Schmelzer
had laten afpikken. Maar: ‘He still loves her.’
‘Dan is hij gek,’ hoorde ik mezelf eruit flappen. Ik stelde de vraag: ‘How can you
love a person (ik kan er van meepraten) you don't believe?’ De vraag veroorzaakte
enig pandemonium. Ik vervolgde: ‘If someone cheats like that, how can you continue
to love that person?’
Van der Gaag reed me later naar het ministerie van Buitenlandse Zaken waar ik
een afspraak had met Denig. Het werd een gesprek van drie kwartier. Minister Hans
van den Broek had zelf in de stafvergadering gezegd dat, aangezien het proces Claus
het ministerie 21.000 gulden had gekost, waarvan dus 5.000 gulden terugvorderbaar,
ik moest betalen, want ik had verloren. Ja, omdat Hans Verploeg en zijn NVJ zich
tegen het advies van Voetelink in terugtrokken (en zo het geld afsneden), waardoor
ik gedwongen was het proces op te geven.
Ik gaf Denig naar waarheid een exact overzicht van mijn financiële situatie, en
liet hem de brief van de AMRO lezen met wat ik schuldig was, ik gaf hem ook de
waarde van het huis op, de
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hypotheek, alles. Ik zei ook dat ik geen andere opties had het Claus-proces weer op
te starten of anders via de publiciteit mijn recht te zoeken in wat er in New Delhi
werkelijk gebeurd was. ‘Nu dreigt u!’ riep Denig uit.
‘Helemaal niet,’ antwoordde ik. ‘Dat is een fraaie redenering. Uw ministerie stuurt
mij een deurwaarder op de nek, nadat ik in India als een hond ben behandeld, en als
ik me zou verzetten, dan dreig ik? Dat klopt niet.’ Toch was hij zeer vriendelijk. Ik
kreeg zelfs de indruk, dat hij het met Gijs van der Wiel eens was dat die
deurwaarderaffaire moest worden gestopt.
‘Of ik dan tenminste een regeling wilde treffen door 200 gulden in de maand te
betalen.’
‘Het liefste zou ik het bedrag betalen, want ik wil vrij zijn om wat me is over
komen op papier te zetten.’
‘Wat we dus ook doen, u schrijft toch,’ aldus Denig.
‘Het zou natuurlijk wel verschil maken wanneer Van den Broek en het ministerie
ophouden mij een deurwaarder te sturen. Uiteindelijk zal BuZa zichzelf met deze
zaak in het licht van de historie in haar hemd zetten.’
Ik gaf Denig een drukproef van mijn boekje over Bouterse met het verzoek dit
aan ambassadeur Hoekman in Paramaribo te geven.
Om precies te zijn: Denig vertelde dat de landsadvocaat via het kadaster had
uitgezocht dat ik de eigenaar van Amerbos was. Droogleever Fortuijn had toen
geconcludeerd: ‘Het kan hem slecht uitkomen, maar er is wel degelijk wat te halen.’
Denig bevestigde dat minister Van den Broek de incasso op mij persoonlijk had
ondersteund.56
Weer een dag weggewaaid.
Later telefoneerde ik met Henk Herrenberg, die opmerkte: ‘Je hebt wel gemerkt
dat jij de enige was, die ik vanmorgen op Schiphol een hand heb gegeven.’ Hij
bezocht Van den Broek vandaag.

25 januari 1984
Hans Lonis kwam me de foto's laten zien, die hij met Peter en Edwin had gemaakt.
They made me sick and I did not want to look at them. More nude pictures of Peter.
Ik vond het eigenlijk zielig.
Kristianov, van het USA Instituut in Moskou, belde dat uitgever MacMillan uit
New York 5.000 dollar voor het boek met Georgii Arbatov opeiste wegens aan mij
voorgeschoten onkos-
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ten. Ik antwoordde dat ze nog steeds op een ‘fishing expedition’ waren daar in New
York en geen been hadden om op te staan. Hij was bang dat als het Sovjetbureau
voor auteursrechten VAAP erachter zou komen, ik iedere kans verloor ooit nog een
boek in de USSR uit te geven. Ik dacht dit wordt allemaal over een open telefoonlijn
gezegd; er komt dus gegarandeerd gedonder van.
Pravda schrijft dat Washington druk op premier Lubbers uitoefent om de 48
kruisraketten in Nederland te plaatsen.
Het was ook Wim Klinkenberg opgevallen dat prins Claus vlieglessen neemt.
De Wateler-vredesprijs van de Carnegie Stichting is door baron van Lynden
uitgereikt aan oud-ambassadeur dr. J.H. van Roijen. Ik heb deze oud-excellentie
geschreven dat toen ik de foto ervan in de NRC zag, ik dacht: walgelijke man, je moet
het lef maar hebben. Ik zei niet op de eerste plaats me te herinneren, hoe hij de
misdadige opdracht van minister Luns uitvoerde om in 1958 te proberen mijn contract
om lezingen te geven voor W. Colston Leigh ongedaan te maken, maar hoe hij
jarenlang het beleid van Luns inzake Nieuw-Guinea en Indonesië braaf heeft gediend,
‘waar u het - laten we het hopen - niet mee eens was.’
‘Dat u zich niet geneert om die prijs in ontvangst te nemen, terwijl u toch moet
weten hoe laf u bent geweest. Mij achterbaks aanvallen in het geheim, ja dat durfde
u. Mij naar mijn inkomsten staan, zo moedig was u wel als hare majesteits
ambassadeur in Washington.’ Ik voegde eraan toe, dat als iemand die prijs zou hebben
verdiend het Emile van Konijnenburg van de KLM zou zijn geweest, die werkelijk
in het landsbelang zijn nek had uitgestoken.
Een man vertelde vanavond op de VPRO-televisie dat in de Leger Koerier had
gestaan wat er gebeurde met Indonesische parachutisten die boven Nieuw-Guinea
werden neergelaten. Papoea-spionnen vroegen de mannen te eten, terwijl dan in
allerijl Nederlandse militairen werden gewaarschuwd, die dan kwamen om de
Indonesiërs dood te schieten. Zowel Martin Portier als John van Haagen, die beide
op Nieuw-Guinea dienden, de een bij het regiment van Heutz, de ander bij de Marine,
vestigden ook wel eens de indruk dat Nederlandse militairen niet altijd
krijgsgevangenen maakten.
In de VS is aangetoond dat ‘exposure to a few minutes of sexually violent
pornography can lead to antisocial attitudes and behavior.’ Het verhoogt bijvoorbeeld
de aanvaarding van verkrachting en agressief gedrag bij de kijkers. Als dit geldt voor
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enkele minuten, wat gebeurt er in de bovenkamers wanneer er urenlang naar
pornografische films wordt gekeken? ‘The possibility of habituation to sex and
violence has significant social consequences,’ waarschuwt Psychology Today.57 Aan
de Universiteit van Wisconsin in Madison is onderzoek gedaan naar ‘this loss of
sensitivity to real violence after repeated exposure to films with sex and violence.’
Er wordt gesproken van ‘physiological desensitization’. Wetenschappers schrijven
er rapporten over, het Witte Huis benoemt een commissie om ‘obscenity and
pornography’ te bestuderen, en wat gebeurt er verder? Niets. De waanzin grijpt alleen
maar verder om zich heen.
Waar ik eigenlijk liever over lees is een reportage over Bernd Heinrich, professor
in de Zoölogie aan de universiteit van Vermont. Hij maakte een jarenlange studie
van de ‘bumblebee’ - de huis-tuin-en-keuken-hommel. Hij constateerde dat het leven
van dit insect ‘no bed of roses’ was. Hij ontdekte bijvoorbeeld, dat de hommel ‘warm
blooded’ is. Dit betekent dat het diertje niet zal vliegen ‘until its wing muscles reach
a temperature of about 85 degrees Fahrenheit. Its small body contains a physiological
structure that allows it to hoard heat in the precise area, the thorax, where the muscles
are housed. Even so, to maintain this temperature while getting enough food to
perpetuate the colony, the bumblebee must forage constantly. And it does this on its
own: In searching out their nectar, bumblebees do not cooperate as honeybees do.
Rather, each individual is driven throughout its life in an endless, frantic search for
the nectar that forms the basis for what amounts to an intricate economic system.’58
Alfred Vierling belde op en zei dat hij vrede met Henry Brookman had gesloten,
maar dat hij hem tevens het liefste in het hoofdbestuur van de Centrumpartij ziet
zitten: ‘om te weten wat hij uitspookt.’ Intussen heeft de hoofdofficier van Justitie
in Den Haag besloten Janmaat te vervolgen voor discriminatie over iets wat hij vorig
jaar april op televisie heeft gezegd. Namelijk dat kleurlingen en baby's uit de derde
wereld ‘als tuig voor galg en rad opgroeien’. Natuurlijk kletst Janmaat uit zijn nek,
maar ik blijf bedenkingen hebben tegen dit soort justitieel optreden.
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26 januari 1984
Ik heb zowel Ron Abram, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, als Henk
Lichtenveldt, hoofdredacteur van het ANP, per aangetekende brief gevraagd waarom
ze wereldkundig maakten dat ik 40.000 gulden van Suriname zou hebben ontvangen
voor het schrijven van mijn boek over Desi Bouterse, zonder mij om een reactie te
vragen. Ze gingen alleen af op mededelingen van de ‘bezetters’.
Minister Elco Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft gezegd
dat het verblijf van minderheden in ons land het koninkrijk ‘in menig opzicht heeft
verrijkt.’ De man weet kennelijk niet waar hij over spreekt. Een vreedzame
multiculturele samenleving is een fictie.
Peter Schumacher belt dat hij over mijn Bouterse-boekje zal schrijven. ‘Ik vind
Bouterse steeds verstandiger te werk gaan, was zijn commentaar. Hij zegt mijn
Bouterse-boekje nuttig te vinden. Ik hoop dat hij dit dan ook zal schrijven. Hij heeft
met de zogenaamde Surinamespecialisten van de PvdA gesproken en bepleit dat er
een kans in Paramaribo werd gemist. Zelfs Knol had nu gezegd dat er met Suriname
van Bouterse moest worden gepraat.
Daan Dijksman van de Haagse Post belde Jan Mets juist op om hem te zeggen
dat hij het boek ‘te eenzijdig’ vond en er daarom niet over zou schrijven. Ik had
volgens hem moeten doorvragen over ‘de nacht van de moorden in 1982’. Wat ik
dus bij herhaling heb gedaan, maar waar geen enkele militair in Suriname zijn mond
over open doet.
Journalisten hier liggen dusdanig onder een barrage van anti-Bouterse propaganda
dat als je een ooggetuigenverslag aanbiedt aan deze ‘breinen’ - die in
tegenovergestelde richting zijn gehersenspoeld - dit verslag overkomt als ‘eenzijdig’
of als ‘meeloperij’, of noem maar op. Zo was het indertijd met Indonesië, toen ik
Sukarno beschreef zoals hij was. En zelfs mijn goede vriend (die beter had moeten
weten) Henk Hofland zou in zijn fameuze Tegels lichten schrijven dat ik door Bung
Karno was betoverd.59 Nu zou ik dus door Bouterse in hogere sferen zijn getild...

Onderweg van Amsterdam naar Den Haag.
Maxim Gorky werd in 1905 door de politie van de tsaar gearresteerd, maar na een
petitie van beroemde staatslieden en schrijvers weer vrijgelaten. Gorky constateert:
‘As I try to bring the
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past to life I find it hard to believe that it all really happened.’60 Iedere keer, wanneer
ik in mijn dagboeken blader heb ik een eendere ervaring: dat dit werkelijk allemaal
is gebeurd.
Gorky beschrijft, hoe hij eens in bed lag en luisterde naar zijn grootmoeder, hoe
zij geknield in gebed was verzonken. ‘I liked Grandmother's God very much, as he
was so near to her and I often used to ask her, “Tell me about God”.’ Zij antwoordde:
‘Man can't see God - if he did, he would go blind.’ Ik bezocht de Surinaamse
ambassade. Schilders waren bezig om de ingeslagen ruiten te vervangen en andere
vernielingen te herstellen. Diep treurig zoals deze idioten tekeer zijn gegaan. Er staat
nu een permanente politiepost voor het gebouw. Nederland zal de schade vergoeden,
die zeker 100.000 gulden bedraagt.61
Ambassadeur Herrenberg liet me vijftig minuten wachten, excuseerde zich
nauwelijks en ontving me in een noodruimte naast de kamer van mevrouw Gaimo.
Hij liet me zijn eigen werkkamer zien, die in een puinhoop was veranderd. De
woorden ‘Bouterse moordenaar’ stonden op de muur gekalkt. Er zou nieuw meubilair
worden besteld: ‘Het duurste op de markt beschikbaar.’ Henk adviseerde vijf
exemplaren van mijn boekje op 3 februari naar bevelhebber Bouterse te zenden, wat
ik zal doen.
Later liep ik, op weg naar de receptie van de Cubaanse ambassadeur die de
Revolutie wil herdenken, toevallig tegen Denig aan. Hij zei dat hij over mijn zaak
een memo aan minister van den Broek had gezonden. Ik zou er spoedig van horen.
De heer en mevrouw Diaz ontvingen in Sociëteit de Witte. Mevrouw Diaz begroette
me en zei: ‘They all get two kisses, you get three.’ Haar zoon nam foto's.
Sovjetambassadeur Victor Beletski zei gehoord te hebben dat Suriname mij 40.000
gulden voor het Bouterse-boek had betaald. Ik dacht: ook gij Brutus, en antwoordde
geïrriteerd: ‘Please ask Herrenberg.’ Hij zei dit te zullen doen, maar Henk vertelde
later dat hij dit achterwege had gelaten.
Ambassadeur Beletski: ‘Van alle gesprekken, die minister Andrei Gromyko in
Stockholm met Westerse ministers en staatslieden voerde was het gesprek met Hans
van den Broek het negatiefst geweest.’ Hoe kan het anders? In domineesland zijn
we altijd anti-rode kruisvaarders geweest. ‘De minister is bij Gromyko uitgebreid
over de heer Sharansky begonnen,’ aldus de ambassadeur. Het was zo'n hopeloos
gesprek geworden dat

60
61

Maxim Gorky, My Childhood, Penguin Classics, Londen, 1966.
NRC Handelsblad, 26 januari 1984.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

55
toen Van den Broek aan het einde van het gesprek opmerkte te hopen de heer
Gromyko ‘noch dieses Jahr hundert’62 te spreken, antwoordde Gromyko: ‘Denkt u
dan nog zolang minister te zijn?’ Toen ik zei dat er werd gesproken over een
regeringscrisis komend mei, antwoordde Beletski: ‘Ik denk het niet.’
Beletski's tweede man vertelde zojuist uit Moskou te zijn teruggekeerd. Hij bracht
de groeten over van mijn goede vriend Popov die in het Centraal Comité van de CPSU
zit, en ook van Vadim Zagladin. ‘U gaat een boek maken met Anatoly Alexandrov,’
zei hij. Dit zou betekenen dat het Handler-Alexandrov project dat Robert Maxwell
wil uitgeven, dan toch binnengehaald is.
Anton Constandse63 was als altijd aanwezig. Hij zei mijn brief, in een vliegtuig
boven Azië ergens geschreven, zeer op prijs te hebben gesteld. Ik doe zoiets en
vergeet het de volgende minuut. Hij leek zo oud geworden, vooral zijn ogen. Met
zijn vrouw Gerda ging het heel slecht.
De Surinaamse diplomaat Jesserun vertelde dat Desi Bouterse bij een toespraak
in het stadion had gezegd: ‘Ik blijf en ik ga niet weg en niemand van het Surinaamse
Bevrijdingsfront in Nederland zal ooit voet op Surinaamse bodem zetten zolang ik
hier zit.’ Herrenberg bevestigde trouwens: ‘Willem, die bezetters hebben niets.’ Het
was waar dat er stalen kasten waren opengebroken, maar de brandkast, met geheime
papieren, dus niet.

27 januari 1984
De fractievoorzitster van de CPN, Ina Brouwer, heeft om een verslag gevraagd, van
wat Ruud Lubbers in Washington allemaal besproken en bekokstoofd heeft. De
premier heeft kamervoorzitter Dolman meegedeeld dat die gesprekken zich niet
leenden voor ‘een formele verslaglegging’. Hij verwijst naar een komend artikel
voor Foreign Affairs waarin men de portee van zijn bezoek in terug zal kunnen
vinden. Joop den Uyl zei door het antwoord van Lubbers verrast te zijn. ‘In zo'n
verslag kan hij toch schrijven wat hij wil?’
Nederland bestelt voor 843 miljoen gulden vier Patriot luchtverdedigingseenheden
in de VS, 20 lanceerinrichtingen met 160 raketten. Washington heeft toegezegd een
tegenorder van 213 miljoen bij Nederlandse industrieën te zullen plaatsen. Wat
moeten we in godsnaam met al dit oorlogstuig.64
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Stefan Landshoff stuurde een bloemetje; om te bedanken, denk ik, voor het contact
met Volodja Molchanov met als uitkomst de uitgave van het Andropov-boek.
Herman Wigbold stuurde 200 gulden op als honorarium, omdat ik hem
introduceerde bij Lord Chalfont in Londen voor een van zijn programma's, terwijl
hij zo onbeschoft was om op het laatste moment de afspraak gewoon af te zeggen.
Zo zijn de manieren in Hilversum.
Ambassadeur Herrenberg kondigde trouwens aan dat een begin zal worden gemaakt
met het hervatten van de gesprekken tussen Paramaribo en Den Haag, onder meer
over de opgeschorte ontwikkelingshulp. Dat is dus de concrete uitkomst van de
contacten, die ik voor ambassadeur Hoekman tot stand bracht en die kennelijk
vruchten afwerpen. Ze moesten het eens weten hoe dit in elkaar heeft gezeten.

28 januari 1984
Josje Hagers meldt dat ambassadeur Herrenberg heeft geweigerd om op de school
van de zoons van koningin Beatrix iets over Suriname te komen vertellen.
Minister Hans van den Broek heeft in het kabinet kritiek geuit op de recente reis
van premier Lubbers naar Washington. Hij verwijt zijn partijgenoot buiten zijn boekje
te zijn gegaan om zonder vooroverleg met de minister van Buitenlandse Zaken
politieke gesprekken te hebben gevoerd. Van den Broek is verder verbaasd dat
Lubbers in Washington - zoals ik al sterk vermoedde - met Henk Herrenberg heeft
gesproken.
Het is duidelijk dat Lubbers en Van den Broek er verschillende inzichten op
nahouden wat de buitenlandse politiek betreft. Hans zit meer op de vroegere Lunslijn,
waarschijnlijk aangezwengeld door het vaste ambtenarencorps van de apenrots.65
Film over de pianist Claudio Arrau. Hij zegt de muziek, die hij dikwijls speelde een
tijd te hebben laten liggen. Ik ken dat zo goed. Ik speel zoveel mogelijk verschillende
stukken tegen elkaar. ‘Wanneer je een gematigd leven leidt, kan je nog heel lang
spelen,’ zegt hij, en voegde er weifelend aan toe: ‘Tot aan het einde...’ Hij geeft nog
tachtig concerten per jaar.
Volodja Molchanov belde weer laat op de avond om wel te rusten te zeggen, zoals
hij wel vaker doet.

29 januari 1984
Soms ben ik toch goed in de war. Ik kwam nog laat uit de pol-
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ders gisteravond en had bij vertrek de sleutels in de voordeur laten zitten. Gelukkig
had niemand het opgemerkt.
Vandaag heb ik aan de hand van dagboeknotities een memorandum opgesteld hoe
ik ruim twaalf jaar lang, dikwijls voortvloeiend uit de contacten die ik heb op het
hoogste niveau in Moskou, voor Philips ben bezig geweest. Gerrit Jeelof probeert
dit nu in alle toonaarden te ontkennen, maar de feiten liggen vast.66 De gemeente
Amsterdam organiseerde de Prinsenhof Conferentie tegen discriminatie en racisme.
Het conclaaf beveelt aan dat ambtenaren, die kenbaar maken het eens te zijn met de
doelstellingen van de Centrumpartij moeten worden ontslagen. Ook moet er een
gemeentelijke verordening komen van het stadsbestuur welke racisme en discriminatie
verbiedt. Stel je voor! Je mag de schurft hebben, en dit hardop zeggen tegen een
blanke landgenoot, maar zodra de huidskleur een andere is dan wat Arnold Toynbee
eens noemde ‘bleached white’, dan mag je die schurft niet hebben, want dan zit je
in de sector racisme en discriminatie. Ze worden steeds gekker en halen alles door
elkaar. Ik was in Thermos en zat in een hoekje naar het komen en gaan van nichten
te kijken, en was plots in tranen. Het is niet eens het ergste dat ik Eduard niet meer
zie of niets meer van hem weet, maar dat hij nu rot over me denkt.
Daniël (D.A.) Delprat (nu 93 jaar) heeft zijn herinneringen geschreven. Ik herinner
me de man uit 1957 vooral toen ik na één jaar Indonesië en Sukarno met man en
macht probeerde te redden wat er te redden was. Ik wil niet weten wat hij over die
periode heeft opgetekend, want ik heb me voldoende geërgerd aan het geschrijf van
Paul Rijkens indertijd, die zijn werkelijke handel en wandel op een smerige manier
vervalste.
De CIA heeft 27 jaar geleden psychiatrische experimenten uitgevoerd in Montreal,
Canada, op zeven burgers van dat land. De slachtoffers van deze geheime operatie
verkeerden in onwetendheid. Een en ander is weer eens te danken aan John Marks,
die als freelance journalist kans heeft gezien de documenten over deze affaire boven
water te krijgen. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken heeft in het parlement
verklaard de aanklacht van de zeven burgers tegen de Amerikaanse overheid te zullen
steunen.67 Er wordt altijd veel ophef gemaakt over geheime praktijken in
Sovjetklinieken, maar zo zie je maar dat de andere super-power evenmin brandschoon
is.
Jan Mets bracht de omslag van het boek.68
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30 januari 1984
Om 04:30 uur opgestaan vanwege een nachtmerrie met Eduard erin. Ik kwam hem
ergens, samen met Peter tegen. We begonnen een gesprek en ik zei: ‘Eindelijk, hij
praat.’ Daarop stak Eduard zijn vinger in de lucht, en riep: ‘Fuck you’ en verdween.
Was er helemaal naar van, en schreef Peter eerst een lieve brief.
Ontmoette Wim Klinkenberg in Arti en deed hem verslag van wat landsadvocaat
Droogleever Fortuijn en minister Hans van den Broek hadden uitgevreten om - na
alles wat ze al in New Delhi tegen mij hadden ondernomen - mij nog eens vijfduizend
gulden uit de zak te kloppen. Wim vond het een godsgruwelijk schandaal wat er is
gebeurd. Hij wil proberen een ontmoeting met het dagelijks bestuur van de NVJ te
arrangeren. Een stroom van brieven van André Schneider arriveerde uit Genève
betreffende de contacten in Japan en Sri Lanka die ik binnen had gebracht en waarvoor
ik tot op heden nog nooit één cent heb gezien.69 Hoe lang ben ik nu al met die man
bezig: veel kabaal en alleen maar windeieren.
The New York Times meldde dat er 8.612 medailles waren uitgereikt voor moed
en heldendaden bij de invasie van het eiland Grenada, terwijl er nooit meer dan 7.000
Amerikanen aan die invasie hebben deelgenomen.70

31 januari 1984
Michael Massing heeft een analyse van twaalf pagina's geschreven over Grenada.71
Het is het meest waardevolle verslag dat ik tot dusverre onder ogen kreeg.
Peter belde nog laat gisteravond en zei reeds in zijn hoofd een brief aan mij
geschreven te hebben. De echte brief zou spoedig volgen. Schreef hem opnieuw een
lange brief, omdat ik na dit gesprek niet kon slapen.72
Heb Denig van Buitenlandse Zaken geschreven dat gezien hij geen vorderingen
maakte, ik mijn probleem met zijn ministerie opnieuw teruggespeeld heb naar de
NVJ. Ze moeten het zelf maar weten. Ik heb schoon genoeg van Haagse
schurkenstreken onder dekking van de zogenaamde landsadvocaat.73
Frits van Eeden74 maakt het in Florida. Hij had er zijn eerste
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tentoonstelling. Hij geeft bovendien lessen in tekenen en beeldhouwen. Zijn brief
sprankelt van levenslust. Hij is kennelijk ook als de dood voor AIDS, maar beschrijft
toch maar een Amerikaanse hard hat (bouwvakker) te grazen te hebben genomen.
Na afloop van het feest zat hij in de piepzak over mogelijk wat opgelopen te hebben.
‘Wat een plaag die seks,’ concludeert hij. Dat kan je wel zeggen. Tenminste als je
buiten do-re-mi-fa-sol om regelmatig een graantje mee wilt pikken. Simul Press in
Japan zou geïnteresseerd zijn in een boek over Bung Karno. Heb meteen geantwoord.75
Wim de Groot van Embden, klas- en kamergenoot (1946-1948) op Nijenrode is
overleden. Hij was pas 56 jaar. Die jongen zijn leven is een drama geweest.
In het parlement is de nodige keet ontstaan over de solistische reis van premier
Lubbers naar Washington. Het verslagje dat hij de Kamer alsnog had toegezonden
werd afgekeurd. Ze willen een duidelijker overzicht. Hij krijgt er een paar dagen de
tijd voor, anders hangt hem een spoeddebat boven het hoofd. Blijkbaar is Joris Vos,
chef van de directie Atlantische Samenwerking, met hem mee geweest. Is die man
een spion voor Van den Broek geweest of een handlanger van Lubbers, dat is de
vraag. Vooral de ontmoeting met Henk Herrenberg in Washington heeft de
gemoederen aan het Binnenhof opgezweept. Hugo van Reijen kwam opdagen om
over zijn bezoek aan Djakarta te vertellen. Hij had mevrouw Hartini Sukarno bezocht
‘En zij vertelde haar hele hebben en houden, heeft geen geld, moet misschien haar
huis verkopen en kleiner gaan wonen.’ Ik blijf die man wantrouwen. Die
postzegelhandel is een dekmantel voor spionagewerk. Ik vertrouw hem voor geen
cent. Hij zei dat als de BVD hem ooit over mij zou vragen, hij zou antwoorden: ‘Hier
is een telefoon, bel de man zelf.’
Henry Brookman was in Thermos. Hij had ontdekt dat het toch niet Alfred Vierling
was geweest, die zijn antecedenten aan het universiteitsblad had gelekt en het was
weer pais en vree tussen hen beiden. Hij wil nu zelfs vol gas aan de politiek gaan
deelnemen en zou het liefste naar het Europese parlement gaan voor de Centrumpartij.

1 februari 1984
Het ochtendnieuws staat weer bol van Suriname. Buitenlandse Zaken liet
doorschemeren dat er veranderingen in de relatie met Paramaribo op til zijn. Weisglas
en Knol drammen nog
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door op de oude lijn, maar Aarts (CDA) gaf te verstaan dat er wellicht toch met
Bouterse gesproken zal moeten worden. Ambassadeur Hoekman zal in deze
koerswijziging wellicht een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Ik hoop het althans,
want Harvey Naarendorp en ik hebben er de nodige moeite voor gedaan. Intussen is
in Suriname de kabinetsformatie nagenoeg rond met medewerking van de vakbonden
en de werkgeversorganisaties. Intussen maakte het ministerie van Defensie bekend
dat een onderzoek naar de rol die de Nederlandse militaire missie in Paramaribo
speelde bij de machtsovername van Desi Bouterse in 1980 nagenoeg is afgerond.
Ik belde ambassadeur Herrenberg, die nog niet wist wat Aarts had gezegd. Ik vroeg
of we elkaar vrijdag konden ontmoeten.
‘Nee, want dan ben ik in Marseille,’ zei hij.
‘Aha, voor de cocaïnehandel,’ riep ik, ‘kan je mij niet hier een aandeel in
bezorgen?’
‘Wil je cocaïne of marihuana?’ vroeg hij.
‘Liever cocaïne, daar is meer mee te verdienen.’
‘Nu weet de hele afluisterdienst helemaal niet meer wat ze ervan moeten denken,’
aldus de ambassadeur.
‘To hell with them!’ zei ik.
Volgens The New York Times, zijn in Peking 200.000 honden doodgeknuppeld
‘for health en safety reasons.’
Mijn telefoonlijn is weer voortdurend gestoord. Er interrumperen steeds
vrouwenstemmen op de lijn, terwijl ik telefoneer.

2 februari 1984
De NVJ bestaat honderd jaar en kwam bijeen in het Koninklijk Instituut voor de
Tropen in aanwezigheid van Beatrix en Claus. Cees Meijer was aanwezig, bijgestaan
door zoon Jan Kees. Niemand nam notitie van het voormalige NVJ-bestuurslid, die
nu invalide is vanwege een hersenbloeding. Ik ben uitgebreid bij ze gaan zitten.
Albert Heijn had nooit contact opgenomen als zijnde een buurman van Cees Meijer,
zoals Heijn uitdrukkelijk had gevraagd. Jan Kees is vertederend lief voor zijn vader.
Zijn oogopslag naar zijn vader roert me.
Elco Brinkman hield een rede, babbelde over spelling en stijl, en keek Beatrix
daarbij rechtstreeks aan, die instemmend knikte. Ze had een fel groen hoedje met
veren op, een truttige jurk aan en het bekende boeketje in de hand. Iedereen werd er
van te voren op geattendeerd dat indien zij het woord tot een van ons richtte, zij met
majesteit moest worden aangesproken. Brinkman kwam over als een kille arrogante
kikker, een engster zou Wim Hoogenkamp zeggen.
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Liep Denig weer tegen het lijf. Hij zei begrepen te hebben dat ik bereid was het geld
aan de staat te betalen. Hij kletste uit zijn nek. Ik antwoordde de zaak aan de NVJ te
hebben overgedragen. Ik had verder geen zin in de hele kumpulan76 en ben lang voor
Beatrix en Claus rond gingen lopen vertrokken.
Intussen heb ik voor het eerst sinds de crisis met Eduard een ouderwetse tippel
beleefd: Alan Murphy uit San Francisco, a real hot number, as black as coal, sexy,
green pants, woolen hat, brown boots. Hij was op weg naar zijn lover in Heidelberg.
‘I stick to one person,’ zei hij, ook vanwege AIDS. ‘We don't have to screw,’ zei ik
nog.
‘That's what this guy in Paris said.’ Ben verbaasd over mezelf.

3 februari 1984
Bij thuiskomst belde Motke Chanoeka op. De deal van Israël met Suriname zou 70
miljoen dollar bedragen, en vijf procent zou voor hem en mij worden uitgetrokken.
Ik verzocht hem met Voetelink één en ander op papier vast te leggen.
Even later belde Alan Murphy op. Omdat hij de trein van 06:09 uur naar Heidelberg
wilde nemen, had hij geen bezwaar om bij mij op Amerbos te slapen. Hij arriveerde
en liep in mijn werkkamer meteen naar de vleugel en begon een prelude van
Rachmaninoff te spelen.
Geleidelijk aan werd duidelijk dat hij bij de luchtmacht had gezeten, van daaruit
een beurs voor journalistiek had gekregen, welke studie hij had afgemaakt, maar
eigenlijk wilde hij ‘fashion designer’ worden. Tippelen blijft een mysterieuze
bezigheid.
We hebben urenlang in bed liggen praten en heerlijk gekroeld en gerotzooid, maar
geen seks. Hij vertrok weer om 04:55 uur om zijn trein te halen.
Jan Mets bracht gisteravond de Bouterse-boeken. Ik vind de letter wat klein, maar
it's all right. Ik kan niet wachten om een exemplaar aan Eduard te geven, want
uiteindelijk is het aan hem opgedragen.
Diplomaat Jesserun van de Surinaamse ambassade belde op om te zeggen dat hij
was getipt dat leden van de Bevrijdingsraad voor Suriname met een knokploeg mij
wilden gijzelen om de uitgave van mijn Bouterse-boekje tegen te houden. Hij gaf
me de raad de politie in te lichten. Jan Mets reageerde dat een dergelijke rel slecht
zou zijn voor de verkoop. Hij belde zelf met Jesserun, die een en ander bevestigde.
Jesserun dacht niet dat
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het magazijn met de boeken gevaar liep. Om 20:00 uur belde Hans van der Voet
terug, die ik een boodschap had gegeven. Wat moest ik doen? Hij zat in de
Staatsalmanak te bladeren om het nummer van de Rijksrecherche te vinden. Hij gaf
me de naam H.W. Boer op, en als deze er niet was moest ik naar de heer Rensen
vragen. Ik telefoneerde het nummer en zei wie ik was. Toen ik op mijn beurt vroeg
met wie ik sprak, werd de telefoon op de haak gesmeten. Hollandse manieren. Ik
belde terug. Hij was weer aan de lijn, dus ik vroeg, ‘Werden we verbroken of hing
u op?’
‘Ik heb opgehangen, want ik stel hier de vragen mijnheer Oltmans.’ De man had
een Indisch accent. Maar vijf minuten later werd ik door Boer teruggebeld. Ik legde
uit wat er was gebeurd. Ongeveer drie kwartier later belde weer iemand anders om
te bevestigen dat er werk van zou worden gemaakt. Deze laatste dacht nota bene dat
ik zelf een Chin A Sen-aanhanger was. Hij vroeg vervolgens of mijn informant
Jesserun pro-Bouterse was. Ik legde uit dat hij de persman van de Surinaamse
ambassade was.
Hugo van Reijen bood aan al mijn dagboeken in een kluis van de AMRO aan de
Herengracht te helpen opbergen. Hij had dozen en pakpapier bij de hand.
Vanavond deelgenomen aan Met het oog op morgen op de radio, en dit op speciaal
verzoek van Kees Buurman. Voor mij werd aan premier Lubbers gevraagd, hoe hij
over de positie van Desi Bouterse oordeelde. Lubbers antwoordde dat het niet
uitgesloten was dat de bevelhebber aan de macht zou blijven. Eegje Schoo, die
kennelijk langs Lubbers heen kletste, onderstreepte, dat hernieuwde contacten met
Paramaribo niet zou betekenen dat de ontwikkelingshulp werd hervat.
Toen het mijn beurt was lanceerde ik een cadens ten behoeve van ambassadeur
Hoekman, en zei blij te zijn, dat deze Suriname-expert nu secretaris-generaal zou
worden bij mevrouw Schoo. Ik maakte verder duidelijk dat het militaire gezag in
Suriname over dossiers ten aanzien van oud president Chin A Sen beschikte, compleet
met foto's en dat ik hoopte, dat dit materiaal zou worden vrijgegeven, omdat dit veel
zou verduidelijken over wat er in Suriname in werkelijkheid speelde.

4 februari 1984
Jose Dominguez Ortega, de assistent van minister Luis Alberto Machado in Caracas77
bevestigt per telegram dat met de recen-
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te machtswisseling hun ministerie werd opgeheven, wat dus zeer jammer is.78
Wim Udenhout, de nieuwe premier van Suriname, beheert ook de portefeuille van
Buitenlandse Zaken. Minister Tjon Kie Sim blijft. Negen ministers zijn al beëdigd.
Intussen bevestigde premier Lubbers na het kabinetsberaad, dat het Nederland er
niet om begonnen is Bouterse van het politieke toneel in Paramaribo te doen
verdwijnen.

Van Amsterdam naar Vorden
Robert Kroon heeft zijn pro-Suharto werk weer gedaan. Hij sprak in Djakarta met
minister van Buitenlandse Zaken Mochtar Kusumaatmadja, die gezegd zou hebben
dat de kritische vragen van minister Hans van den Broek over de mensenrechten in
Indonesië geen probleem voor het Suharto-regime vormden.79
Joseph Luns (72) heeft een interview aan Reinier van de Loo van de GPD gegeven
en debiteert weer een reeks gebruikelijke enormiteiten. De fraaiste leugen is
ongetwijfeld: ‘Ik ben niet rancuneus. Nieuw-Guinea lag niet op de grens van onze
belangen, maar in het middelpunt van onze principes. Ik wilde het opgeven ervan
alleen niet laten lijken op onze schuld, maar die van Bob Kennedy, van Amerika
dus. En dat is me gelukt.’80
Nog altijd probeert deze man sans gêne de voornaamste blunder uit zijn ministeriële
carrière, Nieuw-Guinea, met leugens en geschiedvervalsing weg te poetsen. De idioot
blijft maar hameren op de rol van RFK, die er, evenals die van zijn broer JFK, juist op
gericht was Nederland te redden uit het debacle waar Luns het koninkrijk in
zuidoost-Azië in gemanoeuvreerd had. Misschien is Luns langzamerhand wel zo gek
dat hij echt denkt dat de Kennedy's hem een oor hebben aangenaaid. En wat zijn
‘niet rancuneus zijn’ betreft: deze Memoires onderstrepen bij herhaling hoe
godvergeten wraakzuchtig deze man was tegenover hen, die hem door hadden (zoals
Paul Rijkens, Koos Scholtens, Emile van Konijnenburg en andere lieden met kennis
van zaken over Indonesië en Sukarno); bovendien ben ik ervan overtuigd dat alle
ellende, die ik sinds mijn vriendschap met Sukarno in Rome in 1956 heb ondervonden,
door deze mijnheer werd geïnitieerd.81
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Jan Cremer vertelt zijn ‘echte levensverhaal’ aan de Nieuwe Revu.’82 Twintig jaar
geleden verscheen Ik, Jan Cremer. Merkwaardig is wat hij over Gerard Reve zegt.
Cremer en Reve correspondeerden jarenlang. In 1972 had Cremer aangekondigd in
zijn volgende boek een hoofdstuk Wolf te zullen noemen.83 Reve ving vervolgens
zijn brieven aan met ‘Beste Wolf’. Nadien schreef Reve zelf een boek Wolf.84 Jan
zond hem een protestbrief maar kreeg nooit meer antwoord van zijn ‘vriend’ Reve,
dus nu heeft hij een appeltje met de volksschrijver te schillen. ‘Dat viel mij tegen
van een man die ik boven de massa verheven achtte,’ concludeert Cremer in dit
gesprek met Ischa Meijer.
Cécile van Lennep85 wachtte me met haar auto op aan het station in Vorden. We
reden naar een restaurant in Ruurlo om te lunchen. Het werd een prettig samenzijn
van enkele uren. Misschien heb ik het meeste gesproken, maar zij is altijd in alles
erg geïnteresseerd. Zij haalde het knipsel uit haar tas waarop Van Roijen de prijs
kreeg voor het bevorderen van vrede met Indonesië. ‘Vertel me nu eens,’ vroeg zij,
‘wie was Van Roijen? Ik weet alleen van hem, dat mijn man (ambassadeur van
Lennep) een gruwelijke hekel aan hem had en hem niet kon uitstaan, want hij was
van mening, dat Van Roijen het helemaal verkeerd had gedaan.’
Ik deed een boekje open over mijn eigen ervaringen met Van Roijen en vertelde
onder meer hoe deze ambassadeur naar mijn lezingenbureau in New York was gegaan
in een poging mijn contract met Colston Leigh ongedaan te maken. Die stap werd
uit rancune ondernomen, omdat Luns en Van Roijen ongelijk kregen in de kwestie
Nieuw-Guinea. Ook citeerde ik voor Cécile van Lennep het briefje dat ik aan Van
Roijen had geschreven, waarin ik de vloer met hem aanveeg. ‘Dat was stout van je,’
zei ze. Misschien wel, maar de man verdiende het, want hij had zich belachelijk
gemaakt en misdadig gedragen. Ook vertelde ik haar over de Claus-affaire, inbegrepen
de persconferentie. Zij viel van de ene in de andere verbazing. Zij zei iemand aan
het hof te kennen, die ook wanhopig was over het genre personen dat dikwijls door
de koninklijke familie werd binnengehaald. Bovendien was er vrijwel niemand, die
eerlijk tegen de Oranjes was. Zij had via eigen kanalen vernomen dat
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de nieuwe directeur van de RVD ook eigenlijk ‘helemaal niets was’. Dat wist ik van
de eerste dag af dat ik hem ontmoette.
Zij vroeg hoe het met de Van Eeghens was, terwijl ik me had voorgenomen, die
naam buiten de conversatie te houden. ‘Zijn vader,’ aldus mevrouw van Lennep,
‘was een paus.’
‘Nou, de zoon is een crook,’ heb ik geantwoord. Ik vertelde haar dat hij ons
contract, na een bezoek van de BVD, had opgezegd, en dat hij - toen ik hem om de
reden vroeg -, had geantwoord: ‘omdat ik jeuk heb aan mijn neus.’ Zij kon haar oren
nauwelijks geloven, en vond wat ik zoal te vertellen had ‘depressing news’. Anders
ik wel.
Zij vertelde dat oud-minister van Buitenlandse Zaken, baron van Boetzelaer van
Oosterhout nog in leven was en nog viool speelde. Dochter Suzy van Boetzelaer86
woont nog altijd op Oosterhout. Ik blijf altijd zeer op de moeder van mijn
Nijenrode-vriend Frank van Lennep gesteld.
Het artikel van Peter Schumacher over mijn Bouterse-boekje is vanavond
gepubliceerd. Totaal onbegrijpelijk is de zin dat ik vorig jaar een aantal medewerkers
van Desi Bouterse zou hebben gesproken, en daarom anders ben gaan denken over
de Surinaamse bevelhebber. Eigenlijk is dit een valse streek, want de titel van het
boek is notabene: Willem Oltmans in gesprek met Desi Bouterse. Zo probeert
Schumacher te suggereren dat ik eigenlijk niet met Bouterse zelf zou hebben
gesproken, wat volstrekt onwaar is. Ik heb wel degelijk een serie gesprekken met
hem zelf gehad, zowel op de band als zonder recorder.
Ook zanikt Schumacher veel over de Decembermoorden en dat het me niet is
gelukt een pasklare verklaring ervoor bij Desi Bouterse los te peuteren. De beste
stuurlui staan aan wal. Maar misschien mag hij bij het huidige anti-Bouterse klimaat
niet anders schrijven.87

5 februari 1984
Hoogeveen
Ben vanuit Vorden naar Hoogeveen gegaan om mijn vriend Jan Kikkert88 te bezoeken.
Hij is aardig. Hij heeft een Amerikaanse vriend van 62 jaar. Zelf is hij 37. Hij heeft
altijd van oudere mannen gehouden. Ze gaan samen een reis naar Acapulco maken.
We keken nog naar Falcon Crest, maar van die serie word ik langzamerhand misselijk.
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Jan Mets vond het artikel van Schumacher positief. Ook De Waarheid heeft een groot
artikel van Rinke van den Brink over mijn Bouterse-boekje gepubliceerd.
Motke Chanoeka belde. Hij had belangrijke personen gesproken, die ons geen
schijn van kans gaven tot zaken te komen in Suriname. De Surinamers zouden niet
te vertrouwen zijn. Tezelfdertijd stuurt Motke me een brief van Koortrade International
uit Tel Aviv door met als bijlage een opzet voor een alluminiumfabriek.89
Forbes Burnham, de president van Guyana, het buurland van Suriname, heeft
gezegd de linkse koers van zijn regering, en de aansluiting bij de groep van
Niet-Gebonden Landen te zullen voortzetten ondanks ‘efforts by the United States
to undermine our socialist system’. Burnham over Washington: ‘If they can invade
Grenada why can't they invade us?’90 De schrik zit er behoorlijk in na de stunt van
Ronald Reagan zich aan god noch gebod te houden en te doen wat hem goed dunkt
in het Caraïbische gebied.
Kruidje-roer-mij-niet Jeffrey Masson, die een privé-oorlogje voert tegen de
nalatenschap van Sigmund Freud, heeft weer een nieuw boek het licht doen zien:
The Assault on Truth.91 Het boek gaat over het feit dat Freud indertijd terugkwam op
zijn inzicht dat er ‘a direct connection existed between sexual abuse and hysteria.’
‘Not all abused children become hysterics, and not all hysterics have been abused,’
schreef Freud later, en hij noteerde verder: ‘As far as the neurosis is concerned,
psychical reality is of more importance than material reality.’ Masson is het hier mee
oneens en heeft er een nieuw boek uitgesleept.92

6 februari 1984
Amsterdam is in chaos. François Mitterrand is gearriveerd voor een staatsbezoek.
De militairen stonden van Centraal Station tot het paleis op de Dam in de stromende
regen het geweer te presenteren.
Op kantoor bij Voetelink, die me begon te vertellen dat ik eigenlijk geen claim op
Philips had. Hij vond deze zaak nog zwakker dan het probleem indertijd met Transol.
Ik kletste mezelf schor om duidelijk te maken dat ik wel degelijk recht
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op geld van Philips had. Uiteindelijk was hij het er wel mee eens, en zei bereid te
zijn Jeelof een brief naar zijn adres in Waalre te schrijven en voor te stellen elkaar
eens te spreken. Ik betaalde met veel pijn 619 gulden aan Voetelink.
Lieve brief van Peter. Tranen. Net als in de bus op weg naar huis, toen ik over
Eduard mijmerde. Ik las een onthullend artikel van Jane Brody in The New York
Times: EMOTIONAL DEPRIVATION SEEN AS DEVASTATING FORM OF CHILD ABUSE.93
Er is onderzoek verricht bij 200 kinderen vanaf de geboorte tot de tienerjaren. ‘The
nature and effects of child abuse go far beyond beatings, bruises and broken bones.
Children are often verbally assaulted or emotionally deprived. They might have been
psychologically neglected, because the mothers were emotionally unresponsive to
their children's needs. (...) Such mothers tend to ignore their children when the
youngsters are uncomfortable, hurt or unhappy and fail to share in their children's
pleasures. These children, in turn, quickly learn not to look to their mothers for
comfort and support.’ Het is de eerst keer dat ‘psychologically unavailable mothering’
wordt omschreven als een vorm van kindermishandeling.
Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugdjaren thuis op De Horst denk ik geenszins
in termen van child abuse. Mijn broers en ik kwamen wat gevoelsleven en onze
ouders betreft het nodige tekort kwamen. Het is waar dat we alle drie vrijwel
permanent onder een gordijn van kritiek lagen en op ons donder kregen for not
performing as we were supposed to. Mijn oudste broer Hendrik werd naar de HBS in
Woerden gestuurd, en was daar ergens bij iemand in huis ondergebracht. Later volgde
hij tot aan de oorlog het Prinses Beatrix Lyceum in Flims, bij Chur in Zwitserland.
Mijn jongste broer Theo mocht thuis blijven, maar voerde meer dan eens
disappearance acts op, om na vele weken zoek te zijn geweest in Zwitserland op te
duiken.
Ik was jarenlang inwonend in Baarn bij de familie van Dijk, en vond er op eigen
kracht ‘mijn tweede moeder’, Gertrude Buringh Boekhoudt, later eveneens de
confidante van prinses Beatrix, die al evenmin met haar moeder overweg kon. De
emotionele band die tussen mejuffrouw Boekhoudt en mij groeide, en die veertig
jaar (tot haar overlijden in 1982) zou duren, compenseerde het gebrek aan contact
en aandacht op De Horst. Mijn ouders kwamen beide uit gescheiden huwelijken. Zij
hadden zelf zoveel affectie en intimiteit moeten ontberen dat zij op dit gebied twee
linkerhanden bezaten. De idee
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dat die situatie child abuse zou zijn is nieuw voor mij. Toch wil ik nota nemen van
de conclusies in deze nieuwe studie in de VS.
Jane Brody: ‘All types of abused children are likely to have low self-esteem, poor
ego control (they are inflexible or impulsive) and negative feelings about themselves
and their environment. Those who are physically abused tend to show more anger
and frustration and to be more hyperactive, whereas those reared by psychologically
unavailable mothers tend to be more withdrawn and highly dependent and to suffer
the most severe decline in mental and behavioral development as they get older.’
Psychologen komen dan ook tot de conclusie dat ‘the effects of psychological
unavailability on the child's development are as serious as the effects of physical
abuse and neglect.’
Deze voor mij onbeantwoorde vragen en overwegingen spoken rond in mijn hoofd
als ik besef hoe sterke emotioneel ik reageer op een brief die ik zojuist van Peter
ontvang. Hij is druk bezig met zijn werk in Covent Garden en de Royal Opera,
‘getting up at the crack of dawn.’ José Carreras zingt in de opera, waaraan Peter ook
meewerkt, en bij het luisteren naar zijn stem wellen soms de tranen op in Peters ogen.
‘I had this terrible nightmare about you,’ schrijft hij verder. ‘I was travelling with
you somewhere in a Far Eastern country. We were crossing a street and suddenly
you hung on to my shoulder and collapsed into a muddle of water. It was terrifying
to feel absolutely helpless to do something, while I saw you were getting a very
strange color. That's how it ended. The dream keeps flashing back into my mind. I
was probably induced by my worries about you, and knowing the suffering you have
gone through.94 It is just not fair, but who can explain it, why we have to suffer?
Trees95 would say that it mellows the soul. Does it?’
Terug naar de wereld. Nu zeggen de Kamerleden Aarts (CDA) en Knol (PvdA),
dat de terugkeer naar een democratische rechtsstaat niet synoniem hoeft te zijn met
de verdwijning van legerleider Desi Bouterse. Alleen VVD'er Weisglas vindt dat
samenwerking met Bouterse onmogelijk is. Die man zet zijn privé-oorlogje tegen
de bevelhebber voort onder het mom zijn partij als volksvertegenwoordiger naar
behoren te dienen. Geschift. Bovendien weet hij absoluut niets van Bouterse. Hij
zou maar eens bij ambassadeur Hoekman te rade moeten gaan. Maar dat doen dit
soort betweters nooit. Onbegrijpelijk dat
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een serieuze partij als de VVD een idioot als Weisglas handhaaft als
buitenlandspecialist.96
Onverwachts belde Anatoly Popov op. Hij is in Nederland. Vanavond gaan we
samen eten. Heb als de bliksem een uitgebreid memo voor hem geschreven over alle
lopende kwesties zoals de trammelant met Van Eeghen, Jeelof and all the rest.
Vadim Zagladin gaf een interview aan Newsweek.97 ‘The United States talks about
wanting to have military superiority,’ zegt hij. ‘That will never happen. We will
never permit it. We want parity between our two countries, but parity at much lower
levels than today. We are not offering the United States an arms race. We are offering
a disarmament race.’ Wat gewoon waar is, maar wat Ronald Reagan en zijn rotte
kliek nu juist net niet willen. Ze zijn er in Washington alleen maar op uit om de
Sovjet Unie te kraken.
Popov was vergezeld van Evgeny Ivanov, eerste-vicevoorzitter van het presidium
van de SSOD.98 We aten in Hong Kong Garden. Popov zegde toe te zullen helpen dat
het Alexandrov-Handler boekproject doorgang zou vinden. Intussen vroeg ik me
steeds meer af wie deze mijnheer Ivanov in werkelijkheid was. Ze zeiden de gasten
van Wim Hulst te zijn van de Vereniging Nederland-USSR. Ze wilden zelf afrekenen,
maar ik bood hen de maaltijd aan.
Bij thuiskomst belde ik Wim Klinkenberg. Tot mijn verbazing was hij zijn
toezegging nog niet nagekomen om het nieuwe conflict met Buitenlandse Zaken
over de kosten van het Claus-proces in het NVJ-bestuur te bespreken. Hij zei me hier
geen zorgen over te maken. Men zou er sympathiek tegenover staan.
Hij vertelde verder dat hij aan de grond genageld stond toen Beatrix en Claus
binnenkwamen bij de viering van het honderdjarig bestaan van de NVJ en het bestuur
hen stond op te wachten. ‘(...) Claus is helemaal niet beter. Hij spreekt weer half-Duits.
Hij praat soms zelfs wartaal. Hij moet onder de chemicaliën hebben gezeten. Hij
reageert als een robot. Die man is niet meer normaal. Zij bleven veel langer dan de
tijd, die was afgesproken en hebben met allerlei journalisten gesproken. Beatrix was
één en al activiteit en belangstelling en sprak met kennis van zaken. Zij wilde nog
even dit en nog even dat, maar
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Claus is verschrikkelijk. Die man ziet er uit of hij dood zal gaan. Hij kan kennelijk
niet meer alleen de straat op, dus die plaatjes dat hij vlieglessen neemt, moeten onzin
zijn.’
‘Hier staat dus geen letter over in de kranten,’ zei ik.
‘Nee, uit erbarmen houdt iedereen zijn mond.’
Jan Mets blijft erbij dat ik mijn dagboeken in veiligheid moet brengen. Hij wil me
er bij helpen.

7 februari 1984
Vanmorgen werd op de radio gezegd dat George Shultz met klem had tegengesproken
dat de VS het voornemen hadden Suriname binnen te vallen. Shultz heeft zelfs gezegd
dat de nieuwe Surinaamse regering ‘constructive elements’ vertoonde. Ik zou nu
precies willen weten hoe premier Lubbers dienaangaande erger heeft weten te
voorkomen met zijn reis naar Washington, waar Hans van den Broek zo nijdig over
was.
Jan Mets belde op om te vertellen dat ene Henk Thomas een ‘zuur stukje’ in de
Volkskrant had geschreven over mijn Bouterse-boekje. OLTMANS HANGT SLAAFS
99
AAN DE LIPPEN VAN BOUTERSE heette het meesterwerk. Ik antwoordde: ‘Ik zou niet
graag in de schoenen van die journalisten staan, die eens een reuzenzwaai zullen
moeten maken en toegeven dat ik - wat Bouterse betreft - gewoon gelijk zal hebben.’
Waarom is Thomas zelf zijn licht niet gaan opsteken in Paramaribo? Het verschil
tussen hen en mij is dat ik niet naar Suriname reis en er vanuit ga dat de informatie
die ik over dat land en Desi Bouterse in de vaderlandse media heb gelezen, de juiste
zou zijn. Ik stel me open en begin bij nul, met een schone lei bij wijze van spreken.
Er is geen andere weg, wanneer je als journalist op pad gaat om uit te zoeken hoe
iets in elkaar zit. Zoals in 1956 met Indonesië, Sukarno en de kwestie Nieuw-Guinea.
In dit opzicht is Suriname een herhaling van toen.
Bracht samen met Motke Chanoeka een bezoek aan Voetelink. Het werd een groot
succes. ‘Dit is een serieus project,’ aldus Voetelink. Ik schreef er eerst over in het
carnet van Ed en ik kan niet wachten om het aan Peter te melden, want zij zullen
samen de ‘begunstigden’ zijn van wat ik uiteindelijk verdien. Pas nu vertelde Motke
dat hij gehuwd is met een dochter van Gerben Sonderman, een vriend van prins
Bernhard, die omgekomen is in 1955 als testpiloot van Fokker. Afgelopen zondag
waren ze ‘en famille’ op Soestdijk geweest en ‘Mammie, koningin Juliana, was er
ook bij aanwezig geweest.’ Er waren
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foto's van de bijeenkomst genomen. Prins Bernhard had luid gelachen toen Motke
had verteld zaken te willen gaan doen met Suriname. ‘Als dat je lukt, krijg je van
mij een cadeautje’ had Z.K.H. gezegd. Chanoeka zei daarom tegen Voetelink en mij:
‘We moeten nu slagen, Willem, je mag me niet laten vallen...’
Ik heb in Den Haag een exemplaar van mijn Bouterse-boekje afgegeven voor Frans
Weisglas en een ander exemplaar voor Henk Knol. Briefjes erbij: ‘Dit ter compensatie
voor de onzin die u uitkraamt over Bouterse en Suriname.’ Ik bracht Denig een
exemplaar om aan ambassadeur Hoekman te sturen.
John Locke vluchtte in 1681 naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,
en ging na de Glorious Revolution van 1688 pas weer terug, waar hij in 1702 is
gestorven. Hij was een echte waarheidzoeker. Hij schreef onder andere Of the Conduct
of Understanding, dat in 1706 postuum verscheen. ‘Het is moeilijk te zeggen op
welke andere manier mensen de waarheid kunnen bereiken dan door te graven en te
speuren als naar goud of verborgen schatten: maar wie op die manier te werk gaat,
moet door veel aarde en rommel heen voor hij bij het zuivere metaal komt: gewoonlijk
lijkt het vermengd met zand, kiezelsteen en afval, maar het goud is niettemin goud
en de mens, die zich moeite geeft het te zoeken en uit te zeven zal er door verrijkt
worden.’100
Voor Locke was denken als een archeologische opgraving. Zoals voor mij dit
dagboek teruglezen is als het openen van het graf van Toetanchamon. Locke: ‘Wat
is roekelozer en onwaardiger voor de ernst en de vasthoudendheid van een wijsgeer
(of een journalist, W.O.) dan of een onjuiste mening te koesteren of zonder aarzelen
te verdedigen wat niet voldoende geobserveerd en gekend is?’ Dat zou Henk Thomas
van de Volkskrant in zijn oren moeten knopen, of anders wel Knol en Weisglas.
Plezierige ontmoeting - bij een hapje zalm in Hotel des Indes - (omdat het Ramayana
Restaurant gesloten was) met Hans Teengs Gerritsen. Keurig in kostuum, zoals een
persoonlijke vriend van Bernhard past, een decoratie in drie etages, terwijl ik vanwege
de plensregen in jeans was met een Armani-sweater. Hij wordt wel oud en zijn gezicht
zit vol rimpels. Hans T.G. kijkt je direct aan, zoals een man betaamt. Soms lijkt hij
nogal naïef, wat ik schokkend vond. Zoals zijn observatie, dat Ronald Reagan ‘a
charming man’ was, ‘als je hem zo op televisie ziet, en zoals hij praat.’ Ik wierp dus
tegen: ‘Inderdaad, maar
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wat hij werkelijk zegt, inhoudelijk is frightening nonsense.’
‘Waarom?’ vroeg T.G.
‘Nou, kijk maar wat hij in Grenada heeft uitgespookt, om een voorbeeld, te
noemen.’
‘Dat zou ik ook gedaan hebben...’ en T.G. voegde eraan toe: ‘It is after all Reagan's
backyard.’ Ik stond eigenlijk perplex van de simple mindedness van die uitspraak.
Maar al gauw viel me op dat eigenlijk alles wat Teengs Gerritsen te melden had in
deze categorie viel.
Hij vertelde, bijvoorbeeld, dat het schandalige artikel dat Robert Kroon en Wibo
van de Linde over Claus en Beatrix voor Time hadden geschreven101 onderzocht was
en gebleken was dat beide heren op persoonlijke titel in de pen waren geklommen.
Ik dacht godbewaarme en vroeg me af hoe ik mijn tafelgenoot enigszins duidelijk
zou kunnen maken hoe de wereld werkelijk in elkaar zat. Ook spraken we over de
affaire dat Claus bijna wereldwijd voor homoseksueel was uitgemaakt, en ik trok
een vergelijking met de recente toestand in West-Duitsland rond generaal Kiesling.
Dit scheen hem te verontrusten. Ik vroeg hem ook hoe hij stond tegenover de uitspraak
indertijd van professor van Hamel tegenover mij dat ‘hij, die de rode knop in Den
Haag ontmaskert, het vaderland een grote dienst zou bewijzen.’ Hij antwoordde:
‘Het zit allemaal veel eenvoudiger in elkaar dan u denkt.’ Ik kwam er een paar maal
op terug, maar meer kreeg ik niet uit hem.
Hij gaf voortdurend blijk van hoe close hij was met zowel prins Bernhard als
koningin Beatrix. Gisteren waren op paleis Soestdijk alle verzetsorganisaties uit de
oorlog gebundeld. Hij was het eens met de stelling van mevrouw van Lennep dat de
Oranjes eigenlijk maar weinig echte vrienden hebben. Hij zei Beatrix sinds haar
vijfde jaar te kennen ‘en haar kinderen lopen dikwijls bij ons binnen om Oom Hans
advies te vragen.’ Hij zei dat hij ook wel eens om Luns had moeten lachen, maar dat
hij de man fundamenteel minachtte. Geen wonder, want op Soestdijk wordt er precies
zo over gedacht. Ik vroeg, of hij kon verklaren waarom Luns, ondanks zijn
spreekwoordelijke onbetrouwbaarheid en zijn afgang in de kwestie Nieuw-Guinea
nog zolang aan de bak was geweest bij de NAVO. Het antwoord hierop van T.G. was
kort en bondig: ‘Nee.’ Later voegde hij toe: ‘Misschien gebruikten de Amerikanen
hem als moppentapper om een beetje te kunnen lachen. Maar Lord Carrington lijkt
me een nette vent.’
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Terwijl ik naar T.G. zat te luisteren dacht ik: this guy is ‘Gefundenes Fressen’ voor
Ies Lipschitz. Ik vroeg hem dus of hij plannen had zijn memoires te schrijven. Hij
had er niet over nagedacht, ‘En wie zou er in geïnteresseerd kunnen zijn?’ Maar hij
gaf toe dat hij dagboeken had en zeer veel informatie. Ik probeerde hem ervan te
overtuigen dat hij hierover een besluit zou moeten nemen. Hij zou erover nadenken.
Hij benadrukte de pest te hebben aan schrijven, afgezien van het feit, dat hij niet
verbaal begaafd was. ‘Ik doe alles per telefoon af. Prins Bernhard geeft niet zoveel
om kinderen, maar soms vraagt hij me, “geef je zoon eens aan de telefoon...”.’ T.G.
was zeer gesteld op prins Hugo Carlos, de man van Irene. In de periode van hun
huwelijksproblemen logeerde hij dikwijls bij de familie Teengs Gerritsen, ‘en dan
hielp hij bij de afwas.’
Vanuit Des Indes haastte ik me naar de Cubaanse ambassade om een visum voor
Havana op te halen. Ditmaal maakte mevrouw Diaz de zaak in orde. Vandaar naar
ambassadeur Herrenberg. Een schoonzuster van commandant Graanoogst was
aanwezig tijdens ons gesprek. Zij werkte op de ambassade in Caracas en komt hem
nu in Den Haag assisteren. ‘Jij krijgt een gouden pen,’ zei hij toen ik de kamer betrad.
Hij doelde op het Bouterse-boekje. Ook hier werd ter plekke een visum geregeld.
Suriname wil duizend boekjes kopen. Ik regelde dat hij met Jan Mets contact zou
opnemen.
Wat de KLM betreft vroeg hij me om niet te hard van stapel te lopen, maar een
brief over het hervatten van de lijn Amsterdam-Paramaribo aan de bevelhebber zou
geen kwaad kunnen. Ik blijf die lobby doorzetten. Wat de plannen met Chanoeka in
de richting van minister Tjon Kie Sim betreft zei hij: ‘Zeg liever niet dat ik het met
dat project eens ben, maar zeg wel, dat ik achter jou sta.’
Nauwelijks had ik gezegd dat ik ook Sital het Bouterse-boekje zou geven, of de
ambassadeur zei: ‘Je moet hem niet opnieuw interviewen, want hij weet niet precies
hoe het nu in Paramaribo is.’ Ik dacht: man, waar bemoei je je mee. Bovendien denk
ik dat Sital eerder gelijk heeft dan Herrenberg. ‘Als Bhagwandas aan de macht zou
zijn gekomen, dan had je wat beleefd,’ waar ik weer wel in kon komen toen
Herrenberg dit opmerkte.
Godzijdank lag er bij thuiskomst een telegram van minister Tjon Kie Sim uit
Paramaribo. Hij is nu toch bereid mij te ontvangen tussen 25 februari en 1 maart
1984. Dat moet het begin van de zaak met Chanoeka worden, en zal prins Bernhard
hem een cadeautje moeten aanbieden. Ik belde Motke, die zei: ‘You
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saved Surinam: wanneer Israël eenmaal binnenkomt zal alles in dat land veranderen...’

8 februari 1984
Er komt een reünie van het Baarns Lyceum.102
Eegje Schoo maakte bekend dat het koninkrijk één ton aan Suriname schenkt ‘als
signaal voor de democratie.’103 Hoe beschamend! Maar dat merken de Haagse
kruideniers niet eens, daar zijn ze te burgerlijk en te bot voor. Terwijl Suriname
eigenlijk nog honderden toegezegde miljoenen tegoed heeft van Nederland.
‘Als er maar geen dubbeltje van al dit geld terecht komt bij de Surinaamse
machthebbers,’ riep Frans Weisglas natuurlijk direct. Kamerlid Aarts van het CDA
heeft al om ‘opheldering’ gevraagd en ook Knol mengde zich in het rumoer. Hij
noemde het gebaar ten opzichte van Suriname ‘een vondst.’104 De NRC van vanavond
vindt de ton voor Suriname ‘een belangrijk signaal’. Een aalmoes aan een bevriend
volk ‘een signaal?’ Ze zijn mesjogge. De krant juicht het gebaar van het kabinet toe
en schrijft: ‘De botte bijl, waartoe in het bijzonder de Tweede Kamer enigszins neigt,
vormt niet noodzakelijk het beste instrument om een volwassen relatie tot stand te
brengen.’
Vanmorgen ontmoette ik om 11:00 uur Ron Wunderink van de KLM in het Hilton
Hotel. Ik gaf een exemplaar van het Bouterse-boekje aan hem, plus een voor Orlandini.
Ik zei dat ze zich belachelijk hadden gemaakt om een brief naar de president van
Suriname schrijven, alsof die in staat zou zijn het militair gezag in Paramaribo te
beïnvloeden. Wat ze wel konden doen, is naar Bouterse schrijven dat de KLM met
belangstelling kennis had genomen van de detente tussen Paramaribo en Den Haag,
en dat de KLM bereid blijft op korte termijn gesprekken te hervatten over het weer
opvatten van het luchtvaartverdrag. Wunderink vroeg warempel vervolgens of het
dan niet beter was dat Orlandini naar Wim Udenhout, de nieuwe premier, schreef.
‘Nee,’ zei ik, ‘dat is nu juist de clou van alles: Bouterse of niemand. Dan zullen
Harvey Naarendorp en ik om Bouterse heen manoeuvreren om jullie zaak warm te
houden.’ Later vroeg ik hem om een retourbiljet Miami-Paramaribo als bijdrage van
de kant van de KLM aan de zaak, waarmee ik bezig was. ‘Op de KLM any time,’ zei
Wunderink, ‘maar op de SLM is nu moeilijk.’ Ik moest hem dus weer bewerken en
eraan her-
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inneren dat Orlandini een auto naar mijn huis had gestuurd om mij op te halen om
de impasse rond de luchtlijn naar Paramaribo te bespreken. Wunderink draaide iets
bij, hij zou proberen iets te regelen: ‘Maar ik beloof niets.’105
Motke Chanoeka haalde me in het Hilton af en reden we naar Voetelink voor het
ondertekenen van de door de advocaat opgestelde Samenwerkingsovereenkomst
tussen hem en mij.106 Eindelijk heb ik mijn lesje geleerd en zet nu van te voren ‘zaken’
op papier.
Voetelink vond het postscriptum van mijn Bouterse-boekje te fel. ‘Je bereikt hier
meer met minder superlatieven.’ Over de zaak Gerrit Jeelof zei hij nog: ‘Als hij niet
wil praten dan kunnen we Ernst van Eeghen doen horen in een voorlopig
getuigenverhoor, maar dan moet ik wel een voorschot hebben.’ En dat kan ik nu juist
niet opbrengen.
De moedige Jan Mets plaatste een advertentie:
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9 februari 1984
PANIEK OM PRINS CLAUS, aldus de voorpagina van De Telegraaf. Stan Huygens: ‘Bij
de Nachtwacht aanbeland (tijdens de receptie ter ere van de Franse president) bleek
plotseling prins Claus zoek. Er brak lichte paniek uit. Ceremoniemeester Pim Osieck
ging zeer nerveus op zoek en snelde door de zalen. Prins Claus stond echter rustig
te praten met zijn oude medewerker op ontwikkelingszaken, Frans Weisglas, die nu
Kamerlid is voor de VVD. Prins Claus wekt niet de indruk te blaken van gezondheid.’
Een storm in een glas water dus.
Stoker doet ook een duit in het zakje. Een hofnar was bittere noodzaak in het
verleden der koningshuizen. ‘Willem de Zwijger mag door de televisie ontluisterd
zijn geworden, maar Claus verwerft als omgekeerde hofnar een functie die voor ons
volk van grote waarde kan zijn.107 Wat een geklets in de ruimte, volmaakt overbodig.
Maar Stoker kan publiceren wat hij wil, want hij is immers Stoker...
Wim Klinkenberg belde al vroeg. ‘Heb je gezien waar De Telegraaf mee bezig
is? Ze gaan door met Claus te proberen ruïneren.’ Hij zei dat hij opnieuw verschillende
mensen had gesproken en dat Claus gek was. Ik heb op de uitdrukking van het gezicht
van prins Claus gelet, toen hij afscheid van Mitterrand nam, maar ik ben juist geneigd
te denken dat het de goede kant met hem opgaat. Ik ben het dus niet met Wim eens.
Helemaal niet zelfs.
Ik vertelde Wim met Teengs Gerritsen te hebben geluncht.
‘Moet je nagaan,’ antwoordde hij, ‘T.G. was de enige die rechtop uit de
Lockheed-affaire te voorschijn kwam. Hij werd door de Commissie Donner
vrijgesproken. Dat is een hele frisse mijnheer. Zijn vrouw ontdekte in hun kamer in
Moskou afluisterapparatuur via de brandsproeiers. Dat heeft de tolk Makarova mij
verteld.’ Wims jongste reis naar Moskou was een ramp geweest. Niets was geregeld.
‘Door mijn eigen contacten kon ik het gesprek met Georgii Arbatov nog door laten
gaan.’ Ik dacht, en die contacten heb ik voor je aangezwengeld.
Had seks in Thermos. Ik begin het heel langzaam weer lekker te vinden, maar
wanneer - als het ooit nog gebeurt, - zal ik weer de liefde bedrijven als met Eduard?
Jan Mets belde. Bij Atheneum wordt één Bouterse-boekje per dag verkocht. In
Amerika zei mijn lezingenmanager altijd: ‘Je publiek wil het liefste in haar eigen
misvattingen bevestigd worden: doe je dat, dan vragen ze je terug.’ Het is met boeken
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hetzelfde; mensen willen niet geconfronteerd worden met opvattingen, die de eigen
vooroordelen weerspreken.

10 februari 1984
Volodja Molchanov belde om te zeggen dat Radio Moskou voortdurend ernstige
muziek speelde. Men vraagt zich af of dit betekent dat Joeri Andropov is overleden.
Heb prins Claus mijn Bouterse-boekje gezonden.
Hans Geleijnse van de GPD die ik had wijsgemaakt dat ik ons telefoongesprek over
de 40.000 gulden die ik zogenaamd van Suriname zou hebben gekregen, op band
had opgenomen, is woedend. ‘Ik vind dat een vileine methode, waar een oprecht
journalist zich voor zou moeten schamen...’108
Jacques Ros kwam langs om het interview dat hij voor Panorama met mij maakte,
te laten lezen. Ik maakte wat kleine correcties. Het is wel krachtige taal. In ieder
geval kan ik de 4.000 gulden honorarium die dit interview oplevert op dit moment
uitstekend gebruiken.
Anatoly Popov is door Wim Verkade opgehaald en bij Ernst van Eeghen gebracht.
Wim klaagde weer steen en been over het gedrag van de Amsterdamse koopman.
Joeri Andropov is inderdaad overleden. Wat moet er nu gebeuren? Wie zal de
scepter gaan overnemen? De voorgenomen publicatie van zijn redevoeringen kan In
de Knipscheer nu ook vergeten.
Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD, belde om te vertellen dat iedereen tijdens
een bijeenkomst van het college van hoofdredacteuren er nu van overtuigd is dat ik
in de zak van Desi Bouterse zit. Hij was om die reden dan ook niet geïnteresseerd
in een mogelijk gesprek van mij met premier Wim Udenhout. Wat zit het allemaal
toch smerig in elkaar. Een gerucht over een honorarium van 40.000 gulden dat wordt
verspreid door Surinamers, die de ambassade in elkaar timmeren en prompt ben je
verdacht. Ze willen zo graag iets dergelijks geloven om een reden te hebben geen
waarde te hechten aan wat ik schrijf.

Amsterdam-Zürich
‘Is it more dangerous to be America's friend than its enemy?’
- George Will
‘There can be no reasonable American policy under a rigid, ignorant, irresponsible
U.S. President’ - Anthony Lewis.
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11 februari 1984
Neuheim
Broer Theo haalde me gisteren in guter Läume af. Tijdens de rit naar huis vertelde
hij dat Boskalis en Nedam meededen aan het bouwen van een haven in Tunis. Hij
had Pieter Baaij erbuiten gelaten: ‘omdat die man mij te slim en te welingelicht leek.’
Ik begreep dat hij Baaij en mij verder buitenspel zette, hoewel de tip van genoemde
bedrijven van ons afkwam.
Theo belde gisteravond voor de gezelligheid broer Henk in Kaapstad. Nellie en
ik merkten dat hij van streek raakte. Onze broer Hendrik had nota bene drie maanden
geleden - waar we niets van wisten - een afschuwelijk auto-ongeluk gehad, omdat
hij per ongeluk door een rood licht had gereden, door een andere auto was aangereden
en het stuur in zijn maag had gekregen. Hij was dagenlang bewusteloos geweest,
was vervolgens uit het ziekenhuis weggelopen, omdat hij het smoel van de
behandelende arts niet kon uitstaan. Een vriend trof hem aan in zijn flat, en stelde
vast dat hij bloedde. Deze bracht hem naar een ander ziekenhuis. Zijn mild werd
weggenomen. Theo was zeer ontdaan van wat hij hoorde.
Later liet Theo luchtfoto's zien van het stuk grond dat hij in Florida heeft gekocht.
Het is een belegging, want uiteindelijk zullen ze naar Zuid-Afrika teruggaan, en niet
naar de VS.
Het sneeuwde vanmorgen. Theo volgt colleges Economie, om zijn kennis te
actualiseren. De Herald Tribune kondigde de dood van Andropov aan.109
Heb vanmorgen op een Aziatisch ventje getippeld, in jeans en een groen jak. Heel
lekker. Heb dit symptoom dat weer tot leven begint te komen ook in het carnet,
bestemd voor Eduard, vermeld.
Merkte hoe afwezig ik was, terwijl Theo tijdens de lunch sprak over wat er zou
gebeuren als de dollar terugliep en wat het effect van meer werkeloosheid zou zijn.
Dit gebeurt wanneer je elkaar nog maar tweemaal per jaar ziet en spreekt. Hij
adviseerde me geen zorgen te maken over de schuld bij de AMRO-bank en op koers
te blijven met mijn plannen met Motke Chanoeka. Hij komt ook niet meer naar
Nederland, omdat hij het vertikt - als burger van Zuid-Afrika - voor zijn geboorteland
een visum te moeten aanvragen. Bovendien heeft hij de leden van de familie, die
nog leven, afgeschreven.
Theo maakte op mij beslist een sympathieke indruk. Maar hij lijkt tegelijkertijd
zo ver weg, zoals ik hem in het vliegtuig heb
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geschreven. Ik voelde me droevig bij het afscheid, want het is duidelijk, dat hij nooit
meer naar Amerbos zal komen, en zich uiteindelijk in Zuid-Afrika zal terugtrekken.
Schreef Peter in trieste stemming, had ook een nachtmerrie gehad over de BVD.
Ik weet dat de Haagse basterds me dwarsbomen, ook al heb ik geen bewijzen. Van
Eeghen zal nooit toegeven dat ze bij hem zijn geweest. Ik mocht het van hem niet
in mijn dagboek schrijven. Hem onder ede doen horen, zoals Voetelink voorstelde,
heeft ook geen zin. De man zal liegen of het gedrukt staat. Misschien had ik Peter
niet met al die sombere gedachten moeten belasten.
Een ventje van Swiss Air, met een snor, volgde me naar het toilet en toonde zijn
erectie. Hij was in uniform bovendien. Ik treuzelde, maar dacht, dit is te gek voor
woorden en vertrok. Pisbaknichten zijn nooit mijn scene geweest.
Stephen Cohen, van Princeton University, vraagt zich af of de Koude Oorlog
misschien nog kouder zal worden. ‘Soviet cold warriors argue, the West is inherently
anti-Russian, as evidenced by centuries of Western conspiracies and invasions, and
therefore the United States will never accept the prerequisite of détente - Soviet
security and parity in world affairs. Thus Ronald Reagan, not Richard Nixon, is the
real face of America. And, thus for the Soviet Union, cold war is both political virtue
and eternal necessity.’ Ook wijst Cohen op het boek dat Nikolai Yakolev schreef,
The CIA against the USSR, waarvan er drie miljoen exemplaren in de Sovjet Unie in
omloop zijn gebracht.110 Heb Cohen geschreven hem te willen bezoeken.
Ook professor Seweryn Bialer van de Columbia University schrijft dat hij drie
maanden geleden in Moskou was en ‘I found that the dominant mood among officials
was one of anger.’ Hij schrijft verder, ‘Some American leaders consider the present
situation between the super powers as “normal”. In my view they are very wrong.
In a world bristling with nuclear arms it cannot be normal to identify American
security with a crude anti-communist crusade and to impose simplistic ideology on
practical policy toward Moscow. If steps are not taken on both sides to redefine what
is “normal” in U.S.-Soviet relations, dangers will multiply.’ Bialer is van mening
dat het Ronald Reagan-regime erin is geslaagd de USSR in een hoek te drijven.
‘But the Russians will not consent to remaining in a hole for long.’111
Stapte in Genève over naar Madrid.
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12 februari 1984
Madrid
Telefoneerde bij aankomst eerst met Peter in Londen en excuseerde me voor het
schrijven van de al verstuurde verdrietige brief. ‘Ik maak me meer zorgen om jou,
dan jij om mij,’ zei hij.
Caroline Delgado112 haalde me gisteravond af. We dineerden laat met large shrimps,
avocado's en andere heerlijkheden bij een, als altijd, uiterst geanimeerde conversatie.
Caroline vertelde dat er een incident was geweest op een verjaarsfeestje van Willem
Cnoop Koopmans, de voormalige ambassadeur in Spanje, die in Madrid is blijven
wonen. Leopold Quarles van Ufford, momenteel ambassadeur in Portugal - die ik
dus al sinds 1949 ken - was over zijn toeren geraakt, toen Caroline mijn naam noemde.
‘He made big eyes,’ aldus Caroline, ‘went literally berserk and even got up.’ ‘He is
suing our Prince!’ had stumper Quarles nog gezegd, blijkbaar doelend op mijn beroep
op prins Claus om in de affaire New Delhi alsjeblieft de waarheid te zeggen in de
rechtszaal. Om te plagen had mevrouw Delgado geantwoord: ‘I thought the Prince
was suing Willem!’ Quarles verliet het partijtje vroegtijdig.
Vandaag bracht Caroline me weer naar het vliegveld voor de vlucht naar Havana,
maar het toestel is vele uren te laat, dus ben ik de stad weer in gegaan.
Bij de Plaza Colón zat ik in de zon en luisterde naar muziek, toen een Indiase
jongen langs kwam en tippelde. We gingen naar zijn kamer in de Residencia San
Diego, maar het werd een ramp. Hij ging meteen in de aanval over. ‘You like to
drink milk?’ vroeg hij en begon aan mijn tepels te lebberen. Hij zei dat ik een heerlijk
achterwerk en een super penis had en gaf aan mij te willen naaien. Toen dat niet
lukte, of ik hem wilde neuken. Uiteindelijk gaf hij het op.
Voel me verloren en triest, terwijl ik juist blij en dankbaar zou moeten zijn om
weer naar Havana te gaan. Ik wil het boek met Carlos Rafael Rodriguez vooral
schrijven omdat Cuba door de VS schandelijk wordt behandeld. Niet dat de Cubaanse
communisten hun kaarten altijd even verstandig of behoorlijk uitspelen, maar het
Amerikaanse gedrag tegenover Havana is niet te verontschuldigen.
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13 februari 1984
Gander International Airport, New Foundland, Canada
Dat ik er niet aan gedacht heb dat dit Sovjettoestel van Cubana Airlines om moet
vliegen via hier! Dat betekent nog eens zes uur langer onderweg. Al met al ben ik
24 uur onderweg om in Havana te arriveren.
Soms kletst John Locke toch ook in de ruimte; in de zeventiende eeuw was uiteraard
nog niets bekend over biologie, neurofysiologie, of laat staan de cognitieve
psychologie. ‘De geest moet een of andere grond hebben om op te steunen,’ schrijft
hij, ‘want zodra de geest met een bewering speelt haast hij zich een of andere
hypothese te vinden waarop hij deze kan funderen: tot dan is de geest weifelend en
rusteloos.’ Locke acht het niet verstandig dat mensen altijd in grote onzekerheid
verkeren: ‘Zij moeten een of andere geloofsleer omhelzen en zich er toe bekennen:
het zou een schande zijn, ja zelfs een contradictie, die zo zwaar op de geest drukt dat
hij er onmogelijk voortdurend gebukt onder kan gaan, om ernstig voor te geven
overtuigd te zijn van de waarheid van een bepaalde religie en toch niet in staat te
zijn een reden voor dit geloof aan te geven of de voorkeur voor deze mening in plaats
van een andere te rechtvaardigen.’113
Drie eeuwen na Locke ontvouwde Jung zijn dictum dat het aanhangen van een
geloofsleer nuttig was vanuit het oogpunt van ‘psychische hygiëne’. Het was de wil
van God, en het probleem of het eeuwigdurende vraagteken is opgelost. Althans
voorlopig. Het is pas de echte kunst van het leven de onzekerheid over ‘um wasz es
sich händelt’ volledig te omhelzen en te aanvaarden als grondprincipe en hiermee
de weifels en rusteloosheid weg te nemen, omdat het nu eenmaal zo is.
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Havana
13 februari 1984
Jose Marti Airport
06:45 uur
Ambassadeur Coen Stork is zo vriendelijk geweest de auto met chauffeur Victor te
sturen. Hij was ongeschoren, met openstaand shirt, als een vagebond en mokkend,
als gewoonlijk.
Het schijnt dat de bejaarde Konstantin Tsjernenko tot opvolger van Joeri Andropov
is benoemd. Waarom in godsnaam weer een 73-jarige grijsaard op de bok van het
Kremlin?

09:30 uur, Havana
Coen kwam in kamerjas naar het hek toen ik als zijn gast op de ambassade arriveerde.
We zaten een paar uur te praten. Hij las een brief voor van André Spoor, die een
appartement van opperceremoniemeester Pim Osieck in Lausanne of Vevey had
geleend, toen hij zich ziek voelde. Small world. Osieck lijkt te zwemmen in de
optrekjes: mijn ouders huurden diens bungalow in Huis ter Heide.
Ook vertelde de ambassadeur dat Carlos Salsamendi, de assistent van vicepresident
Carlos Rafael Rodriguez, tegen hem had gezegd mijn werkwijze te kunnen waarderen.
Ik hoop dat dit waar is.

14 februari 1984
Gisteren was ik kapot. Er waren stortbuien en het onweerde. Coen wees me deze
keer een kamer grenzend aan de zijne aan en vroeg heel ontwapenend: ‘Vind je dat
okay?’ Natuurlijk vind ik alles okay. Ik ben hem zeer dankbaar voor zijn gastvrijheid.
We gebruiken dezelfde badkamer. Ton Regtien en een Belgische journaliste logeren
hier ook.
De ambassadeur van India, Gita Khanna, kwam lunchen. Hij moest telefonisch
aan de afspraak bij Coen worden herinnerd. ‘De vlerk,’ mompelde Hare Majesteits
ambassadeur.
Coen is net als ik 's ochtends om 06:00 uur beneden en begint dan krantenartikels
te knippen. Hij liet me een knipsel uit Le Monde lezen: Paul Valéry heeft 26.600
dagboekpagina's tussen

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

83
1894-1945 geschreven.114 Valéry schreef van 04:00 tot 07:00 uur in de ochtend. Hij
was ook zeer op de wetenschap geconcentreerd.
Ton Regtien zei mijn Bouterse-boekje te hebben gelezen. Er stond nuttige
informatie in. Hij vroeg zich echter af, ‘In hoeverre is dit nu echt Bouterse, en in
welke mate zitten Naarendorp, jij en anderen er in?’
‘Vergeet niet,’ dat Desi Bouterse de tekst goedkeurde,’ zei ik. Hij hoopt overigens,
via mij, Sital te spreken te krijgen.
‘Zamyatin, who runs Moscow's lie factory,’ merkt James Reston op in één van
zijn commentaren. Ze doen in Washington altijd alsof er alleen in het Kremlin gelogen
wordt. Begrijp zoiets niet.
Charlie, het hondje van Coen, is gejat of weggelopen. Ik geloof overigens dat er
niet echt naar wordt gezocht. De poes komt steeds bij me. Het jong van de kat is nog
steeds wereldvreemd. Ze hebben bovendien vlooien, want er wordt niets aan gedaan.
Een ambassade besmet met ongedierte. Leuk.
Coen Stork vertelde dat Ruud Lubbers in Washington te kennen had gegeven dat
Bouterse het niet lang meer zou maken. Ik hield vol dat dit geklets in de ruimte was
en dat de bevelhebber de zaak in Paramaribo aan het reorganiseren was. ‘Nee,’ aldus
Coen, ‘ondanks het opzetten van een interim-regering in Suriname, heeft Lubbers
in Washington gezegd dat Bouterse op vallen stond.’
Heb vanmiddag drie uur geslapen tot Coen me wekte. De afdeling pers van het
ministerie was aan de lijn met de vraag of ze wat voor me konden doen. Ik heb
gevraagd of ze me papier en een typemachine zouden kunnen brengen.

15 februari 1984
Coen ging gisteravond naar een diner bij de Franse ambassadeur. Hij zat tijdens de
toespraak van de ambassadeur te wippen en zakte door de stoel in het bijzijn van
twintig gasten. De ambassadeur bood hem onmiddellijk zijn eigen stoel aan.
Andropov is begraven. Tsjernenko, Gromyko en de minister van Defensie Ustinov
hielden een toespraak. Ook George Bush, die namens de VS aanwezig was, legde na
afloop een verklaring af. Ronald Reagan deed ook een duit in het zakje. Hij heeft in
Washington gezegd dat de toon van Tsjernenko zodanig was ‘that there is an area
for us to come to agreement.’ Die man kletst maar wat. Hij heeft zijn eigen evil
agenda ten opzichte van
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het evil empire en daar brengt een machtswisseling in het Kremlin geen verandering
in.
Vrij Nederland wijdt dertien pagina's in een speciale bijlage van Carl Sagan aan
115
DE AARDE NA DE KERNOORLOG. Een wetenschappelijke samenvatting van hoe gek
we met z'n allen zijn. Alleen al het feit dat het nodig zijn van de voortdurende
herhaling van apocalyptische uitspraken over de nakende totale vernietiging van de
mensheid en de aarde op zichzelf al idioot is. ‘Zoals psychiaters dat noemen,’ schrijft
Sagan, ‘de mensen verdringen de mogelijkheid van een kernoorlog want ze kunnen
er toch niets aan doen. (...) De totale voorraad (strategische plus slagveld en tactische)
kernwapens van de twee supermachten ligt dicht bij de vijftigduizend, met een
gezamenlijke kracht van bijna vijftienduizend megaton.’ Ik heb het verhaal uitgespeld.
‘Na een kernoorlog komt er op zijn minst een maandenlange periode van extreme
kou in een radioactieve duisternis, gevolgd door een periode waarin - als roet en stof
uit de atmosfeer zijn neergedaald - veel meer ultraviolet licht op de aardoppervlakte
komt.’ Er is geen voorstelling van te maken wat dit betekent als het werkelijk zou
gebeuren.
Lees dan liever van Daniel Goleman dat ‘experimental psychologists are taking
the unconscious seriously in the wake of new and compelling evidence that the
unconscious is the site of a far larger portion of mental life than even Freud
envisioned. (...) People are piloted far more than they know by the unconscious
mind.’
Benjamin Libet, professor psychologie aan de Universiteit van Californië deed
een buitengewoon interessante ontdekking. ‘Measurements of a subject's brain waves
show that the brain starts to initiate an act about four-tenths of a second before a
person is aware of wanting to do it. This means, that you do not initiate voluntary
actions consciously, but decide to make them somewhere in the brain outside
awareness. The part of the mind, which becomes aware of a decision to act, is not
the part that decides. A person's decisions come to him already made.’ Dat noem ik
nu pas werkelijk belangwekkend. Leven draait om deze mysterieuze bovenkamer,
waar we vrijwel totaal over in het duister tasten.116
Coen Stork gaat naar Carlos Salsamendi om een 21-jarige Nederlandse jongen
proberen vrij te krijgen die hier vast schijnt te
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zitten. Ik heb hem toch wel aan een belangrijk contact aan de top geholpen. Hij neemt
een brief voor Salsamendi van mij mee, evenals een exemplaar van het
Bouterse-boekje.
De Cubaanse vriendin van Sital telefoneerde. Sital logeert momenteel bij Manuel
Pineiro Losada van het Cubaanse Centraal Comité. ‘Een belangrijk man,’ zegt Coen,
‘hij is belast met Cubaanse subversieve activiteiten elders.’ Tot groot vermaak van
Coen heb ik tot tweemaal toe een kleine hagedis in de tuin

uit de bek van de poes gered. Zo'n kat maakt zijn prooi niet direct af, maar speelt het
dood. Ik haat zoiets. Heb de hagedis in een zakdoek gevangen en ver weg gebracht.
Iedereen is weg. Ik ben alleen in de ambassade. Ik ervaar het als een opluchting
en vind het heerlijk.
Ik ben trouwens aan een nummer toe. De boy uit de reclame voor het
gymnastiektoestel van Soloflex blijft mijn ideaal.

16 februari 1984
Ben gisteravond naar het Rivièra Hotel gewandeld, en gaf er een brief af voor
Badrissein Sital. Hij heeft heel laat teruggebeld, toen ik al sliep, en aan Coen verteld
dat hij vanmorgen om 05:30 uur naar Paramaribo zal terugkeren. Hij had tegen de
ambassadeur gezegd dat de veranderingen in Suriname ‘for the better’ waren. Intussen
gaat ook het gerucht dat hij naar Havana weer zal terugkomen om zijn Cubaanse
vriendin te huwen. Werk aan de indeling van het komende boek met de vicepresident.
Ik zei tegen Coen dat ik blij zou zijn wanneer de anderen vandaag zouden oplazeren.
‘Wil je mijn gasten niet beledigen?’ antwoordde hij. De ene gast gebruikt puree om
zijn bord mee schoon te maken alsof het niet afgewassen zou worden. Regtien scheert
zich à priori niet en mummelt meer dan hij praat, terwijl de ordinaire oorbellen van
de Belgische journaliste uit Antwerpen, ook geen luister bijzetten aan de lunchtafel.
Ja, dan ben ik liever alleen met Coen.
De ambassadeur vertelde dat Fidel Castro en Daniel Ortega in Madrid door premier
Philippe Gonzalez zijn ontvangen en hebben geluncht bij de koning. Dat is het betere
werk.
Tot mijn verbazing belde Sital op. Er was weer gedonder met het vliegtuig van
Cubana en hij zou later vertrekken. Ik spoedde mij naar het Rivièra Hotel. Hij had
het interview met hem in de Haagse Post nog niet gezien. Dat had Coen Stork hem
wel
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eens mogen geven. Ik gaf hem twee kopies ervan en twee Bouterse-boekjes.
Sital vertelde dat Bhagwandas hem al drie weken geleden had gebeld met de vraag
waarom hij eigenlijk in Cuba bleef. Zo zie je wat een tijdschriftartikel teweeg kan
brengen. Ik had het ook geschreven met de achterliggende gedachte om ze weer bij
elkaar te brengen. Ook vertelde Sital dat Bouterse en Hoekman tweemaal samen
hadden geluncht. De Surinaamse revolutie was zeer verzwakt in het bijzonder door
de stakingen. Maar de publieke opinie was ook veel kritischer geworden. ‘Wat nu
werd bereikt is een compromis ten koste van de revolutie,’ zei Sital. ‘We zullen
voorzichtig terug moeten komen. De ramp is dat links in Suriname verdeeld is en
blijkbaar verdeeld blijft.’ Sital gaat ervan uit dat het interview met hem in de HP
Bouterse ertoe gebracht kan hebben de PALU opzij te schuiven. Hij noemde het
financieel economische beleid van Alibux en Caldeira ‘een ramp’. Hij wist ook te
melden dat sergeant Doedel het HP-artikel rond had gezonden. Terwijl we zaten te
praten arriveerde zijn Cubaanse vriendin Olive, een rond tonnetje, met allerlei spullen,
dus heb ik me teruggetrokken. Hij zou eerst nog een paar dagen naar Georgetown
gaan en met Cheddi Jagan spreken. Zondagavond zou hij in Suriname zijn.

17 februari 1984
Coen heeft me gisteren ‘als een echte spion-diplomaat’ uitgehoord over mijn gesprek
met Sital. Ook las hij de eerste tien pagina's van mijn interviews met Carlos Rafael
en gaf als commentaar, ‘heel knap, heel knap.’
Gisteravond zijn we naar Hans Glaubitz, de tweede man op de ambassade, gegaan.
Daar logeerde diens broer Hein, een nicht als een paard. Hij heeft als vriendje, de
zoon van de Cubaanse ambassadeur in Guinea, een black guy. Een levendige discussie
ontwikkelde zich over minderheden op Cuba. Toen ik refereerde aan, wat ik noemde,
het binnenhalen in Nederland van Turks en Marokkaans tuig dat in Nederland niet
thuis hoorde, was Coen Stork verontwaardigd en zei dit een racistische en rechtse
uitspraak te vinden. Ik antwoordde dat tuig, tuig was; dat hij zelf over Hollands tuig
had gesproken en dat die kwalificatie nauwelijks iets te maken had met huidskleur
of origine. The New York Times meldde dat er nu weer zorgen zijn om de gezondheid
van Tsjernenko. David Owen, een arts, heeft gezegd, dat de nieuwe Sovjetleider
longemfyseem heeft.117
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Joris Voorhoeve (VVD), de brave loopjongen van de Amerikanen, heeft in het
parlement andermaal onderstreept dat samenwerking met Bouterse uitgesloten moet
worden geacht. Er moet een rechtstaat komen - hij zal wel bedoelen zoiets als bij
ons... - en er moet onderzoek komen naar de moorden van 1982. Eegje Schoo voegde
eraan toe dat niemand bezorgd hoefde te zijn, want de ontwikkelingshulp aan
Suriname zal niet worden hervat. Voor Den Haag blijft Bouterse ‘het knelpunt’.118
De RVD maakte bekend dat, in overleg met de behandelende arts professor Nijdam,
prins Claus zijn werkzaamheden gaat uitbreiden. Klinkenberg heeft dus ongelijk.
Wandelde van de residentie van de ambassadeur door villawijken naar hotel Habana
Libre. Soms denk je dat er in deze stad zojuist een oorlog heeft plaats gehad. Puin
en shit everywhere. De huizen in slechte en niet onderhouden. Lange rijen mensen
voor een kraam waar ijs wordt verkocht. In plaats van meer dan één loketje te openen,
wordt de kraam door één persoon bediend. Het doet denken aan de Sovjet Unie. Ik
wil best voor Cuba opkomen maar the fucking system stinks.
Er werd ruimschoots getippeld in het park in de buurt van het Hilton. Mijn oog
viel op een jongen, witte broek, rood-wit shirt, en duidelijk verlegen. Onze ogen
kruisten elkaar. Hij was nieuwsgierig, maar bang. Ik liep een tijdje achter hem aan,
toen hij een vriendje tegenkwam dat veel brutaler was, maar ook minder aantrekkelijk.
Ze gingen telefoneren bij een telefooncel, en we raakten toen in gesprek. Ze waren
beiden pas zestien jaar. Kid no. 1 - die ik in mijn vingers wilde hebben - heette Aneto,
de ander Lazer. Ze wilden mijn walkman kopen. We liepen samen op, maar als er
een politieman naderde leken ze angstig te zijn. Ik vond dit aanvankelijk belachelijk.
Maar later, ergens anders gekomen, liep een andere agent op hen af en vroeg om hun
identiteitsbewijzen. De jongens liepen daarop verder en de cop vroeg me met hem
mee te wandelen. Hij waarschuwde me dat dit soort jongens dikwijls misdadigers
waren en dat ik voorzichtig moest zijn, en niet met hen moest aanpappen. Even
hiervoor hadden de jongens me gewaarschuwd dat als ik werd aangesproken door
andere jongens of ik dollars tegen peso's wilde wisselen, ik dan voorzichtig moest
zijn, want de politie gebruikt dergelijke jongeren om buitenlanders erbij te lappen.
Coen organiseert iedere zaterdagmiddag een soort open dag
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om met vogels van de meest verschillende pluimage van gedachten te wisselen op
Nederlands grondgebied in Cuba. An incredible assortment van klaplopers arriveerde.
Er werd een grote hoeveelheid aan hapjes en drankjes geserveerd en iedereen scheen
een fantastische tijd te hebben. Ik hield me strikt afzijdig, want ik heb een
verschrikkelijke hekel aan dergelijke lalen-bral festijnen. Ik werkte in plaats daarvan
aan Diplomacy, hoofdstuk 3 van mijn nieuwe boek in wording.
Coen las er later in en zei: ‘Je moet toneelschrijver worden, zoals jij de dingen in
scène zet.’

19 februari 1984
De kleine poes was spoorloos vanmorgen. Moeder kat had drie jongen. Twee werden
door chauffeur Victor enkele kilometers van de residentie vandaan uit de auto gezet
nabij een nieuw huizenproject. De derde kleine, bruin- en witgevlekt zoals moeder
kat, was alleen maar gebleven, omdat het moeilijk was geweest haar te pakken te
krijgen. Afschuwelijk.
Gisteravond kwam ik om 19:30 uur terug en ontdekte dat gastheer Coen er op de
fiets vandoor was, maar dat een Canadees en de andere gasten fris en vrolijk op het
terras zaten en de koelkast en drankvoorraad plunderden. Ik zag af van dergelijk
gezelschap en ben weer de stad ingegaan. Het wemelde er van de nichten. De
standaardtruck is om een vuurtje te vragen, en soms hoe laat het is. Ik had echter
geen zin om wie dan ook te ontmoeten.
Coen kwam 's avonds laat van een filmvoorstelling terug, en snuffelde in de keuken
rond naar wat te schaften. Hij vond een stuk kip dat hij wilde grillen. Hij bood me
het op zo'n manier aan dat ik zei heel tevreden te zijn met wat yoghurt. Ik zag hem
zitten smikkelen, daarna serveerde hij zichzelf als toetje een ijsje, waar ik niets van
kreeg. Ik maakte nadien koffie voor hem. Later vroeg hij of hij de rest van het
gereedgekomen manuscript met Carlos Rafael mocht lezen, waar hij met grote ernst
aan bezig ging.
Coen vertelde dat hij eens in Buenos Aires een conflict had gehad met ook een
van Voorst tot Voorst,119 waardoor zijn carrière geschaad was geweest. Hij knokte
echter terug en werd met terugwerkende kracht schadeloos gesteld door het ministerie.
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20 februari 1984
Kan vandaag mijn ei niet kwijt. Om 14:00 uur zal ik Carlos Salsamendi ontmoeten.
Signora America, de huishoudster van de ambassade, vertelde dat zaterdag, tijdens
de wekelijkse jamboree een pot met zeep van het toilet van de ambassade was
gestolen. Zeep schijnt schaars te zijn in Cuba. ‘Oh, dat ben ik gewend,’ reageerde
de ambassadeur. ‘Mijn moeder gaf me eens een kam-en borstel-set voor in de gang,
die ook prompt werd gejat. De vrouw van de Zweedse ambassadeur heeft toen met
eigen ogen gezien dat de Cubaanse chef-protocol iets van de ambassade in zijn zak
stopte. Hij is al 22 jaar op die post en staat erom bekend dingen mee te pikken.’ Coen
voegde er overigens aan toe dat als zijn vriendin, de Cubaanse Marianne - ook een
vriendin van mijn vriend Jorge Hernandez, nu niet plat gaat, hij haar voorlopig niet
meer op zijn ontvangsten uitnodigt.
Rogier Proper schrijft in Vrij Nederland dat het verschijnen van Jan Cremers De
Hunnen het best bewaarde geheim van Nederland is geweest. Slechts zes mensen
wisten er vanaf. Ik dus ook.120
Mark Malloch Brown van The Economist kwam lunchen op de ambassade. Het
was zijn eerste bezoek aan Cuba sinds de jaren dertig. Hij hoopte als hoogste trofee
van zijn trip de onderminister van Buitenlandse Zaken te spreken te krijgen.
Carlos Salsamendi stuurde een vrouwelijke assistente met een auto om me naar
de Presidencia te brengen.

21 februari 1984
Voel me gebroken. Gisteravond arriveerden Hans Glaubitz en zijn broer Hein. Ik zat
met Hein ergens apart. We spraken over liefdesaffaires. Hij had nu een relatie, die
al achttien maanden duurde. Ik vertelde daarop achttien maanden een intense relatie
gehad te hebben met een steward van Transavia. Alsof hij het voelde, want hij werkt
zelf freelance voor die luchtvaartmaatschappij, begreep hij dat het om Eduard
Voorbach ging, met wie hij twee jaar gevlogen had. Hein had zich er altijd over
verbaasd hoe Ed er altijd in slaagde van alles bij de leiding gedaan te krijgen, iets
wat hem nooit lukte. In december had er inderdaad een briefje op het
mededelingenbord gehangen dat Eduard voor onbepaalde tijd naar de VS was
vertrokken. Later in bed was ik overstuur van dit gesprek.
Ik nam muziek van Van Cliburn op de walkman vandaag mee

120

Zie bijlage 28.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

90
naar het terras, maar was voortdurend in tranen. De hele geschiedenis met Eduard
beheerst door dit gesprek van gisteravond weer volledig mijn denken.
Vandaag kwam de president van de Academie van Wetenschappen in Santiago
de Cuba lunchen op de ambassade. Net als bij de lunch van gisteren lagen er geen
servetten op tafel. Deze wetenschapper had nog nooit van minister Luis Alberto
Machado van Venezuela gehoord en zijn experiment om de intelligentie van de
bevolking op te krikken. Hij was geïnteresseerd, maar Coen deed het af als ‘gevaarlijk’
zonder te weten wat dit experiment in Venezuela in houdt.
Terwijl zijn gast en ik nog aan tafel zaten en in gesprek waren verwikkeld, verliet
Coen de dis, strekte zich uit op een divan en begon de Time te lezen. Ik dacht dat
kan gewoon helemaal niet. Coen is a nice guy, but he sits down at breakfast, gedekt
voor één persoon, laat zich de juice goed smaken, eet stapels eieren en alles wat erbij
hoort, en ik moet maar avonturieren hoe ik zelf mijn ontbijtkost bij elkaar scharrel.
Ik heb andere opvattingen over logeren. In tien dagen is mijn bed nog niet verschoond,
noch mijn kamer schoongemaakt. Hij vertelde dat hij Ellen en de kinderen in Londen
had achtergelaten, want als hij ze nu in Havana zou hebben hem dit teveel tijd zou
hebben gekost en te veel in beslag zou hebben genomen. Hij zou dan zijn werk niet
naar behoren kunnen doen. Coen mist op het gebied van achting voor gasten enkele
basisregels. Hij staat voortdurend bakken met ijs te eten, en zal er niet over denken
om te vragen of een ander een hapje ijs mee zou willen eten. Coen heeft een probleem
met een speciaal OAS-rapport121 over de mensenrechten op Cuba en zegt niet in een
positie te zijn dit aan de hand van de werkelijkheid te toetsen. Buitenlandse Zaken
oefent druk op hem uit de gegevens uit het rapport na te trekken, maar hij realiseert
zich dat hij zelfs met Carlos Salsamendi beter dit onderwerp kan laten rusten. ‘Ik
heb al tweemaal een bericht uit Den Haag gekregen dat als ik hier niets aan zou doen,
ik mijn geloofwaardigheid zou verliezen als ambassadeur in Cuba.’
Wat later spraken Coen, een gast uit Chili en ik over kunst. Ik zei dat ik sommige
moderne schilderijen voorzien wilde hebben van de instructie this side up, omdat
het voor mij totale crap is. Coen: ‘Ik herinner me zulke gesprekken met mijn vader
te hebben gehad, maar had niet gedacht, die met jou te zullen hebben.’
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‘Verwarde crap is van alle tijden en alle generaties,’ antwoordde ik.
Heb anderhalf uur doorgebracht met Maria Helena Cespedes Alvarez, de vriendin
van Badrissein Sital, die onverwachts aan de deur van de ambassade verscheen. Hij
had haar verteld te zullen scheiden van zijn vrouw Agnes. Zij had hem geloofd. Wel
had Sital haar verteld dat Desi ook andere vrouwen had en dat zijn vrouw Ingrid
Figueira dit accepteerde. Maar Maria zou dat nooit slikken: ‘He has to sleep each
night with me.’ Zij voegde er aan toe: ‘I will kill him; strangle him, if he sleeps with
someone else.’ Ook de Cubaanse autoriteiten waren tegen haar verhouding met de
Surinaamse militair.
Maria vroeg of er veel zwarte mensen woonden in Suriname. Ik bevestigde dat,
wat zij kennelijk slecht nieuws vond. Haar ogen waren voortdurend gevuld met
tranen. Zij is 34 jaar, Sital 37. Zij droeg ook zijn horloge. De Cubaanse autoriteiten
geven haar zelfs geen toestemming naar Paramaribo te reizen zolang Sital niet is
gescheiden. Zij ontmoedigen haar die romance door te zetten, net als ik trouwens,
maar gezien haar gemoedstoestand was ik uitermate voorzichtig. Zij was zeer in de
war. ‘I have great difficulty trusting anyone,’ zei ze. ‘I don't even know why I love
him so much.’ Ook haar vader was zeer ongelukkig over de affaire met Sital.
Oscar Ramirez, die ik de vorige reis had ontmoet, kwam naar de ambassade en
bracht drie sombrero strohoedjes mee als souvenir. Hij vond het maar een griezelige
onderneming naar een ambassade te gaan en stond doodsangsten uit voor de politie.
‘Be my friend,’ vroeg hij meer dan eens. Door zijn slechte Engels werd het een
vermoeiende ontmoeting.
Moskou bouwt een gigantische ambassade in Havana die herinneringen oproept
aan de donkerste dagen van het West-Europese imperialisme in Azië en Afrika. Ik
moet er foto's van maken.122
Ellen Stork belde op vanuit London, want zij wilde de stem van Coen horen. De
ambassadeur was echter uit met ene Ans de Vlaming, met wie hij op het Bussumse
Lyceum had gezeten. Ik blijf Ellen aardig vinden.

22 februari 1984
Ben hier nu tien dagen en heb mijn uiterste best gedaan het manuscript gestalte te
geven. Met de door Carlos Rafael Rodriguez gedicteerde antwoorden in handen heb
ik een tekst ge-
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maakt waartussen nog aanvullende vragen zijn ingelast. Het is op deze manier wel
een vervelende manier van werken. Intussen heeft Carlos Salsamendi mijn vliegbiljet
in orde laten maken en kan nu vliegen via Miami, naar Paramaribo dan naar New
York, zoals ik het wilde. Nu kan ik Ron Wunderink van de KLM het ticket dat ik van
hem kreeg ter waarde van 1.500 gulden (omdat ik tenslotte bezig ben met de
KLM-lobby bij Bouterse) teruggeven.
Vanavond kwam ik een nogal aantrekkelijke en gespierde Cubaanse boy tegen,
die recht op zijn doel af ging en wiens handen nogal los zaten. Ik zei niet in een hotel,
maar op een ambassade te logeren, wat hem geen probleem toescheen. Ook omdat
Coen naar een receptie was, dacht ik, wie niet waagt die niet wint, en we vertrokken
richting ambassade. We gingen rechtstreeks naar mijn kamer, en hij trok me in één
minuut piemelnaakt in bed. Hij begon te masturberen al spelende met mijn fluit. Ik
vond het helemaal niets, en dacht maar aan één ding hem zo snel mogelijk weer de
straat op te krijgen. Hij vroeg echter om geld, en hij wilde zelfs mijn kamer niet uit.
Dit was een kritiek moment. Ik blufte de bewaking van de ambassade te zullen
waarschuwen, en hij vertrok. Ik heb een nodeloos risico gelopen. Niet om te herhalen.
Toen Coen thuis kwam vroeg hij: ‘Is er nog wat gebeurd?’ Ik dacht wat niet weet
wat niet deert.

23 februari 1984
Victor bracht me na de lunch naar de Presidencia voor een gesprek van een half uur
met Carlos Salsamendi. Ik overhandigde hem een gedetailleerd memo over hoe ik
meen dat we verder moeten gaan met het Carlos Rafael Rodriguez-manuscript.123 Hij
had hoofdstuk 4 al gelezen en hij zei: ‘I like it very much.’ ‘Please remember, I am
a goddamn capitalist journalist trying to understand Cuba,’ antwoordde ik.
‘I did not say damned capitalist journalist,’ aldus Salsamendi, ‘but I did say
something to that effect to the boss.’
Ik vertelde hem veel van Sukarno te hebben geleerd. Hij reageerde onmiddellijk
en zei zich te herinneren dat Bung Karno het eerste buitenlandse staatshoofd was
geweest dat Havana had bezocht. ‘I was assigned to him at the time by the
Government. I got to know him well.’ De Indonesische president had hem zelfs
gevraagd samen te ontbijten op de dag dat hij Cuba weer verliet. ‘He was very
outspoken and straight. Two years
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later I was chargé d'affaires in Tokyo, because at the time we had no ambassador in
Japan. When Sukarno arrived for an official visit I was in the line of diplomats to
welcome him. I was 23 years at the time. He recognized me and gave me a tick with
his swagger stick on each shoulder and then embraced me.’
Intussen bracht een secretaresse koffie en sigaren binnen. Ik zei: ‘I almost stole a
cigar for the ambassador.’ Hij riep haar terug en ik kreeg sigaren mee voor Coen.
Later werd mijn vliegbiljet op de ambassade bezorgd met Salsamendi's kaartje met
‘Bien Viaje’ erop geschreven. Er zit alleen geen tussenstop in Londen op, want ik
wil Peter zien op de terugweg.
Wat betreft het verdere werk aan het manuscript zei hij: ‘Donot move, don't do
anything, wait for our call.’ Hij liep mee naar de uitgang en ik gebruikte dit moment
om het voornaamste probleem van Coen Stork aan te snijden, namelijk het OAS-rapport
over mensenrechten op Cuba waarover Buitenlandse Zaken de ambassadeur achter
zijn broek zit. Salsamendi: ‘Well, I tell you confidentially too, we, Cubans, are not
making inquiries anywhere about human rights, about crime, or about anything else.
Therefore, we reserve the right to ask others to observe here the same rules. And that
is our position, which I already pointed out to ambassador Stork, when I saw him.’
‘But,’ antwoordde ik, ‘what does he report to the Foreign Office in The Hague?’
‘Well, just that. That is our position and that if he goes beyond it, he risks seriously
to damage Cuban-Dutch relations.’
Teruggekeerd op de ambassade vond ik Coen nog aan tafel met zijn jeugdvriendin
Ans de Vlaming. Ik vertelde hem wat Salsamendi me zojuist had verteld. ‘Maar de
Fransen is het wel gelukt via contacten er toch enigszins over te spreken hier...’ Ik
zou niet graag in Coens schoenen staan.
Opnieuw kwam Maria de vriendin van Sital langs. Geen tranen meer. Zij leek
zelfs opgewekt. Het Centraal Comité van de Cubaanse Communistische Partij had
Sital de suggestie meegegeven dat hij terug zou moeten komen als ambassadeur van
Suriname. Hij had geantwoord: ‘In my country, I am a minister, and I want to help
to unite my party.’ Later vertrok zij samen met Coen naar een receptie op de
ambassade van Guyana. Coen zei dat hij Ellen had geschreven dat hij mij zou missen
en dat het interessante dagen waren geweest mij als gast te hebben.

24 februari 1984
Coen schijnt uitvoerig met Carlos Salsamendi te hebben gesproken op de receptie
van Guyana. Salsamendi had nog ge-
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zegd: ‘Ik vergat om Oltmans te waarschuwen dat hij voorzichtig moet zijn in de VS
vanwege de Trading with the enemy Act.’ Coen had hem ook gezegd, niet geweten
te hebben dat ik zijn dilemma met Buitenlandse Zaken over het OAS-rapport bij hem
zou aansnijden. Salsamendi antwoordde Coen dat het als ‘inmenging’ zou worden
beschouwd en dat was alles wat hij er over kwijt wilde.

Vliegveld
Er zijn maar drie loketten voor honderden passagiers. Ik heb een scène gemaakt bij
mijn begeleider Fernando Garcia dat hij niets deed mijn vertrek te vergemakkelijken.
Waarop ik naar een soort van kleine VIP-room mocht gaan.

Havana-Mexico City
Vreemd eigenlijk hoe we zonder blikken of blozen steeds weer in deze vliegende
doodskisten stappen, zoals dit toestel van Sovjetmakelij.
Lewis Yablonsky schrijft over tot machines verworden mensen als: ‘the growing
dehumanization of people to the point where they have become the walking dead.’
Hij vervolgt: ‘I would coin the term “robopath” to describe people whose pathology
entails robot-like behavior and existence.’ En verder: ‘A robopath is a human who
has become socially dead. Robopaths are people who function in terms of a
pseudo-image. They are automatons...’124
Coen Storks indrukwekkende bibliotheek roept vraagtekens bij me op. The music
he makes does in no way reflect the input, and intake corresponding to the truly
fantastic collection of books he has. Ik zag bijvoorbeeld twee boeken van Stendhal
in de Pleiade-uitgave, die ik zo mee had willen nemen. Intussen blijft Coen a nice
guy. Hij had bij het afscheidnemen vlug brieven aan twee zonen in Californië
geschreven en sloot er voor ieder een biljet van 20 dollar bij in. In Miami doe ik ze
op de post. In Mexico City verliep het overstappen op PANAM voor de vlucht naar
Miami op rolletjes. Wanneer je alles bijelkaar optelt heeft Fidel Cuba toch wel in
een rathole veranderd, ook al draagt de Amerikaanse blokkade daar voor een
belangrijk deel aan bij.
Coen vroeg me bij een volgend bezoek wat jaargangen van Openbaar Kunstbezit
mee te brengen, waarvan hij planken vol verzamelt.125
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Ik voeg pagina 33 bij, waarin de Cubaanse vicepresident zich mijns inziens te fel
uitdrukte en wat hij ook wel accepteerde als ‘being counterproductive.’126 Ook neem
ik enkele pagina's aantekeningen op aan de hand waarvan ik Carlos Rafael vragen
stelde.127 Ik had een volledig dossier van dergelijk materiaal, waar Coen maar niet
genoeg van kon krijgen om in te bladeren.

25 februari 1984
Miami
Arriveerde gisteravond om 21:00 uur in Club Bath in Coral Gables en nam een kamer
om te overnachten. Kosten: twintig dollar plus vrije seks, wat wil je nog meer? Ik
trok mijn cut-off jeans aan en ging zo liggen dat - met de deur op een kier - de eerste
blik mijn bruine benen zou zijn. Er volgde dan ook een lange stoet van gentleman
callers. Op een gegeven moment kwamen zelfs twee jonge boys mijn kamer binnen,
sloten de deur, en het rotzooien en betasten (en overal handen te voelen) was
opwindend.
Even later kwam een Cubaan binnen, met lang gekruld haar en een zalig lijf, en
vervolgens een Zwitser. Maar ik vond het te vroeg to let the juice flow already. Pas
veel later kwam er een kerel binnen, donkere ogen, lange haren, lekkere bek en die
begon een blow job waar gewoon geen einde aan kwam. Toch vroeg ik hem na een
lange behandeling, of hij niet eerst een wandelingetje wilde gaan maken. Dat deed
hij, maar kwam even later terug met poppers, begon te snuiven en werd nog wilder
dan voorheen. Wat later ging hij weer weg, en pas toen hij voor de derde keer
terugkwam, moet ik zeggen was de explosie die volgde gigantisch. Ik sloot de deur
en sliep tot 07:30 uur. Opende de poort opnieuw en nadat ik vijf andere guys op
bezoek had gehad kwam er een neger binnen met een extraordinary smooth skin, die
me een volgende blow job gaf, waarna ik ging douchen om te vertrekken. Ik zag de
black guy weggaan met een camouflage jacket aan: ik had zo weer gekund.
Ik telefoneerde met Frits van Eeden in Melbourne, Florida. Ik zal hem op de
terugweg gaan bezoeken.
Kocht een lading tijdschriften. The Atlantic Magazine wijdde de pagina's 33 tot
en met 60 aan het gelazer van Jeffrey Masson over Freud and the Seduction Theory.
Ik heb het artikel uitgespeld en concludeerde slechts: wat zou Freud hierop hebben
geantwoord? Om de een of andere irrationele reden vertrouw ik deze Masson niet.

126
127

Zie bijlage 31.
Zie bijlage 32.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

96

In Suriname is het vandaag feest. De vierde verjaardag van de Revolutie wordt
gevierd. Desi Bouterse heeft in een toespraak gezegd: ‘Wij blijven bereid om met
Nederland in dialoog te treden, op voorwaarde dat Nederland onze status als
soevereine en onafhankelijke natie erkent en respecteert.’128 Suriname zal richting
Nederland een zakelijk beleid voeren, gericht op herstel van de relaties met de
Nederlandse regering en het parlement, ondanks alle tot nu toe ervaren provocaties
van die zijde, was de boodschap van Bouterse. Wat willen ze in Den Haag nog meer?
Wat aan het Binnenhof in belangrijke mate meespeelt, is dat de deftige heren het
gewoon verdommen tegenover een voormalige sergeant uit het Nederlandse leger
zich net zo op te stellen als tegenover een staatshoofd van een ander land. We zullen
maar in het midden laten waar die hoge Haagse heren zelf eigenlijk vandaan komen.
The New York Times bericht dat de bossen in de oostelijke staten van Amerika
met een sneltrein vaart naar de knoppen gaan. Het zijn dezelfde symptomen, die
twintig jaar geleden in Duitsland en Centraal-Europa werden geconstateerd. Ze
hebben 7.000 bomen van 34 soorten in 88 bossen van Maine tot Arkansas en Missouri
bestudeerd. De oorzaak: ‘air pollution from power plants, factories, motor vehicles
and other human
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activities.’129 Het artikel staat op de voorpagina en veel mensen lezen het, en verder
gebeurt er niets.
George McGovern heeft in felle bewoordingen Ronald Reagan voor schut gezet
en gebruikte het woord ‘fraudulent’ voor de regeringsverklaring over het waarom
van de invasie van Grenada. Hij herinnerde aan de achttien op Grenada gesneuvelde
mariniers, terwijl vele andere militairen werden gewond. Wat ik niet wist was dat
de Amerikanen per vergissing eigen troepen hadden gebombardeerd, evenals een
mental hospital. En toch, al roept McGovern moord en brand, de Reagan-kliek gaat
gewoon zijn gang en niemand legt ze een strobreed in de weg. Zo werkt ‘democratie’.

Miami-Paramaribo
Er is een jongen aan boord, Charlie Wong, die wel aantrekkelijk is en zegt me te
kennen uit Amsterdam.130
Ik zit naast een Amerikaan. Ik vroeg hem: ‘Bent u verbonden aan Suralco in
Suriname?’ ‘I am Suralco,’ antwoordde hij. Zo zie je maar hoe voorzichtig je moet
zijn. Hij heet George Stephens. We voerden een lang en diepgaand gesprek. Hij
woont naast Desi Bouterse, ‘(...) but he never invited me.’ Niet zo slim.
‘Billiton en wij willen eigenlijk een joint-venture beginnen,’ aldus George Stephens.
‘We don't have to ask permission from the Surinam Government, but we laid our
cards on the table and told them, so they would not feel multi-nationals were operating
behind their backs.’ Hij noemde Fred Derby een man met twee petten op. ‘One as
union-leader and the other as chairman of the Aluminium Council. I met with Bouterse
and Minister Tjon Kie Sim last week in the palace. But they donot move and I don't
seem able to find out why. You see, in Surinam it is a matter of a patient, that is
heavily bleeding, and we want to put a bandage on. If it is not done fast, the patient
will bleed to death.’
George F. Stephens
Vice President and Managing Director
Suriname Aluminium Company
P.O. Box 1810
Paramaribo, Suriname
Telephone 77600/75988
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Ik adviseerde hem een mogelijke oplossing te zoeken in contact met Harvey
Naarendorp. Ik bood aan hem met Harvey samen te brengen tijdens een lunch, een
aanbod waar hij graag op inging. Hij was positief over de nieuwe premier Wim
Udenhout, die voor het eerst verscheen op een receptie van de Amerikaanse
ambassadeur. Stephens had gezegd, binnenkort naar Pittsburgh te gaan: ‘Is there
anything you want me to tell my boss?’ Udenhout had direct een afspraak voor een
gesprek met de Suralcobaas in Suriname gemaakt. Hij vermeed te vertellen of uit
dat gesprek resultaten waren gekomen.
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Paramaribo
26 februari, 1984
Hotel Torarica
Tegenslag. Harvey Naarendorp is op reis in Centraal-Amerika. Ik telefoneerde
Badrissein Sital, maakte hem blijkbaar wakker, maar hij komt om 11:00 uur naar het
hotel.
Sital deed zeer afstandelijk toen ik over zijn Cubaanse vriendin Maria begon, zodat
we snel op de politieke situatie terecht kwamen. Hij had tot dusverre Bhagwandas,
die hem had geïnspireerd naar Suriname terug te keren nog niet ontmoet en gesproken.
Hij verzekerde me de invloed van de PALU niet te onderschatten. Het was één ding,
zoals Bouterse had gedaan, om zes PALU-ministers uit de regering te verwijderen,
maar iets heel anders om een einde te maken aan de invloed die PALU heeft op veel
niveaus in de bureaucratie. Wat hij in het interview voor de Haagse Post over de
PALU had gezegd, had de nodige problemen voor hem veroorzaakt.
Eigenlijk was de Stanvaste-organisatie het enige ‘wapen’ waar Bouterse op dit
moment nog over kon beschikken. Maar de leiding van die club stond niet in werkelijk
contact met de massa. Het leek zelfs of de afstand tussen die leiding en de wortels
van de samenleving alleen maar groter werd. Wanneer dat zou doorzetten lagen de
meest ernstige problemen voor de revolutie in het nabije verschiet. Ik zei tegen Sital:
‘Dan zou Bouterse dus behind the scenes naar Harvey moeten luisteren wat betreft
de buitenlandse politiek en naar jou, wat betreft de binnenlandse politiek, want anders
komt hij er niet.’ Hij antwoordde dat op dit moment het onverstandig zou zijn in zijn
positie om op de voorgrond te treden.
Ik vertelde van George Stephens te hebben gehoord dat ze naar een joint-venture
met Billiton streefden. Dat vond hij een belangrijke zaak. ‘Suralco ressorteert nu
minder onder Tjon Kie Sim, maar direct onder het Beleidscentrum,’ zei hij. Hij
adviseerde deze zaak met Fred Derby te bespreken. Hij dacht niet dat Harvey bij
Stephens thuis een lunch zou accepteren, ‘want als hij dat doet krijgt hij hier
problemen.’ Ik vroeg wat hij ervan dacht als ik Stephens zou vragen als vergoeding
voor geleverde PR-activiteiten Hotel Torarica voor me te betalen. ‘Is dat
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niet een beetje goedkoop?’ aldus Sital. ‘Je kunt Stephens beter een flat fee voor je
activiteiten vragen,’ adviseerde hij.
Telefoneerde met Derby, die vroeg: ‘Hoe lang blijft u?’ Hij zou bekijken wanneer
we konden praten.

27 februari 1984
Henk Herrenberg was weinig meedeelzaam. Hij had geen reacties op mijn
Bouterse-boekje gekregen. De boeken lagen in de Memre Boekoe-kazerne bij sergeant
Sammy Monsels. Daar hebben we dus weinig aan.
Belde om 09:30 uur Derby, maar hij zat in bad werd gezegd. Mijn koffer van de
vlucht uit Miami is nog steeds niet terecht. Charlie Wong zegt dat het een truc is om
je spullen na te kijken. Heb een scène moeten maken bij Mesier van protocol van
Buitenlandse Zaken om schot in de zaak te krijgen.
Ontmoette Erik Klipp, die de Nederlandse ambassade leidt in afwachting van de
komst van de nieuwe ambassadeur Dirk Jan van Houten. Hij was vlot en we waren
het volkomen eens. Ook zou het weer openen van de KLM-lijn naar Amsterdam als
een zeer positief signaal van de zijde van Bouterse worden opgevat in Den Haag.
Ambassadeur Lampreia van Brazilië arriveerde om 19:15 uur in Torarica, waar
ik hem in een maaltijd aanbood. Hij vertelde dat Desi Bouterse op zijn
nieuwjaarsreceptie in kostuum was verschenen en één uur lang alleen met
oud-ambassadeur Hoekman in een hoek had zitten praten. Dat was op 28 januari.
Perfect. Lampreia vond dat Bouterse de zaken meesterlijk had aangepakt: ‘If he
would have made one mistake, he would have been finished. (...) I really thought,
and we all did at one moment, that he was finished. Concession after concession, we
thought he almost went too far.’
Ik vroeg hoe Suriname er nu economisch voor stond. ‘Well, not so much money
is needed in this country,’ aldus de ambassadeur. ‘The new minister of finance is an
excellent man. I respect him very much. I had a long talk with him. Brasil represents
Surinam in the IMF for now. Our representative is a good friend of mine and Surinam
will get a loan.’
Ik vertelde dat George Stephens me had gezegd dat Lampreia zich nu bezig hield
met ‘rain-making’. Dat klopte. ‘We bombarded the clouds with salt to create humidity.
We plan to do the same again in July and August.’ Hij vertelde dat Brazilië 250.000
dollar beschikbaar had gesteld om voor minister Tjon Kie Sim een studie te maken
over hoe de energiesector in Suriname zou moeten worden aangepakt. Ook zou de
toepassing
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van zonne-energie worden onderzocht. Er was vorige week een dozijn Surinamers
naar Brazilië vertrokken om een marineopleiding te volgen. ‘Ze vielen met de neus
in de boter, want het was bij ons carnaval,’ aldus Lampreia.

28 februari 1984
Ontmoette Fred Derby thuis en we spraken anderhalf uur samen. Hij legde uit dat
de Surinaamse vakbeweging twee perioden had gekend: van de jaren 20 tot 1940,
en van 1940 tot 1966. In die perioden waren de structuren en doelen bepaald. Hij
stak een lang verhaal af zonder me aan te kijken. Op zijn bureau lag
propagandamateriaal over Andropov en Castro. Hij beschouwde oud-ambassadeur
Osvaldo Cardenas als vriend.
‘Ik ben van huis uit geschiedenisleraar en ben nu 43 jaar oud.’ Hij heeft al
negenmaal in de gevangenis gezeten. ‘Wij hebben veel ruzies met Desi Bouterse
gehad, ook over de ontkoppeling van de KLM en de SLM,’ wat een PALU-stokpaardje
was, en waar hij dus zeer tegen was. Hij was dan ook voor een snel herstel van de
samenwerking met de KLM.
Ook sprak Derby zich uit voor het door Den Haag nakomen van de in 1975
aangegane verplichtingen op het gebied van ontwikkelingshulp. ‘Hier rust op
Nederland een morele verplichting, meer dan bij ieder ander. We hebben tenslotte
driehonderd jaar lief en leed gedeeld. Ik vermag niet in te zien,’ aldus Derby, ‘welke
de problemen tussen Nederland en Suriname zouden kunnen zijn. Er zijn helemaal
geen problemen.’ Ook sprak hij nog langdurig over de problemen in de
bauxiet-branche, over Suralco en Billiton, en hoe hij zelf naar Pittsburgh en naar
Nederland was gereisd om te zien wat er het beste zou kunnen worden gedaan. Derby
en ik reden vervolgens samen in zijn auto naar het kantoor van Suralco om
onmiddellijk met Stephens te kunnen spreken, maar die was vertrokken naar het
Corner House om te lunchen.
Later belde Stephens mij op dat hij had gehoord dat Derby, uitstekend geluimd,
bij Suralco was verschenen.
Ik telegrafeerde Sergio Orlandini van de KLM.131
Stephens kwam naar Torarica en we zaten op het terras. Hij vertelde dat er
overeenstemming over een protocol met de vakbeweging was bereikt, maar dat Derby
‘was dragging his feet’, en er niet meer over wilde spreken, laat staan onderhandelen.
Ik bracht naar voren dat Derby met een onwillige vakbond moest werken en hij de
arbeiders moest bewijzen geen

131

Ik neem het telegram op (zie pag. 102), omdat Orlandini zich later schofterig zou gedragen,
alsof ik nooit iets in het belang van de KLM zou hebben gedaan.
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door Suralco ingepalmd te zijn. Terwijl we spraken haalde hij een schaartje uit zijn
zak en begon openlijk op het terras zijn nagels te knippen. Niet om iets hinderlijks
weg te werken, maar één voor één werd er geknipt en geveild. Wat een proleet.
Ik vroeg Stephens of hij bereid was een public relations fee te betalen voor mijn
bemoeiingen, of anders mijn hotelrekening op zich te nemen. Maar ook deze tycoon
wil voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. ‘Why do you want me to do these things
for you, and why do you come to hear what was said, if you are not prepared to do
something for me in return,’ voegde ik hem toe. Daarop veranderde zijn toon
enigszins, maar uiteindelijk was het antwoord: nee. Hij had minister Tjon Kie Sim
vanmorgen gebeld, die hem zelfs niet had teruggebeld. ‘I have had it to bend
backwards forever,’ aldus Stephens. ‘It is to here and no further.’
Genoot van het avondlicht. Wandelde langs vertrouwde plekjes bij de rivier en
vond een wit bloempje voor Eds carnet.
Mijn koffer was terecht en Sital kwam naar het hotel om de brief van Maria, met
zijn horloge erin, op te halen. Ik vertelde hem dat Stephens het verdomde mijn hotel
te betalen. ‘Je moet ook laten merken, dat het allemaal erg moeilijk is om te regelen,’
zei Sital.
Bubnov, de Sovjetambassadeur, zond zijn medewerker Boris om mij naar de
residentie aan de Surinamerivier te brengen. Toen ik binnenkwam speelde een plaat
van een pianoconcert van Beethoven door Van Cliburn. De ambassadeur begon met
te vertellen dat het Sovjetblad New Times een uitstekend artikel had gepubliceerd
over het boek dat ik met Georgii Arbatov had geschreven.
Hoe hij tegen de situatie in Paramaribo aan keek beantwoordde hij alsvolgt: ‘We
donot know of what fat Suriname is liv-
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ing. Winston Caldeira told me, “if we cut imports with 14 percent, we will offset
Dutch aid.” But, instead, prices went up and the economic situation worsened.’
Bubnov vertelde dat in het verleden 50.000 ton aluinaarde door de USSR van
Suriname werd gekocht via Suralco, maar de PALU was tegen deze transactie geweest.
Toch wilde Moskou opnieuw aluinaarde aankopen, ook omdat de fabriek bij Leliedorp
gesloten zou worden. Ze zouden een ‘barter-deal’132 kunnen sluiten, bijvoorbeeld
aluinaarde ruilen tegen Lada auto's. ‘Tell Mr. Stephens, if you see him, that I have
some unfinished business with him,’ aldus de ambassadeur. Verder wilde de Sovjet
Unie ‘timber logs and bauxite’ aankopen, en als iemand er voor voelde een
bananenplantage te beginnen zou Moskou eveneens bananen uit Suriname willen
invoeren. Van Surinaamse zijde was gevraagd of the USSR een baksteenfabriek zou
kunnen leveren wat zou gebeuren op een tien jaar lopende lening tegen zeven procent.
Ik vertelde hem dat Motke Chanoeka met Koor Industries uit Israël een
aluminiumsmelterij wilde neerzetten.
‘Okay, then we are ready to set up a factory for billings and coils.’ Suriname had
Moskou eveneens gevraagd om specialisten te sturen voor het verwerken van goud,
‘and we are ready to do this. (...) I cannot write out cheques, like the Brasilian
ambassador does and send them specialists for cardiology or the treatment of brain
tumors or whatever else they need,’ aldus de ambassadeur van het deviezen arme
Sovjet Unie.
‘If you meet Tjon Kie Sim, tell him that I am an idle ambassador growing tomatoes
in his garden who is serving as mailman for our Soviet Unions,’ zei Bubnov.133 Hij
zei ook bereid te zijn treilers naar Suriname te sturen, ‘(...) with expert personel.
They can lease the boats and we could train them.’ Ook sprak de diplomaat over de
plannen voor de aanleg van Kabalebo-dam. ‘We are ready to bring in the necessary
turbines from our plant in Leningrad.’ Ik vertelde die fabrieken te hebben bezocht.
‘We are also interested to import frozen chicken from Surinam, instead as from fascist
regimes in other parts of Latin America. The same goes for cattle raising.’
Mijn volgende bezoek was aan minister Tjon Kie Sim. Om 12:30 uur vanmorgen
is het protocol voor een joint venture tussen Suralco en Billiton de deur uitgegaan.
Zag kans Stephens aan de lijn te krijgen en hem mee te delen dat de zaak door Su-

132
133

Ruilhandel.
Hij doelde op een uitnodiging aan vier Surinaamse vakbondsleiders de 1 meiviering in
Moskou als gast van Sovjetvakbonden bij te komen wonen.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

104
riname was goed gekeurd en dat het getekende protocol naar hem onderweg was.
De minister was in een uitstekende stemming. ‘Toen ik op dit ministerie twee jaar
geleden belandde, ben ik begonnen om de correspondentie met Suralco in het
Nederlands te voeren. Ook als de Amerikaanse ambassadeur me in het Engels schrijft,
antwoord ik hem in het Nederlands.’ Ik dacht toen hij dit vertelde eigenlijk: Wat
ontzettend kinderachtig.
Minister Tjon Kie Sim gaf me een uitgebreid exposé à la Fred Derby waardoor
we veel kostbare tijd verloren. Hij werd om 12:00 uur bij Desi Bouterse verwacht.
Hij vond de 50.000 ton aluinaarde die ambassadeur Bubnov wilde kopen niet
interessant. Als het om 500.000 ton per jaar ‘metal grade’ zou gaan, zou er over een
‘deal’ gesproken kunnen worden.
Ik telefoneerde naar Motke om verslag te doen van deze gesprekken. ‘Je bent een
schat,’ zei hij nota bene.
Chef-protocol van Buitenlandse Zaken Walter Greaves zegt het Bouterse-boekje
in het Spaans te zullen vertalen. Ik zal het komende weekeinde een Engelse vertaling
op een bandrecorder inspreken.
Om 17:45 uur arriveerde Stephens in het hotel. De papieren van Tjon Kie Sim
waren niet gearriveerd. ‘I have been to the altar before,’ zei hij meesmuilend. Hij
was allesbehalve zeker dat de aangekondigde papieren in orde zouden zijn.
Ik gaf Stephens eveneens de boodschap van Bubnov door dat ze ‘unfinished
business’ hadden. ‘I was not aware of that,’ zei hij. ‘The PALU did not want the
Soviets to buy directly from you,’ legde ik uit. ‘That is why Bubnov would like to
open negotiations again.’
‘You seem to be making all the right moves,’ aldus Stephens. Even later
onderstreepte hij, bang dat ik om geld zou vragen dat hij mij nooit had gevraagd al
deze stappen te ondernemen.
‘No, but I am talking to key people, and it seems in order to pass on information
which would be to the advantage of Surinam if it reaches the right people at the right
time,’ antwoordde ik.
Eindelijk verscheen Clif San-A-Jong ten tonele, de schilder, die ik een
buitengewoon aantrekkelijke kerel vind. Ik gaf hem de verf, die ik voor hem uit
Amsterdam had meegebracht en een exemplaar van het Bouterse-boekje. Hij zal me
zijn ‘stekkie’ laten zien. Hij wilde mijn hand lezen. ‘Je wordt oud,’ zei hij, ‘minstens
tachtig jaar.’
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1 maart 1984
Gaf een interviewtje aan de radio hier.
Roel Martens kwam vertellen dat hij ingenomen was met het Bouterse-boekje.
Stephens heeft vanmorgen Tjon Kie Sim ontmoet. Het protocol over de joint
venture moet uiterlijk morgen worden getekend. Ik vroeg ook of hij Bubnov al had
gebeld. ‘Let him call me,’ was het stupide antwoord. Altijd maken dit soort mensen
van een simpel telefoontje een prestige kwestie. Onbegrijpelijk. Net toen ik wilde
weggaan was Fred Derby beschikbaar voor een gesprek. Maar hij begon eerst tien
minuten lang met een minister te kletsen. Hij had de KLM-affaire met Desi Bouterse
besproken. Hij verwachtte dat de directe vluchten tussen Amsterdam en Paramaribo
in juni zouden kunnen worden hervat. Mede omdat op 15 mei het lopende contract
met Arrow Air afloopt.
Hugo van Reijen belde op vanuit Nederland en vertelde dat mijn gesprek met
Panorama was verschenen.134 Hij noemde het ‘een pro-Claus verhaal’ en vond de
lay-out sensationeel. ‘Nu krijg je een cheque van Soestdijk, want ze zullen over niets
anders spreken,’ zei hij nota bene ook nog.
Telefoneerde met Peter, die nu op Amerbos is.

2 maart 1984
Eindelijk om 11:30 uur weer een ontmoeting met Harvey Naarendorp. Het duurde
maar tien minuten, maar zondag gaan we er voor zitten. Liep in Fort Zeelandia tegen
Derby aan, die zei bereid te zijn in Nederland met Orlandini te lunchen. Ik telexte
onmiddelijk de KLM:

134

Zie bijlage 33.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

106
Yablonsky noemt Adolf Eichmann ‘a classic robopathic hero’. Van dezelfde orde
vindt hij ‘Lieutenant William Calley's routine killing of “oriental civilians” (...)
produced a mass affirmation of his behavior by a robopathic majority.’
Hij gaat nog verder: ‘The atrocious behavior was “righteous” to the robopathic
majority because it was committed under the banner of Americanism: just as the
extermination of Jews was righteously carried out in the interest of Nazi Germany.’
Ik trek al lange tijd een vergelijking tussen ‘American behavior on the world scene’
en de nazi's.
Peter Schumacher belde me op. Was er een coup aan de gang in Suriname? Ik
antwoordde: ‘Niets aan de hand.’ Ik bracht hem op de hoogte van mijn gesprekken
met Fred Derby, en dat ik aanwijzingen had dat het niet meer al te lang zou duren
voor de luchtverbinding Amsterdam-Paramaribo zou worden hersteld.
Yablonsky spreekt over Abraham Maslows ‘self-actualized person’. De
karakteristieken van zo'n ideale persoonlijkheid zijn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10

Clearer, more efficient perception of reality
More openess to experience
Increased integration, wholeness and unity of the person
Increased spontaneity, expressiveness: full functioning: aliveness
A real self: a firm identity, autonomy, uniqueness
Increased objectivity, detachment, transcendence of self
Recovery of creativeness
Ability to fuse concreteness and abstractness
Democratic character structure
Ability to love

Yablonsky concludeert: ‘A self-actualized person would have the inner definition
and sense of self to resist a human robopathic action.’

3 maart 1984
Ik droomde dat Loet Kilian een foto van mam liet zien, die gekleed in een zomerjurk
een trap van een gebouw afkwam. Zij keek wat naar rechts. Zou die foto bestaan?
Was mam op die plaats?
Om 07:00 uur belde Harvey Naarendorp. ‘De bevelhebber kan jou om 11:00 uur
ontvangen in het garnizoenskamp.’ Ik

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

107
wist niet wat ik hoorde. Ik ben hier negen dagen en nu ontmoet ik eindelijk toch nog
de baas zelf. Ik zal de lijst opstellen van wat besproken moet worden.
Belde Peter op Amerbos. Hij zal de belangrijke post meenemen naar Londen. Hij
gaat naar zijn moeder in Tilburg.
Diplomaat Klipp heeft een zwarte vaste vriendin. Ik vroeg hem of er nog een
onderwerp was, wat ik bij de bevelhebber kon aanroeren. ‘Het is maar bijkomstig,’
was zijn antwoord, ‘maar die kwestie over Nederlandse gevangenen blijft in Den
Haag een “belangrijke zaak”. Daardoor bestaat nog steeds rechtsonzekerheid. Als
ze daar iets aan zouden kunnen doen.’
‘Zou dat in Den Haag een positief effect hebben?’ vroeg ik.
‘Zeker.’
Heb 45 minuten in de Memre Boekoe-kazerne met Desi Bouterse gesproken. Toen
ik binnenkwam, verliet commandant Ivan Graanoogst de kamer. Bouterse was
aanvankelijk geïrriteerd geweest dat het boekje over hem al was uitgekomen. Hij
had juist opdracht gegeven het nog even tegen te houden om nog beter naar de
eindtekst te kunnen kijken, vooral omdat hij nog niet de hele tekst had gezien. Toen
ik er een opmerking over wildde maken, zei hij: ‘Nou, dat is gebeurd, dus niet meer
over praten.’
Ik begon met uiteen te zetten wat Motke Chanoeka wilde bereiken via minister
Tjon Kie Sim. Hij reageerde met: ‘U wordt dus zakenman.’
Vervolgens sneed ik de kwestie van de KLM-lijn aan. ‘Ik ben er ook voor dat de
KLM weer komt vliegen. Derby kan intussen zeggen wat hij wil, uiteindelijk is het
een politieke beslissing. Het hangt samen met het herstel van de ontwikkelingshulp.
We kunnen nu wel even een vlugge beslissing nemen, maar we moeten ook denken
aan de belangen van onze kinderen.’
Ik behandelde punt voor punt mijn lijstje en de bevelhebber maakte van alles
aantekeningen. Ik vertelde van mijn gesprek met ambassadeur Bubnov, die zich te
geïsoleerd voelde en van alles wilde doen in Suriname en gaf er vervolgens een
overzicht van. Ook vertelde ik van mijn ontmoetingen met ambassadeur Lampreia
van Brazilië. Als laatste bracht ik de wens van zaakgelastigde Klipp in verband met
de Nederlandse gevangenen over.
Hij zei vervolgens dat André Haakmat eigenlijk terug wilde komen in Paramaribo.
‘Hij weet alles van de rol van de CIA hier. Maakt u maar een interview met hem. Als
ik zou publiceren wat Haakmat me schrijft dan zou je wat beleven.’ Ik zei bereid te
zijn een poging te wagen. ‘Als u fotobewijsmateriaal
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hebt, stelt u dit dan beschikbaar?’ vroeg ik. Hij ging akkoord. Ik merkte tegen Bouterse
op dat er momenten waren geweest, vooral tijdens de stakingen bij Suralco, dat het
er naar uit zag dat hij de ontwikkelingen niet zou overleven. ‘U ziet, we zijn er nog
steeds uitgekomen,’ glimlachte hij. Ik dacht, zou hij zijn sportinstinct hebben
gesublimeerd in een politieke wedstrijd ‘overleven aan de top van Suriname’? Ik
benadrukte dat we In gesprek met Desi Bouterse publiceerden op een moment dat
velen dachten dat hij kon worden afgeschreven.
Desi Bouterse sprak met enige bewondering over de rol van ambassadeur Hoekman,
die een belangrijke bijdrage had geleverd. Ik zei dat ik er eigenlijk uitermate trots
op was een zekere rol te hebben gespeeld - natuurlijk samen met Harvey Naarendorp
- om hen weer bijeen te brengen en aan de praat te krijgen. Ik onderstreepte in dit
opzicht bijna dertig jaar geleden veel van president Sukarno te hebben geleerd in dit
opzicht.
‘En wanneer u weer naar de kazerne komt,’ aldus de bevelhebber, ‘komt u dan
niet via vanachteren binnensluipen.’
‘Ik was laat, want ik kon geen taxi vinden. Maar hoe wist u dat ik bij de verkeerde
ingang was afgezet?’
‘Ik zag u aankomen.’
Bij mijn vertrek vroeg hij drie van zijn jongens me even in een stationwagon terug
naar Hotel Torarica te brengen. Er lagen minstens tien machinepistolen in dit voertuig.
Ambassadeur Igor Bubnov liet me kort daarop bij het hotel ophalen. We lunchten
bijna twee uur lang op het heerlijke terras van de residentie met uitzicht op de
Surinamerivier. Hij laat altijd een muziekje in de achtergrond meedraaien, omdat
alle communisten - Volodja Molchanov zelfs in zijn auto in Den Haag - er rekening
mee houden te worden afgeluisterd.
Ik vertelde de Sovjetambassadeur dat ik een beroep op Desi Bouterse had gedaan
hem uit zijn isolement te halen en er kennis van te nemen van wat de SovjetUnie
hier mogelijk allemaal zou kunnen doen, als ze maar luisterden. Hij was ‘very, very
pleased. But, I am sure, you talked about other matters also, than humble me,’ aldus
Bubnov, wat waar was. Ik ben ook overtuigd dat ‘Bouta’ hem zal bellen en een
gesprek zal arrangeren.
De ambassadeur vertelde dat er in de jaren twintig in Suriname geld was ingezameld
om de Sovjet Revolutie te steunen. Hij maakte me er ook op attent dat wanneer in
de huidige legerkrant de foto's van de zestien militairen, die de Surinaamse revolutie
waren begonnen werd geplaatst de beeltenis van Sital was verdwenen. Sital is dus
echt uit de gratie geweest, waar het
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interview in de Haagse Post blijkbaar op effectieve wijze een einde aan heeft gemaakt.
Wie weet zal een gesprek met Haakmat in de Haagse Post een soortgelijk effect
sorteren. Veel hangt af van wat Haakmat gaat zeggen. Ik wil hier met Harvey - en
met Sital - over spreken.
Ik vertelde Bubnov trouwens ook dat het Kremlin bezig was een absurd groot
ambassadecomplex in Havana neer te zetten, alsof ze willen onderstrepen dat Fidel
Castro zonder Sovjetsteun wel kan inpakken. En dat het me deed herinneren aan de
gebouwen, die de Britse onderkoningen in New Delhi bouwden in de koloniale jaren.
‘Well, not all of our bureaucrats have a sophisticated view in these matters like you,’
reageerde hij. Daarop vertelde hij veel anekdoten uit zijn diplomatieke carrière, over
Nikita Chroestjov, die Richard Nixon eens de les las op een Amerikaanse
tentoonstelling in Moskou en het standpunt huldigde dat het marxisme eens het
kapitalisme zou ‘begraven’.
Peter Schumacher belde opnieuw. Hij had mijn informatie over het standpunt van
Fred Derby en het herstel van de KLM-lijn naar Paramaribo - informatie die hij
‘volgens zeer betrouwbare bronnen’ had vernomen - maar meteen vanavond op de
voorpagina van NRC Handelsblad gezet. Wel ja, vooruit maar. Dan krijg je straks
weer het gelazer met Jan Sampiemon en anderen dat ze ook voor deze gouden tip
niets hoeven te betalen, want dat een van hun eigen redacteuren (Schumacher) ‘het
nieuws’ binnenhaalde. Overigens is het nooit weg dat Orlandi (en Wunderink) kennis
nemen van het feit dat ik werkelijk over die lijn bezig ben in Paramaribo.
Poging normale lijn op Suriname te herstellen
AMSTERDAM/PARAMARIBO, 3 maart - Suriname streeft ernaar op zeer
korte termijn weer een normale KLM/SLM-vliegverbinding te hebben
tussen Paramaribo en Amsterdam. Dit heeft volgens zeer betrouwbare
bronnen in Paramaribo vakbondsleider Fred Derby gisteren laten weten.
Derby zei in de eerste week van april naar Nederland te komen om met
de KLM te praten. Het streven is met ingang van 15 mei, wanneer het
huidige contract met de Amerikaanse maatschappij Arrow Air afloopt, de
KLM weer op Suriname te laten vliegen.
Had een gesprek met Carlo Spier. Ik beklaagde me over de vele kletsverhalen, die
over mijn werk hier de ronde deden. Hij zei me hier niets van aan te trekken: ‘Wij
weten wat we aan jou hebben.’ Spier was het met me eens dat een interview op dit
moment met Haakmat een nieuwe coup zou kunnen zijn. Hij was van mening, dat
het eigenlijk nog te vroeg was
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geweest voor een boekje over Bouterse. Zeker, maar vanwege alle onzin die over
deze man rondgaat, is er nu in ieder geval een begingemaakt een ander beeld van
hem te schetsen, dan het gangbare.

4 maart 1984
Cliff was hier. Hij droeg een jeansoverall en het geheel zag er weer lekker uit. Hij
zei in geen zes maanden seks te hebben gehad. Onvoorstelbaar en een buitengewoon
ongezonde zaak. Ik dacht: jongen het wordt de hoogste tijd dat ik je een gigantische
beurt geef.
Een artikel van Daniel Goleman over: SEXUAL FANTASIES: WHAT ARE THEIR
135
HIDDEN MEANINGS?. In de American Journal of Psychiatry is een studie verschenen
van een onderzoek van David Barlow bij 120 mannen en vrouwen, de helft homo en
de andere helft hetero, waaruit blijkt dat ‘showing that people's sexual fantasies can
be at odds with their sexual orientation.’ Men schijnt ook selectief te zijn bij het zich
herinneren van dergelijke fantasieën. ‘We find most people have about seven or eight
fantasies a day, although the range can be from none to 40 and up.’
Homo's hebben de volgende fantasieën:
1)
2)
3)
4)
5)

Images of male anatomy (dat klopt)
Forces sexual encounters with men (klopt bij mij helemaal niet)
Sexual encounters with women (nooit)
Idyllic encounters with unknown men (nooit)
Group sex (evemin)

Maria Montessori (1870-1952) stelde vast tijdens het onderwijzen van arme kinderen
in Rome dat de kleintjes dikwijls leerden te schrijven voordat zij konden lezen. De
Amerikaan, J.H. Martin heeft nu een methode ontwikkeld, die hij Writing to Read
noemt, wat neerkomt op ‘a system of teaching a child how to convert the sounds he
already speaks into “sounds” he can write.’ Martin noemt het ‘having children
understand that they can talk with their fingers on paper.’
‘The system aims at allowing the child to write at the upper levels of his ability
to think and talk. Having mastered the encoding of written language, logically the
child should also be able to read at the upper levels of his individual ability to rec-
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ognize and understand words. “Writing to Read” is the first effort at programming
this old idea in meticulous detail, offering it to a broad range of children, and carefully
testing its results.’136 Dit artikel moet naar professor Delgado in Madrid, omdat wij
al jaren samen filosoferen over hoe kinderen, anders dan nu al vele eeuwen gebeurt,
geprogrammeerd zouden kunnen worden om in staat te zijn de 21ste eeuw te overleven
op aarde in plaats van het hedendaagse parasitaire bestaan richting een apocalyptisch
einde. Als je vijfjarige jongetjes achter een computer ziet zitten, bezig met Martins
Writing to Read-programma, en er staat onder dat het resultaat ‘a startling increase
in youth literacy’ oplevert, dan realiseer ik me terdege 59 jaar te zijn. In mijn
herinnering staat op vijfjarige leeftijd het leesplankje met aap, noot en Mies centraal.
Er is wel erg veel veranderd deze halve eeuw.
Maar Daniel Goleman biedt troost: ‘The aging mind proves capable of lifelong
growth.’ Onderzoek heeft uitgewezen, dat ‘certain crucial areas of human intelligence
do not decline in old age among people who are generally healthy.’ Er is zelfs komen
vast te staan dat mensen, die fysiek en emotioneel gezond zijn gebleven, ‘well into
their eighties experience some of the most important forms of intellectual growth.’
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Goleman: ‘Crystallized intelligence is a person's ability to use an accumulated body
of general information to make judgments and solve problems. In practical terms,
crystallized intelligence comes into play, for example, in understanding the arguments
made in newspaper editorials, or dealing with problems for which there are no clear
answers, but only better and worse options.’ Hij noemt enkele voorwaarden om op
oudere leeftijd ‘on the ball’ te blijven.
1) Staying socially involved. Among those who decline, deterioration is
most rapid in old people who withdraw from life.
2) Being mentally active. Well educated people who continue their
intellectual interests actually tend to increase their verbal intelligence
through old age.
3) Having a flexible personality. A longitudinal study found that those
people most able to tolerate ambiguity and enjoy new experiences in middle
age maintained their mental alertness best through old age.
Er is dus plenty hoop.137
Schreef een memo aan Harvey Naarendorp.138
‘We welcome illusions because they spare us emotional distress, and enable us instead
to indulge in gratification.’ - Sigmund Freud.139
‘Students of human nature,’ aldus Freud, ‘and philosophers have long taught us that
we are mistaken in regarding our intelligence as an independent force and in
overlooking its dependence upon the emotional life. Our intelligence, they teach us,
can function reliably only when it is removed from the influences of strong emotional
impulses: otherwise it behaves merely as an instrument of the will and delivers the
inference which the will requires. Thus, in their view, logical arguments are impotent
against affective interests, and that is why reasons, which in Falstaff's phrase are “as
plenty as blackberries”, produce so few victories in the conflict with interests.
Psychoanalytic experience has, if possible, further confirmed this statement. It daily
shows that the shrewdest persons will all of a sudden behave like imbeciles as soon
as the needful insight is confronted
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by an emotional resistance, but will completely regain their wonted acuity once that
resistance has been overcome.’140
Wie is Michail Gorbatsjov? Nooit van gehoord. Hij schijnt een belangrijke rede
te hebben gehouden als lid van het Politburo. ‘Less strident in tone,’ schrijft Serge
Schmemann in de The New York Times141 dan soortgelijke redevoeringen van Andrei
Gromyko en defensieminister Dmitri Ustinov. Gorbatsjov schijnt ten opzichte van
de VS bereid te zijn ‘to use any real chance for fair negotiations, and for reaching
practical accords.’ Het lijkt erop of Gorbatsjov sympathiseert met de hervormingen
die Andropov wilde doorvoeren: ‘modernizing industrial technology, improving
management, bolstering labor discipline, fighting corruption and increasing farm
output.’ Ik hoop niet dat er in Moskou wordt gedacht, dat er ‘fair’ met het regime
Reagan gesproken of onderhandeld kan worden, want dat is alleen maar uit op het
permanent schaakmat zetten van het Kremlin. Gorbatsjov is 52 jaar oud.
Roel Martens reed mij naar het huis van Harvey Naarendorp. Ik zakte bijna meteen
door een stoel op het bordes en geneerde me kapot.
Hij ging meteen akkoord om als juridisch adviseur ‘strictly above board’ op te
treden voor wat betreft de plannen van Chanoeka, Koor Industries en mij, om in
Suriname te komen tot de bouw van een aluminiumsmelterij. Zijn deelname zal tot
de realisatie van het project bijdragen, en misschien zelfs helpen het te garanderen.
Een commissie voor hem was goed. Hij zou een gedeelte ervan afdragen aan de
Stanvaste-organisatie. Hij beaamde met Bouterse op een lijn te liggen. Over premier
Udenhout zei hij: ‘Hij is een kleurloze man. Hij zal zeker geen baanbrekende ideeën
aandragen. Het huidige kabinet is eigenlijk soep met balletjes.’ Harvey noemde
Udenhout wel een patriot, die zowel nationaal als internationaal naar een doorbraak
voor Suriname zocht. ‘Je zou hem, als hij een interview geeft, kunnen vragen welke
uitgangspunten hij heeft om de democratisering door te zetten. En wat de functie is
van de denktank die ze hebben opgezet.’
Harvey: ‘Zoals ik je eerder heb gezegd, de opening naar werkelijk revolutie maken
is pas in 1983 gekomen. Er zijn daarbij geen aanwijsbare groepen opgestaan. Laat
staan dat zich leidende figuren hebben gemanifesteerd. We zitten dus in een
conditiescheppende fase. De politieke organisatie begint nu pas van de grond te
komen. Waar het om gaat is, hoe het politieke cir-
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cuit weer open te gooien. Ik denk dat het nog dit jaar moet komen, vooral door meer
interne goodwill. Bouterse draagt nu alleen alle verantwoordelijkheid. Het gaat erom
meer Surinamers aan het woord te laten, dus een meer open fight te voeren. We
moeten een ideeënstrijd ontketenen waardoor belangensferen duidelijker worden
omlijnd. Met het deksel op het politieke circuit is een vorm van bederf niet uitgesloten.
Het is nu nog niet zo ver. Maar het komt. Of, Desi gooit de zaak zelf open, of het zal
vanuit de massa gebeuren en dan is zijn leiderschap voorbij.’
Naarendorp vertelde dat ze vrijdagavond bijeen waren gekomen, ook Carlo Spier
was erbij, en toen had hij deze ideeën openlijk ontvouwd. Ze waren ingeslagen als
een bom. Komende woensdag zal Harvey een schriftelijk analyse indienen om zijn
ideeën nader te verduidelijken. ‘Wat je eigenlijk alleen maar nodig hebt, is de steun
van Bouterse zelf voor wat je hier zegt, and the rest will fall into place, because they
will not contradict him anyway,’ zei ik. Daar was hij het mee eens.
Hij was in Nicaragua geweest en vertelde dat Daniel Ortega zich verbonden voelde
met Suriname omdat hij vond dat zij: ‘(...) de enige twee landen op het continent
zijn, die fundamentele veranderingen doorvoeren.’ Ik gaf hem de fles wodka, die
ambassadeur Bubnov had meegegeven. Hij mengde het gif meteen met cola.
Harvey zei vorig jaar Bouterse te hebben geadviseerd om de KLM-lijn op
Paramaribo te koppelen aan de kwestie van het Suriname nog toekomende
ontwikkelingsgeld. ‘Hij zit dus wat die zaak betreft nog op dat advies,’ aldus
Naarendorp. Hij was het ermee eens dat er nu een andere situatie was ontstaan en
een gewijzigd psychologisch klimaat. Ik neem aan dat Harvey de bevelhebber zal
helpen in een meer actuele richting te denken.
Naarendorp gaf ook aan, dat ‘sommigen’ in Suriname aasden op zijn adviseurspost
dichtbij Bouterse. ‘They ask for my scalp’ zei hij.
Hij had eens met de Amerikaanse ambassadeur, Thomas Enders een gesprek
gevoerd. ‘Die man is totaal ongeschikt voor een discussie over noem maar op wat,
laat staan over Suriname,’ aldus Harvey. Hij wist overigens niet dat Enders binnenkort
zal ophoepelen.
Peter Schumacher belde weer. Zijn bericht in de NRC (na een gesprek met mij hier)
over de komst van Fred Derby naar Nederland had het nodige in Den Haag
losgemaakt. Ook het NOS Journaal en andere media hadden zich met dit bericht
bezigge-
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houden. De Telegraaf had gisteren onder een loei van een kop gemeld dat Bhagwandas
een coup zou hebben gepleegd. Niets dan fantasie dus. Het is niet alleen walgelijk,
het is misdadig wat bij die krant al jarenlang iedere keer opzettelijk aan
leugenberichten worden gelanceerd om de gemoederen in beroering te brengen.
Harvey liet zich overigens niet in vleiende bewoordingen over Derby uit: ‘een
gladde aal,’ was wat hij kwijt wilde Dit bevestigt overigens mijn eigen indruk. Nooit
een tweedehands auto van Derby kopen... Ook vroeg ik Naarendorp waar commandant
Boerenveen was. ‘In Brazilië,’ was alles wat hij daarover zei.

5 maart 1984
De Zuid-Afrikaanse regering heeft aangeboden Nelson Mandela vrij te laten, op
voorwaarde dat hij zich in een thuisland vestigt.
Ik heb in concept het artikel Suriname Quo Vadis geschreven. Het is misschien
wel acceptabel om te publiceren. Ik heb twee kopies ervan aan zaakgelastigde Klipp
gebracht met het verzoek er een Hoekman te zenden en het andere exemplaar aan
Coen Stork.
Ik telefoneerde met ambassadeur Lampreia van Brazilië en vertelde met Bouterse
te hebben gesproken over de moeite die hij wilde doen om een IMF-lening voor
Suriname te krijgen en dat ik hem gadviseerd had met hem, Lampreia, een ontmoeting
te hebben. ‘He made an appointment for tomorrow,’ aldus de ambassadeur. Daarna
gaat hij een paar dagen naar Brazilië. Hij vroeg of ik vanavond kwam dineren.
Sital wipte van 18:30 tot 19:30 uur langs in het hotel. Hij las Suriname Quo Vadis
en vond het uitstekend behalve de passage van de ontkoppeling van de KLM-lijn van
de ontwikkelingshulp fondsen. Hij had vandaag ook lang met Harvey gesproken en
zou morgen de bevelhebber ontmoeten.
De auto van de Braziliaanse ambassadeur wachtte al. Lampreia had van protocol
vernomen dat Desi Bouterse morgen eveneens de Sovjetambassadeur zou ontvangen.
Hoera, dan is dat na een veel te lange gevechtspauze ook gefikst. ‘If Bouterse had
less idiots around, it would really work in Paramaribo,’ aldus Lampreia.
We dineerden op het terras en ‘delicious food was being served.’ De ambassadeur
liet al zijn uitgestalde decoraties zien. Ik dacht, vooruit dan maar, hoewel ik hier niet
voor gekomen ben.
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Zijn voornaamste nieuwtje van deze avond: hij had gehoord dat Fulgencio Batista
erop had toegezien dat Fidel Castro, indertijd zijn gevangene, was gecastreerd.

6 maart 1984
Hans van den Broek heeft zes weken na het bliksembezoek van premier Lubbers nu
zelf een aantal visites in Washington afgestoken, waaronder een beleefdheidsbezoek
bij Ronald Reagan. Bij Hans viel het accent op raketten en wapensystemen.142
Freud heeft het in The Future of an Illusion haarfijn uitgespeld: infantiele neurosen
‘are overcome spontaneously in the course of growing up.’143 Hij doelde hierbij op
de religieuze neurose van de jonge mens, van kindsheid tot volwassenheid is het de
bedoeling dat de mens deze kronkels in de hand krijgt. Maar in de VS bestaat een
gigantisch gekrakeel over een grondwettelijk amendement, dat georganiseerde
gebeden in scholen zou moeten toestaan. Het Opperste Gerechtshof ‘expelled God
from the schools’, aldus een hoofdartikel in de The New York Times144 waarbij
‘state-sponsored prayer and Bible reading’ in klassen werd verboden. Ronald Reagan,
een van de meest mentaal onvolwassen presidenten die Amerika de afgelopen jaren
heeft gehad, voert een campagne om de klok wat bidden op scholen betreft weer
vrolijk terug te draaien. Hopeloos.
Premier Wim Udenhout zegt geen tijd voor een interview te hebben. Ook van
sergeant Doedel hoor ik absoluut niets. Ik belde hem dus maar eens op. Hij zei dat
ik het land was binnengeslopen zonder me als journalist bij hem te melden. Ik had
met iedereen contact opgenomen behalve met de NVD. Ik antwoordde dat ik nooit
ene moer aan hem had gehad, en dat hij met zijn houding alleen maar het land en
zichzelf kwaad deed. Hoe kan het ook anders, een legersergeant als rijksvoorlichter.
Eigenlijk ben ik aangeslagen, na de ontdekking dat Doedel als hoofd van de
voorlichtingsdienst in een vijand is veranderd. Ik belde Sital. ‘Toen ik hoorde dat
Doedel de leiding had gekregen bij de NVD kreeg ik koude rillingen,’ zei hij. Dat is
wat ambassadeur Lampreia bedoelt, met zijn opmerking over Bouterse en de idioten
die hem omringen. Waarom werkt de bevelhebber met zulke tweederangsfiguren?
Ik heb Jan Mets een pittige telex hierover gezonden, in de wetenschap dat Doedel
er een afschrift van op zijn bureau krijgt.
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Nam een bus naar Ornamibo om mijn vriend Cliff, de kunstschilder, te gaan bezoeken.
Ik verbleef anderhalf uur in zijn huisje en bewonderde al zijn werken. Ik zal er maar
niets over zeggen, want moderne kunst gaat geheel aan mij voorbij. Toch werd het
een moeizamer bezoek, dan ik had verwacht. Dat mam die nacht in een droom was
verschenen, verklaarde hij met: ‘omdat zij nog leeft.’ We gingen samen terug naar
de stad. Hij ging de hele nacht de zee op om te vissen.

7 maart 1984
Toen ik met Cliff gisteren terug kwam uit de Surinaamse rimboe stond de grijze
Mercedes met de Sovjetvlag bij de ingang van het paleis. Bubnov zat dus inderdaad
bij Bouterse.
Wat voor shit hangt me vandaag weer boven het hoofd. De eerste jobstijding
arriveerde al. Wat heeft dit nu weer in hemelsnaam te betekenen? Een ongesigneerde
telex van Orlandini. Ook zo keurig.
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Diplomaat Knipp zei vanmorgen dat als Doedel om mij te pesten het boekje
achterhield, dit indien het bekend zou worden in Nederland het de verkoop daar ten
goede zou komen. Tegelijkertijd gaf de houding van Doedel aan dat het met
persvrijheid in Suriname nog maar povertjes was gesteld. Hij vroeg trouwens om
nog een exemplaar, ‘want ik heb het mijne aan een zeer hooggeplaatste diplomaat
gegeven.’
Wie schetst mijn verbazing

wanneer de chauffeur van de ambassade me een bedankbriefje komt bezorgen van
Bubnov. Opmerkelijk is wel dat hij zijn briefje met 7 februari 1984 dateerde.
Harvey Naarendorp zegt de visites van de ambassadeurs van Brazilië en de Sovjet
Unie aan Bouta te hebben bijgewoond. Hij begreep niet waarom Doedel zo idioot
deed. Sital had er Bhagwandas over gebeld en iedereen tastte in het duister, ook waar
de duizend Bouterse boekjes waren gebleven. Ik belde naar ambassadeur Herrenberg
in Den Haag en zei dat ik door al het gelazer op ontploffen stond. Hij noemde het
allemaal ‘een misverstand’. Later belde Harvey om te zeggen, dat premier Udenhout
bezwaren tegen mijn Bouterse-boekje had en zodoende voelde Doedel zich gedekt
te handelen zoals hij deed.

8 maart 1984
Vanmorgen arriveerde ing. I. Chs. da Costa, dr. R.H. Power en Soe Agnie van Surland
N.V. om over uitbreiding van de Surinaamse bananenaanplant te overleggen. Het
schijnt dat Suriname 1.600 hectare grond heeft waarop bananen worden geteeld; dit
zal met 200 hectare zullen worden uitgebreid. Het zou mogelijk zijn, met passende
investeringen hier 500 hectare aan toe te voegen. De kosten bedragen 35.000
Nederlandse guldens per hectare. Er moest namelijk eerst kartering komen, dan
inpoldering, nader onderzoek, een infrastructuur een wegennet met loodsen en een
kabelbaan. De hele Surinaamse bananenoogst gaat naar Fyffes in Londen.
Bij Surland zijn 950 mensen in dienst, waarvan 250 gastarbei-
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ders zijn, meestal uit Haïti en Guyana. De huidige minister van Landbouw Imro Fong
Poen heeft zelf vijf jaar bij Surland gewerkt. Het was heel aardig dat de
Sovjetambassadeur bananen wilde kopen, maar er kon geen sprake van een barter
trade zijn, dus geen bananen ruilen tegen Lada-automobielen.
Ik ben benieuwd. Ik zou best in de Surinaamse bananenbusiness willen gaan.
Frank Robles, directeur van Hotel Torarica en nogal fel anti-Bouterse, heeft mijn
boekje gelezen en zei: ‘Ik ken die man helemaal niet, maar als hij werkelijk is zoals
u hem beschrijft, dan hebt u een zeer nuttig boekje geschreven...’
Bezocht Harvey die, nadat we al een half uurt zaten te praten, langs zijn neus weg
zei: ‘De bevelhebber heeft vanmorgen opdracht gegeven je boekje te verspreiden.’
‘Aan wie?’ vroeg ik stomverbaasd.
‘Aan Sammy Monsels,’ antwoordde Naarendorp. ‘Commandant Graanoogst heeft
me dit meegedeeld. Ik zal je even met hem verbinden.’ Ik sprak dus vervolgens met
Graanoogst en vroeg hem de bevelhebber te willen bedanken. Hij zei ook nog een
instructie aan sergeant Doedel te zullen geven. Over de premier, die geen tijd voor
een interview had, zei Harvey: ‘Uutje145 houdt een beetje van gewichtig doen. Hij
vliegt morgen ook naar Miami.’ Naarendorp zou de rekening van Hotel Torrarica
regelen: ‘Want anders word je gegijzeld Willem en dan moet ik je in de gevangenis
komen opzoeken.’ Meteen een telex naar Mets.

9 maart 1984
Surland N.V. liet berichtte dat ze bereid zijn met Balton te praten.146
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Gisteren heb ik wel na al het getraineer toch nog een ontmoeting met minister Tjon
Kie Sim gehad (‘call me Erik,’ zei hij) en ik heb een brief mee met de voorwaarden
waaronder Suriname een smelterij zou willen accepteren. Ook ging hij akkoord met
het idee om Harvey Naarendorp als consultant aan te stellen voor dit feitelijk
Israëlische project.

Vliegveld Zanderij
Toch nog paniek bij vertrek uit Torarica. De rekening van 3.021 Surinaamse guldens
was niet voldaan. Walter Greaves, met wie ik uitdrukkelijk had besproken dat ze
mijn auteursrechten op de Spaanse vertaling van het Bouterse-boekje voor de rekening
van het hotel konden gebruiken, bevestigde geen ‘clearance’ voor mijn vertrek te
hebben gegeven. ‘Harvey moet bellen,’ zei hij. Maar Naarendorp was onvindbaar.
Intussen werd mijn bagage in beslag genomen en achter de balie van het hotel
weggezet. Ik was zo woedend dat ik dacht: ik kom hier nooit meer terug. Er was wel
een auto gestuurd om me naar het vliegveld te brengen.
Het is druk in de VIP-room, omdat Udenhout op reis gaat. Ik zie ook kapitein
Boerenveen. Niemand neemt de minste notie van mijn aanwezigheid. Protocol-chef
Mesier, Walter Greaves, ze lopen allemaal straal langs me heen. Deze mensen weten
gewoon niet hoe het hoort.

Paramaribo-Miami
Toen sergeant Doedel in mijn buurt was, stond ik op en zei: ‘Harvey heeft me gezegd
dat ik dom was geweest om zo hard in mijn boekje tegen u te schrijven. Dit is een
kleine gemeenschap, zoiets komt hard aan. Ik zal in een volgende editie het laatste
hoofdstuk veranderen.’ Hij antwoordde met een smile, ‘het ging niet om mij.’ Hij
stelde daarop voor dat ik iets over het boekje tegen de Surinaamse televisieploeg zou
zeggen, die ook op het vliegveld was. Ik heb daarop in een kort gesprekje voor de
camera uitgelegd dat bevelhebber Bouterse door drukte met de kabinetsformatie de
hele tekst van het boekje niet had kunnen lezen, tegen bepaalde passages bezwaren
had, maar dat de publicatie nu toch werd vrijgegeven, omdat de nieuwe regering zich
op meer persvrijheid toelegde. Ik voegde eraan toe dat ook de Nederlandse ambassade
dit als positief signaal opvatte.
Eenmaal in de lucht schreef ik Udenhout een briefje dat het me had verwonderd
dat we elkaar niet hebben kunnen spreken en vroeg Greaves het hem te geven. Dit
gebeurde. Er volgde, kon
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ik zien, een levendige discussie. Maar er gebeurde niets. Hij was kennelijk zelfs niet
bereid informeel in het toestel te spreken: Fuck him.
Er zijn in Suriname reeds vijf dodelijke gevallen van AIDS geweest.

10 maart 1984
Miami Airport
De afgelopen nacht in Club Bath in Coral Gables bracht weer de gebruikelijke
verademing na vrijwel tien dagen op non-actief te hebben gestaan in mijn ‘geliefde
Suriname’ met al die keurige en loyale heren daar. Alles bij elkaar een fantastische
nacht met slechts enkele uren wat dommelen. ‘De gelukkige’ was een Aziatische
jongen, die als nummer 15 mij in mijn cabine een bezoekje kwam brengen. Hij
pompte zichzelf vol met poppers en het werd een wilde bedoening.

Miami-Orlando
Frits van Eeden en zijn aanzienlijk oudere lover Chuck haalden me af. We reden
naar West Melbourne en alle herinneringen van twee jaar geleden samen met Eduard
kwamen weer terug. Eén van de eerste dingen die Frits vertelde was dat hij onlangs
een adelaar van heel dichtbij met zijn prooi had zien opvliegen. Hij bereidde me voor
op zijn nieuwe hond, Yuri, veertien maanden oud, die hij in een dierenwinkel in Den
Haag had gezien. Het was het laatste dier uit een nest van tien, dat nog leefde. ‘De
pup was een puinhoop en kon nauwelijks staan. Na enige aarzeling heb ik hem toen
gekocht en hij is nu een fantastische mooie sterke hond geworden. De Russische
Borzoi is tenslotte de aristocraat van de hondenwereld.’ Hij had ook een witte Borzoi
gevonden, in de VS; een vrouwtje, en ze waren nu samen. Die tweede hond had hij
Mandy genoemd. ‘Dat is niks: die hond moet Tatjana heten,’ zei ik en hij heeft de
raad inderdaad opgevolgd.

11 maart 1984
West Melbourne, Florida
Ik lig naar schilderijen van Frits te kijken, die door het hele huis hangen. Hij is
werkelijk zeer creatief. Zijn passie voor dieren is ongelooflijk. Het Russische
hondenras Borzoi gaat terug tot 1260. De kennels met Borzoi's van de tsaren waren
legendarisch. Borzoi's werden nooit verkocht, maar enkel aan bijzondere gasten van
de tsarenfamilie geschonken. Tijdens de revolutie, toen benden soldaten en boeren
door het land trokken
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om alles wat met de aristocratie verbonden was te vernietigen, werden er ook op
grote schaal Borzoi's uitgeroeid.
Frits en ik gingen boodschappen doen. Daarna maakte hij veel werk van een
rijsttafel. Hij heeft zich uitstekend ingewerkt bij het plaatselijke museum. Hij geeft
er cursussen en men wil hem aan de fel begeerde ‘groene kaart’ helpen, opdat hij
ingezetene van de VS kan worden.
Frits heeft een probleem aan zijn hart. Een cardiogram was niet in orde. Hij heeft
nu pillen tegen plotseling opkomende benauwdheid. En dan is er weer zo'n typisch
Frits detail: een prachtige gele roos bij mijn bed. Ik sprak veel met hem over Eduard.
Het contact met Frits verloopt uitstekend. Hij nam me ook mee naar een kennel met
Saluki's. Over onze eerste ontmoeting in 1963 zei hij, ‘Jij was eigenlijk helemaal
mijn kleur, maar ik liep weg, want ik was er niet klaar voor. Je was bovendien very
overpowering.’ Eigenlijk blijft het onmogelijk om een ontmoeting met Frits weer te
geven. Ik denk - maar hoe weet je zoiets zeker - dat we dichter tot elkaar zijn
gekomen. Ben erg blij weer naar hem toe te zijn gegaan.

Orlando-Washington D.C.
In 1970 waren er 355.000 advocaten actief in de VS. In 1984 zijn het er 622.000.
Tegen 1995 zullen het er meer dan één miljoen zijn. Het denken advocaten nodig te
hebben bij het oplossen van maatschappelijke conflicten is een typisch Amerikaanse
ziekte, die zich steeds verder in de ‘rijke wereld’ uitbreidt. Als symptoom is het een
teken van onuitsprekelijke armoede.
De Iraanse revolutie, nu vijf jaar onderweg, wordt in Time gekenmerkt als A FEVER
BORDERING ON HYSTERIA. Het is een compleet moord- en doodslag spektakel.
‘Homosexuals, drugdealers and unfaithful wives are targets of firing squads.’ Saddam
Hoessein begon in 1980 een oorlog tegen Iran om de ‘ruling mullahs’ te verdrijven,
maar tot dusverre heeft de oorlog Khomeini en de zijnen alleen maar verder sterker
gemaakt. Deze vier pagina's geven slechts aan hoe ver de collectieve waanzin in Iran
is geëscaleerd. Zonder meer middeleeuwse toestanden.147
The New York Times spreekt van ‘een explosie van data over de hersencellen, die
een grote complexiteit blootleggen.’ ‘The nerve cells of the brain, perceived only in
outline fifteen years ago, are now becoming understood in detail that offers scien-
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tists a wealth of clues to the function and disorders of the central nervous system perhaps even to the nature of the mind,’ schrijft Harold Schmeck. ‘This more detailed
picture of the neuron, the nerve cell, that is the basic functional unit of the brain, is
emerging from an explosion of knowledge.’ Er is ook een nieuwe microscoop
voorhanden om de neuronen in de hersens te onderzoeken. ‘It is a chemical and
immunological kind of microscope,’ aldus Murray Goldstein. ‘It began to show us
things that we just had no way of seeing before.’
‘One of the most provocative new concepts is that of the flow of chemicals in the
axon and the ways this influences the nerve cell. (...) It now seems possible that some
diseases involve disorders of axonal flow. (...) The tendency of nerve cells to die
when they are severed from their connections to other cells,

may reflect a sort of starvation of substances the cell needs from the outside, but can
no longer get,’ aldus Schmeck.
Hij vervolgt: ‘Ten years ago, less than a half dozen nerve signal chemicals, called
neurotransmitters, were known. Beginning with the discovery of the new brain
chemicals called the encephalon in 1975; many previously unknown neurotransmitters
have been discovered...’ In het verleden ging men ervan uit ‘(...) that the signals
transmitted at any single nerve synapse were carried by only one neurotransmitter.’
Tegenwoordig gaan wetenschappers ervan uit: ‘(...) that two or even more
signals-transmitting chemicals may function at one synapse.’
Ik lees een artikel als dit alsof het een verhaal uit een sprookjesboek is, alleen hier
gaat het wel degelijk om facts en no fairy tales. Ik ben 59 jaar en ontdek voor het
eerst iets over ‘the chemical basis of memory’, een onderwerp, dat me - ook in
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verband met dit dagboek - grenzeloos fascineert. ‘The newly appreciated complexity
of brain chemistry seems more compatible with the nature of the mind,’ schrijft
Schmeck. Er wordt een studie gemaakt van de ‘chemical basis of rational thought
and such complex, subtle things as joy, sadness and love for music or the beauty of
a sunset.’148
De clou van dit artikel is, dat hoe meer men de chemie van de ‘brain’ begrijpt hoe
gemakkelijker het wordt ‘to design drugs on a much more rational basis than has
ever been possible in the past.’

12 maart 1984
Washington D.C., Hilton Hotel
Dineerde gisteravond met Barbara Applegate, mijn trouwe vriendin, en jarenlang
(sinds 1958) mijn lezingenmanager. Zij heeft Peter en Eduard beiden ontmoet, maar
is om één of andere reden hevig pro-Peter en al hevig anti-Ed.
Telefoneerde met Wicher de Marees van Swinderen in Phoenix, Arizona,149 die
zei dat business het afgelopen jaar uitstekend was geweest. Hij waardeerde mijn
brieven, en de boeken, die ik hem zond zeer.
Bracht een bezoek aan de Cuban Interest Section van de ambassade van
Tsjechoslowakije en ontmoette daar de Cubaanse diplomaat Sancha Parodie.
Vervolgens bracht ik een bezoek aan Wayne Smith in het gebouw van de Carnegie
Endowment for International Peace. Hij was als jong diplomaat naar Cuba gezonden
en jaren later opnieuw, maar dan als als hoofd van de VS Interest Section in Havanna.
Hij had indertijd ook Caspar Reinink goed gekend en bleek hem evenzeer te waarderen
als ik toen deed. Intussen overlaadde hij me met artikelen van zijn hand die in The
New York Times en elders over Cuba waren gepubliceerd.

Eastern Shuttle to La Guardia
Phyllis Rose schreef: ‘Freud pointed out how our contemporary attitude to love
differs from that of the ancients. The ancients revered the instinct whereas we glorify
the object.’150
Zij vervolgde: ‘To the ancients love was a force, a power, a goddess who impelled
one helter-skelter after various goals. A wise person respected and tried to placate
this force, as one would respect the power of the sea, the wind or any other
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force of nature. Greek literature is filled with characters, who, showing insufficient
respect for Aphrodite, are punished for it. Hippolytus, a high-minded youth, prides
himself on his chastity. Aphrodite rebukes him for his presumption by making his
stepmother, Phaedra, lust for him. It all ends badly. (...) Our way is different. We
tend to explain passion by justifying our love objects: Christopher, George or Jerry
is uniquely worthy of our love. We like to believe our feeling is a reasonable response
to an external provocation - the excellence of Christopher, George or Jerry. We prefer
to disregard the extent to which our spontaneous and perhaps ludicrous love has
irradiated and transformed Christopher, George and Jerry...’

13 maart 1984
New York
Peter had een een brief gestuurd naar Mora voor mij. Het was een lang en gefundeerd
pleidooi om Eduard uit mijn hoofd te zetten, omdat hij nu eenmaal meer dan duidelijk
had gemaakt verder geen contact meer met mij te willen hebben. ‘I wonder,’ aldus
Peter, ‘where your pride has gone after all you went through, that you are still hanging
on to this dream that, I am afraid can't be true, not even as friends.151 (...) If somebody
had told me once, “cut me out of your life and leave me alone”, that would have been
it for me and there is nothing you can do about it, whether it kills you or not. It breaks
my heart to see some of your best years put into ruin. Life has to go on, an old cliché,
but millions have to go through such experiences.’ Hij eindigde: ‘I hope for the best,
because your happiness and well being is very important to me. Much love, Peter.’152
Ik antwoordde dat toen ik zijn brief las vol tranen schoot en legde uit dat de breuk
met Eduard een open wond had achter gelaten, die bleef bloeden, terwijl ik de zaak
probeerde te stoppen. ‘I do not want to share his life at all... but I do not love him
one iota less than, for instance when we travelled together in Florida two years ago.’
Wat ik juist onderstreepte was dat Eduard de enige ervaring in mijn leven was
geweest, waarbij een partner ‘ja’ had gezegd tegen een love relationship, en dat die
achttien maanden stand heeft gehouden. Dus: love, friendship plus seks, the
combination I was never before able to establish with either a boy or a girl. Dat was
de unieke ervaring met Ed.
Mora Henskens vertelde dat Eduard de opdracht in mijn Bouterse boekje (Voor
E.M.V.) belachelijk had gevonden. ‘Wat
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heb ik met Bouterse te maken?’ had hij gezegd. Niets. Maar dat heeft er dan ook
niets mee te maken.
Bezocht Bertie Hilverdink.153 Ook hij vond: ‘Grow up, it is over, so leave him
alone.’ Hij kent Mora Henskens ook al jaren en voegde eraan toe: ‘Ik steek mijn
handen er voor in het vuur: zij zit erachter en werkt jullie relatie nog verder tegen.’
In mijn hart vermoed ik dit dus ook, maar wil er verder niet over denken.
Ik bewonder Bertie (die nu Rex heet) in alle opzichten, hoe hij zich in New York
staande houdt, in een appartement van 1000 dollar per maand woont, in een half jaar
18.000 dollar opzijzet en bezig is met een boek, voorzien van eigen tekeningen waarin
hij het werk van de ‘make-up artist’ nader toelicht.154 Hij beschrijft er bovendien de
top van de artiestenwereld in. Op een dag had hij een afspraak met de fameuze Joan
Collins, die hij moest opmaken voor een omslag voor Vogue. Zij kwam drie uur te
laat, liep regelrecht naar haar dressingroom en hing vervolgens eindeloos aan de
telefoon. Daarop werd Bertie binnen geroepen, en zei ze: ‘I can't have anyone touch
my face, because I break out in hives. So, I will follow your instructions.’ Bertie zei
daarop: ‘Fine, but you will understand, I cannot do your face through your fingers,
so either you want it or you don't,’ en hij kwakte de deur achter zich dicht. Dat hielp.
Ze kwam hem tenslotte vragen om haar gezicht op te maken. Bezocht mijn oude,
trouwe vriend psychiater Arnold Hutschnecker op Park Avenue. Voor het eertst nam
hij me mee van zijn spreekkamer een etage hoger naar zijn woonhuis. Hij is nu toch
aan een boek over Richard Nixon - die hem ooit consulteerde - begonnen. Hij liet
me enkele pagina's lezen. Begrijp niet hoe dit te rijmen is met zijn
geheimhoudingsplicht.155 Maar zijn agente was enthousiast, zei hij. Hij had nog geen
antwoord uit Havana gekregen.156
Hij benadrukte opnieuw, wat hij noemde ‘your unusual vitality’, maar ik zag dat
het gesprek hem vermoeide, en ben dus niet te lang gebleven.
Thomas Carlyle was van mening, dat ‘the history of the world is merely a biography
of great men.’ Ik denk dat dit niet waar is. De bestorming van de Bastille en het op
hol geslagen gedrag van de kudde ‘glorified apes’ heeft ook iets met die geschiede-
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nis te maken, evenals het geduld, de intelligentie en het doorzettingsvermogen van
faustiaanse knobbelaars in 's werelds laboratoria en denktanks.
‘The normal justification of biography,’ schrijft professor Denis Donoghue van
de New York University, ‘is that it holds out the possibility of coming to know a
person completely, or gaining the sentiment of that knowledge. In ordinary life, we
don't assume we know anyone. Lives are mostly live, we think, in secrecy.’
In 1997 - bij het bewerken van dit deel - gaf me bovenstaande zin, - dat levens meestal
in het geheim worden geleefd - te denken. Ik staarde enige tijd vanachter mijn
schrijftafel157 in mijn appartement aan de Westerkade in het luchtledige, en dacht na
over het waarom van mijn Memoires. Oscar Wilde zei eens dat ‘(...) every great man
has his disciples and it is usually Judas who writes the biography.’ Ik denk aan de
Amerikaanse Cindy Adams die eerst met Sukarno werkte aan diens autobiografie158
en onmiddellijk na zijn ondergang een smerig boek over haar zogenaamde vriend
publiceerde.159 Eén motivatie is inderdaad dat ik na levenslang opzettelijk door de
Nederlandse staat verdacht te zijn gemaakt, wil proberen mijn eigen verhaal op zijn
minst vast te leggen. Sinds 1997 liggen er kopies van de mansucripten van de
Memoires in de Koninklijke Bibliotheek. Tot deel 1984, althans. De volgende vraag:
waarom mijn leven niet in het geheim geleefd? Waarom ben ik nooit gehinderd door
een onontkoombare drang mijn handel en wandel te versluieren, of achter een
kunstmatig rookgordijn te verbergen? Ik ken het antwoord eigenlijk niet. Waarom
je generen voor de meest gewone zaken, die deel uitmaken van het dagelijks leven,
zoals seks? Professor Donoghue benadrukte, dat ‘(...) in het doorsnee leven, we ervan
uitgaan niemand echt te kennen.’ Maar hij zegt ook: ‘(...) but a limited knowledge
is still worth having.’
Freud toonde aan dat het belang van de psychoanalyse vooral gericht moet zijn
op het begrijpen van mensen, het vinden van methoden van genezing, en het
voorkomen van uit de hand gelopen mentale chaos. ‘Psycho-analysis as a therapy
attempts to overcome repressions and thereby release energy for healthy, normal
living.’ Psychische hulpverlening om ontsporingen te voorkomen of ge-
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nezen, zal alleen slagen indien men beschikt over een grondige en werkelijke kennis
van de te helpen persoon. Mijn dagboeken en mijn Memoires-manuscripten
verschaffen die kennis. Indringender dan freudiaanse sessies en zogenaamde spontane
biechten, liggend op een sofa, voortbrengen. Wat ik ook denk, is dat mijn notities
sinds 1940 een betrekkelijk ongeschonden en onverbloemd beeld geven van the
growth of mind. Er zal op den duur misschien zelfs lering uit kunnen worden
getrokken.
Ik heb na bemiddeling van Mora Henskens, telefonisch met Eduard kunnen spreken.
Hij vond het onaangenaam dat ik Hein Glaubitz, een vroegere collega van hem, had
ontmoet. Waarom in hemelsnaam? Verder zei hij langzamerhand de ervaringen met
mij te hebben verwerkt: ‘Ik denk helemaal niet rot over je. Ik heb altijd gezegd, ook
tegen mijn ouders, dat we het ook erg fijn hebben gehad, maar ik was een puppy
Wim en jij een kerel van 57 jaar. Ik durfde immers niets te zeggen. Maar toen mijn
ogen open waren gegaan...’
Ben zeer emotioneel over dit gesprek; ook om weer zijn stem te horen, dichtbij
en toch zo veraf. Waarom vond hij de opdracht in het Bouterse-boekje idioot? ‘Ja,
maar je hebt een psychologieboek aan Peter opgedragen omdat hij psychologie
studeerde,’ zei hij.
‘Okay, maar mijn eerste boek De verraders droeg ik ook aan hem op, en dat ging
over Indonesië.’

14 maart 1984
The New York Times schrijft

over Justin Spoonhour (14), die zich, zonder enig voortekenen van psychische
problemen, heeft opgehangen. Ik heb lang naar zijn foto getuurd. Als het mijn kind
was geweest.
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Justin was volkomen normaal, in mijn ogen. Hij hield meer van Beethoven en
Mozart dan van Michael Jackson of Boy George. Hij speelde graag in toneelstukken
van Shakespeare, en zag ernaar uit om in een musical op zijn school een solopartij
te zingen. Hij bracht het ver in boogschieten, en droomde ervan ooit aan de
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Olympische Spelen mee te doen in die sport. Zijn moeder zei: ‘A kid who's talking
about which summer camp he's going to attend and what he wants as a graduation
present doesn't sound like your suicide type.’ Hij was een rustige en wat
teruggetrokken jongen, vermeed confrontaties en werd door een jongen op school
gepest omdat Justin aan boogschieten deed. Hij pleegde zelfmoord op Valentijnsdag.
Zijn moeder denkt dat hij het gevoel had gekregen dat er niemand was om lief te
hebben. De afgelopen twintig jaar is het aantal zelfmoorden onder jonge mensen met
300 procent gestegen. Om koude rillingen van te krijgen.160 Arme Justin.
Ik logeer nog steeds bij Bertie. Hij kwam gisteren om 23:00 uur thuis en vroeg
me: ‘Heb je gehoord van de drie homo's, die een vrouw in het Vondelpark
verkrachtten? Twee hielden haar vast en de derde deed haar haar.’ Hij zit altijd vol
grapjes en heeft altijd een reactie klaar meestal in het Frans omdat hij zoveel jaren
in Parijs woonde. Een scheet noemt hij ‘un brise d'anus.’

15 maart 1984
Eduard belde me om 08:30 uur op. Hij stelde voor samen koffie te drinken, om 09:00
uur. Ik haastte me dus een taxi in naar de 45ste Straat. Daar liepen we langzaam naar
de coffeeshop. Eduard keek ernstig. Ik vond hem bleek, maar toch blijft hij: my dream.
‘Mijn vader was erg boos, na alles wat er was gebeurd, want hij zag hoeveel pijn het
me allemaal deed. Mijn moeder reageerde anders. Zij vond het diep tragisch dat
iemand op zijn 57ste jaar zoiets overkwam.’ Hij benadrukte ook, hoe ik met mijn
gedrag hem bij Transavia in verlegenheid had gebracht.
Ons gesprek begon emotioneel. We hadden beiden tranen in de ogen. Maar hij is
nu absoluut niet meer nerveus, zoals bij het eerdere bezoek aan New York. Hij was
ook weer meer geïnteresseerd in mijn wederwaardigheden. Ik vertelde over de
schofterij van Ernst van Eeghen. ‘Wat wil je, het is een zakenman,’ zei hij.

19:45 uur, JFK Airport
Ik wacht op de vlucht naar Londen. Wat zou je toch moeten beginnen zonder walkman.

16 maart 1984
New York
Tot mijn ergernis kwam ik, al wachtende gisterenavond, erach-
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ter dat ik voor vandaag had geboekt, Ik keerde dus terug naar Manhattan, en kroop
maar weer bij Bertie in bed, die niet alleen snurkt, maar je nauwelijks enige plaats
laat.
Vanmorgen sloeg ik de The New York Times open: het eerst wat ik zag was dat
mijn vriend Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome, op 75-jarige leeftijd
was overleden. In oktober zou hij nog hebben gezegd: ‘They think that we are wiser
than we are, know more things than we actually do. But since the founding of the
Club of Rome in 1968 every indicator in the world has worsened except for one,
human awareness. And that is fundamental. People now understand that we are in a
mess, that sacrifices have to be made. I am a pessimist when I see how things are. I
am an optimist when I see there are ways in which things can be changed.’161
Schreef meteen een brief aan Marisa Peccei, zijn vrouw, wat geen problemen zal
opleveren, zoals het hoort wanneer het verlies van een vriend echt is. Schreef ook
Anna Pignocchi, zijn secretaresse. Aurelio reduced to a foot-note in history, zeer
upsetting news. Ik ging ervan uit nog jaren hem te zullen ontmoeten, en met deze
bijzondere man samen te werken. Een man die zich nooit iets van de Haagse
roddelaars aantrok die probeerden een wig tussen ons te drijven, zoals die
afschuwelijke slapjanus Frits Böttcher. Ik heb ook een brief aan Jermen Gvishiani
in Moskou geschreven, eveneens een persoonlijke vriend van Aurelio.
Intussen houdt Eduard me weer erg bezig. Ik zou willen dat ik dit allemaal aan
mam zou kunnen vertellen.162 Zovelen die me dierbaar waren zijn er niet meer: Philip
Handler, Margaret Mead, Gerard Croiset, Bung Karno natuurlijk. Mensen worden
zo'n onafscheidelijk deel van je leven, zoals mejuffrouw Buringh Boekhoudt, en dan
opeens zijn ze weg, even onvervangbaar als a set of teeth.
Op de voorpagina van NRC Handelsblad stond gisteravond dat het Amerikaanse
bauxietbedrijf Alcoa en Shell-dochter Billiton in Suriname zullen gaan werken. Die
zaak is dus toch in orde gekomen. Ben blij voor dat land, want bauxiet blijft van
groot belang voor de Surinaamse economie.

JFK Airport - Londen
Veel lege stoelen, dus het wordt een gemakkelijke vlucht. Zou Peter me opwachten?
Wat zou dat een verrassing zijn, but my hope is slim.
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‘History is not a search for laws but the science of uniqueness.’ - Daniel Boorstin
Aurelio had waarschijnlijk nog zo veel plannen en wilde nog zo veel doen. Zou een
roos op zijn tombe willen leggen.
In Polen is een crisis ontstaan omdat de autoriteiten kruisen met Christus uit de
klaslokalen van de staatsscholen willen laten verwijderen. Dat lijkt me inderdaad,
afgezien van de gruwel die wordt uitgebeeld, een verhelderende maatregel. Kardinaal
Jozef Glemp is vervroegd van een reis in Latijns-Amerika teruggekeerd om het
conflict met de communistische regering het hoofd te bieden.163 The New York Times
meent dat de Poolse regering er beter aan zou doen rekening te houden ‘met de
politieke macht van het kruis’. Volgens het blad zijn 95 procent van de Polen Rooms
Katholiek. ‘In times of crisis they turn directly to their national icon, the Black
Madonna of Czestochowa.’ Wanneer zal het hersenspoelen van kinderen aan de hand
van tweeduizend jaar oude verzinsels eens ophouden?164

Londen, YMCA
Toen ik hier binnenwandelde was Peter net aan de telefoon; hij belde op vanuit
Heathrow. Hij was dus wel op het vliegveld om me af te halen, maar is me
misgelopen.

17 maart 1984
We waren nog laat in restaurant Kettner's gisteren, waar Peter zich bij Edwin en mij
voegde, terugkomende van het vliegveld met een gedeelte van de post uit Amsterdam.
Er zat een uitnodiging tussen om gisteravond in Groningen te spreken voor het
Vriendschaps Comité Nederland-Suriname.165
Ik kon nu ook de Panorama-reportage over prins Claus lezen, en terugblikkend
vind ik het een vreselijk verhaal. Het is op een aantal punten subtiel verdraaid met
wat ik werkelijk heb gezegd. Bovendien refereert hoofdredacteur John Drieskens in
een commentaar aan mij als ‘een gilnicht’.
Overigens ben ik het wel eens met de benadering eens een boekje open te doen
over de wereldwijde clandestiene operaties, die vanuit Washington gedirigeerd
worden en waarbij letterlijk alles is geoorloofd. Onder andere mensen die in de weg
lopen voor homo uitmaken (bijvoorbeeld prins Claus, of gene-
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raal Kiessling). En soms nog erger: Kennedy uit de straat laten schieten, Castro
vergiftigde sigaren laten bezorgen of CIA-collaborateurs als Suharto en Mobutu op
de troon helpen.
Casper en Carine van den Wall Bake hebben een zoon gekregen: Constantijn
Vasmer.
Professor Ies Lipschitz had ik vanuit Miami geschreven van mening te zijn dat
Hans Teengs Gerritsen aangespoord zou moeten worden om zijn eigen verhaal te
schrijven. Ies antwoordde dit ‘een zeer interessante’ gedachte te vinden.
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Amsterdam
18 maart 1984
Amerbos
Wat me vooral ergert is dat de omslag van Panorama niet in overeenstemming is
met de inhoud van mijn gesprek met Jacques Ros. Ik belde met Gijs van der Wiel
van de RVD. ‘Ja, we dachten toen we dat artikel lazen, zo praat hij helemaal niet. Zou
hij een glaasje op hebben gehad? Je bent nog nooit zo ongeremd geweest.’ Ik zei
zelf er ook van geschokt te zijn en te hebben gedacht: nu spreekt Gijs nooit meer een
woord tegen mij. ‘Nee, Willem,’ antwoordde hij, ‘daarvoor ben ik te lang in het vak.
Dan zou ik met niemand meer kunnen praten. Ik check altijd eerst met de persoon
zelf.’ Hij zei te begrijpen dat ik er iets aan wilde doen bij Panorama en ook een brief
aan Claus wilde schrijven.
Ik belde naar redacteur Rob Bartlema van Panorama. Hij was het met me eens
dat de omslag de lading niet dekte, maar verwees me verder naar John Drieskens,
die afwezig was. Daarop belde Jacques Ros. Hij was het ook met me eens en noemde
de omslag regelrecht ‘schandalig’. Maar hij benadrukte daar niets mee te maken
hebben gehad. Ik zei dat ik excuses en een rechtzetting wilde en dit con amore met
hen wilde oplossen. Hij aarzelde vervolgens niet mijn medewerking te vragen om
hem bij Jan Cremer te introduceren, want ze wilden hem interviewen. Er lag trouwens
een kaart van Jan en Babette uit Berlijn, getekend ‘Lieve groet Jan en liefs van
Babet!’.
Ros had me overigens een gedetailleerd rapport laten bezorgen om te tonen hoe
de juristen van Panorama te werk zijn gegaan bij het bewerken van ons gesprek dat zij eigenlijk het liefst helemaal niet gepubliceerd hadden willen zien. Ik voeg het
bij, want het laat zien hoe zoiets in 1984 verliep in het vaderland.166 Ook lag er een
veelbetekenende brief van Wout Woltz, de nieuwe hoofdredacteur van NRC
Handelsblad.167 De tips die ik Schumacher vanuit Paramaribo exclusief verschafte,
en die de voorpagina haalden noemt hij ‘parels die uit mijn mond rol-
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den’, en moest hij voor iedere parel ‘hoge bedragen betalen’ dat hij dan van de tips
af wil zien. Hoe kan ik mij permitteren, als freelancer naar Suriname te reizen om
dan ‘in de sfeer van collegialiteit’ tips te geven? Er was trouwens door mij tijdens
de vele telefoongesprekken met Schumacher niet over geld gerept. Dat doen ze in
dit land hoe dan ook nooit. Een paar honderd gulden noemt Woltz ‘hoge bedragen.’
Ik heb Woltz geschreven dat Schumacher op 3 maart (op de voorpagina) en op 5
maart artikelen in zijn krant plaatste, die geheel op informatie van mij uit Paramaribo
waren gebaseerd en dat ik respectievelijk 250 en 500 gulden, totaal 750 gulden voor
een dergelijke medewerking nauwelijks als ‘hoge bedragen’ kan kwalificeren. Waar
komt zo'n man toch eigenlijk vandaan? En erger: hoe komt hij op zo'n plaats terecht?
Het zegt veel, zo niet alles van Holland op zijn smalst anno 1984. De Bank for Foreign
Trade of the USSR uit Moskou heeft 6.512,29 gulden als honorarium voor ‘The book
published by APN Publishing House’ overgemaakt. Dat is een onverwachte meevaller!
Ik belde Volodja Molchanov die zei niets van de overmaking te begrijpen. Het zal
het geld zijn dat ik voor de Russische editie van het boek met Georgii Arbatov heb
geschreven.168
Landsadvocaat Droogleever Fortuijn heeft weer geschreven en zeurt over het
uitblijven van mijn betaling.169 Die mijnheer kan de pot op met zijn schurkenstreken.
Hoe durven ze het me te vragen. Hoewel Voetelink ook van mening blijft dat de NVJ
en zijn secretaris Hans Verploeg medeschuldig zijn, omdat de vakbond weigerde
mee te doen aan het hoger beroep, zoals Voetelink en ik wilden.
Dat was eigenlijk een herhaling van zetten door de NVJ, die niet echt en vierkant voor
me op komen, zoals ook al blijkt uit Memoires 1963-1964. Maar toen kon ik nog
rekenen op de steun van Cees Meijer, de hoofdredacteur van De Typhoon, die toen
in het NVJ bestuur zat.
Sonja Barend reageerde negatief op mijn suggestie een programma te maken over
het euthanasiedrama uit het leven van mijn vrienden John en Greet van Haagen. Zij
wil ook niets aan het Bouterse-boekje doen: ‘Heel boeiend, maar in ons programma
vind ik het niet zo passen.’170 De VARA heeft geen zin
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om een ander geluid over het monster van Paramaribo te laten horen.
De rotzak Augusto Pinochet heeft een interview aan Newsweek gegeven.171 ‘As to
the secret of my survival,’ aldus de Chileense militaire dictator en moordenaar. ‘It
is not a secret. I am a man fighting for a just cause: the fight between Christianity
and spiritualism on one hand, and Marxism and materialism on the other. I get my
strength from God.’ Ja, en wat Mao noemde ‘(...) uit de loop van een geweer’.172
Of hij op een dag oplazert, wordt gevraagd. ‘I am here because my people ask me
to stay. Go on, they say, please don't leave us. I wasn't looking for this job. Destiny
gave it to me. I have to sacrifice myself for this privilege.’ De ploert gelooft het zo
langzamerhand waarschijnlijk zelf.
John Drieskens van Panorama, die ik via een ultimatum verzocht een rectificatie
te mogen publiceren liet via Jacques Ros zeggen zijn verontschuldigingen aan te
bieden voor het gebruiken van het etiket ‘gilnicht’ en dat okay is dat ik een tegenstuk
in het blad plaats.

19 maart 1984
Heb besloten minimaal 50.000 gulden van Philips te eisen voor de lobby die ik lange
tijd ten behoeve van dit bedrijf in Moskou aan de gang heb gehouden. Zeker na de
uitermate onbevredigende antwoorden van Jeelof op mijn vele malen herhaalde
verzoeken tot een amicale regeling. Gerrit Jeelof heeft Voetelink gevraagd om op
27 maart a.s. om 09:15 uur in Eindhoven hem te bezoeken op het hoofdkantoor. Ik
heb mijn Nijenrodekameraad onmiddellijk een briefje geschreven of hij geen
‘hebbelijker uur’ vrij kon maken, omdat Voetelink met een trein uit Amsterdam moet
komen. ‘Zo hebben we dit op Nijenrode niet geleerd, als we dit niet al voordien
wisten, dat je geen advocaat, die uit Amsterdam moet komen om 06:00 uur laat
opstaan,’ voegde ik mijn voormalige klasgenoot en vicepresident van Philips toe.
Was exact om 13:00 uur op de afspraak met Henk Herrenberg in het Hilton. Toen
hij er zelf om 13:15 uur niet was, besloot ik weg te gaan. Heb geen zin, net als de
vorige keer, ik weet niet hoe lang op zijne excellentie te moeten wachten.
Las de eerste pagina's van De Hunnen van Jan Cremer over het
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slachten van een varken, wat subliem is beschreven. Maar Coen Stork wil het boek
graag hebben, dus ik zal het aan hem geven. Want de schrijverij van Janneman gaat
eigenlijk geheel aan me voorbij.
Amerika blijft loeren op Libië, want ze lusten nu eenmaal geen overzeese leiders
die een lange neus naar Washington maken. AWACS-toestellen patrouilleren boven
het gebied om te controleren wat er in Soedan gebeurt. Dit doen ze vanuit Egypte,
waar Hosni Mubarak veilig in de zakken van de Amerikanen zit. Een Libische TU-22
bommenwerper van Sovjetmakelij bombardeerde een radiostation in Soedan en dit
heeft tot een scherpe Amerikaanse waarschuwing aan het adres van Libië geleid.173
Want, laat niemand het vergeten: de hele wereld valt onder de Amerikaanse
belangensfeer natuurlijk.
In een Duitse natuurfilm gaat het weer eens om een baby-olifantje, dat het eerst
lijkt te redden, maar uiteindelijk sterft. Ik haat zulke documentaires.
Sprak met André Haakmat, omdat ik hem wilde overtuigen het Haagse standpunt
niet langer te steunen, dat er pas met Suriname weer normaal kan worden omgegaan,
wanneer eerst is uitgezocht wat er exact op 8 december 1982 is gebeurd. ‘Wie zou
er bij zijn gebaat,’ zei ik, ‘wanneer uit zou komen welke smerige rol de Amerikanen
daarbij hebben gespeeld?’ Ook trok ik maar weer eens een parallel met de
vergelijkbare coup in Djakarta in 1965, uitgevoerd volgens eenzelfde CIA-scenario.
Indonesische militairen vlogen elkaar in de haren, Sukarno-aanhangers en
communisten werden vermoord, maar niemand in Den Haag stond erop dat werd
uitgezocht wat er was gebeurd, omdat de rechtse pro-Amerikaanse militairen hadden
gewonnen. Hij wist bijvoorbeeld ook niet dat Bouterse en Hoekman elkaar uitvoerig
hadden gesproken en deed geen moeite zijn verwondering hierover onder stoelen of
banken te steken. Ik benadrukte geen bijzondere missie te vervullen ten aanzien van
Suriname anders dan proberen bij te dragen aan een pad van verzoening, omdat keet
tussen Nederland en Suriname absoluut nergens toe zou leiden en voornamelijk
Suriname van een dergelijk onzinnige politiek het slachtoffer zou zijn.
Hij was kennelijk ook niet echt tegen Desi. Haakmat: ‘Ik vind eigenlijk dat hij het
momenteel intelligent inpikt. Ik ken Desi zeer goed.’ Hij is er ook niet afkerig van
op den duur naar Suriname terug te keren.
Peter Schumacher kwam vanavond naar Amerbos om van mijn
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jongste Surinaamse avonturen te horen. Hij zit op de krant nu tegenover Henk
Hofland: ‘(...) die om 09:30 uur als een oude man komt binnensloffen.’ Kan me dit
niet voorstellen. De hele redactie had zich kapotgelachen over het verhaal met Wout
Woltz in het weekblad De Tijd geschreven door Frenk van der Linden. De stemming
op de redactie is met het aantreden van Wout Woltz nog verder achteruit gegaan,
wat me nauwelijks verbaast.

21 maart 1984
Liep tegen Nicolaas Kappeyne van de Coppello aan. Hij liep krommer dan ooit, maar
nog altijd met de onafscheidelijke kaasbol. Het vriendschapscomité met de Sovjet
Unie bestaat nog steeds uit hem, Ernst van Eeghen, generaal von Meijenfeldt, maar
Miklos Racs is eruit gekeild, nadat An Salomonson had geschreven dat ze vanuit
Moskou geld hadden ontvangen. De regering van Nicaragua wil Nora Astorga heldin
van het verzet tegen de door Washington gesteunde fascistische Somoza-kliek, als
ambassadeur in de VS benoemen. Fraaie stunt. De regering Reagan is in rep en roer
over hoe dit te voorkomen.174

Trein naar Nijmegen
Het boek van Paul Davies (professor of Theoretical Physics aan de Universiteit van
Newcastle upon Tyne), God and the new Physics,175 gaat eigenlijk over de noodzaak
om wat we als werkelijkheid beschouwen drastisch te herzien. Aan het begin van
onze eeuw werden de relativiteits- en de kwantumtheorieën ontdekt. Fysici
realiseerden zich, dat dit behoorde te leiden tot een radicale herformulering ‘of the
most fundamental aspects of reality.’ De eerste regel luidt: ‘Science and religion
represent two great systems of human thought.’ Okay. Dan vergelijkt hij hoe
wetenschappers en hoe religieus ingestelde personen omspringen met nieuw
verworven wetenschappelijke kennis. ‘The biblical perspective of the world now
seems largely irrelevant, yet any comprehensive philosophy based on ancient concepts
faces a hard task in adapting to the space age. (...) Many disillusioned believers have
turned to “fringe” religions that seem more in tune with the era of Star Wars and
microchips. (...) Science has invaded our lives, our language and our religions, but
not at an intellectual level. (...) No religion that bases its beliefs in demonstrably
incorrect assumptions can expect to survive for very long,’ aldus professor Davies.
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Dan volgen enkele passages, die ik naar de Van Eeghens op Berkenrode zou moeten
sturen, maar ze zullen er geen kennis van willen nemen. Wat niet weet wat niet deert,
liever rondtollen in ideeën van achterhaalde godsdienstwaanzin. ‘Religion,’ aldus
Davies (in tegenstelling tot wetenschap) ‘is founded on revelation and received
wisdom. Religious dogma that claims to contain an unalterable Truth can hardly be
modified to fit changed ideas. The true believer must stand by his faith whatever the
apparent evidence against it.’
‘The trouble about “revealed Truth” is that it is liable to be wrong, and even if it
is right other people require a good reason to share the recipient's belief.’ Wat hierop
volgt is tekenend voor de positie van gelovigen. ‘Generally the state of mind of a
believer in a revelation is the awful arrogance of saying “I know” and those who do
not agree with my belief are wrong.’ Kan niet wachten om dit boek verder te lezen.
Casper en Carine van den Wall Bake haalden me van de trein. We reden over een
schilderachtige weg naar een plaats ergens buiten, waar ze een aardig huis hebben
betrokken na een escapade van twee jaar in Nigeria. De elf dagen oude Constantijn
sliep in de tuin. Carine verzorgde een heerlijke maaltijd en wees er op, dat ik
andijviesla niet mocht snijden. Dochter Carolien huilde en Casper kreeg van zijn
vrouw de schuld. Ik denk dan altijd, die dans ben ik mooi ontsprongen.
Geheelonthouding is eerlijker, dan om als een aapje te doen wat alle andere aapjes
doen, en dan met een puinhoop te zitten.
‘Did God create the universe?’ vraagt Davies zich in hoofdstuk 3 af. En: ‘What
caused God?’ Ja, en dan zit de gelovige met een mond vol tanden. Want ‘(...) the
entire universe has a cause,’ aldus de Britse fysicus, die vervolgens Einstein citeert:
‘God does not play dice.’ ‘In the subatomic world is the behavior of (atomic) particles
generally unpredictable.’ Hieruit volgt: ‘The outcome is intrinsically random.’ Dus:
‘Atomic systems are indeed inherently unpredictable - waaruit volgt ‘God does play
dice.’ ‘The entire universe has a cause.’ Ja, maar is dat God die hemel en aarde in
zes dagen schiep en de zevende dag uitrustte?
Bij thuiskomst hing Jacques Ros van Panorama weer aan de telefoon. De heisa
over mijn Claus-artikel is nog niet voorbij.
‘Ze hebben die sensationele omslag om ons gesprek heen alleen maar gemaakt,
omdat ze hadden berekend op die manier 30.000 exemplaren meer te verkopen,’
vertelde hij.
‘Dan zijn ze nu verder van huis,’ antwoordde ik.
‘Ja, het was reuze stom en je staat volkomen in je recht.’
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Hugo van Reijen kwam langs, nu niet in zijn Volvo, maar in een opzienbarende witte
Japanse jeep. Ik raak er steeds meer van overtuigd, dat die man een spion is. Deze
keer begon hij over belastingen te spreken met vragen als: ‘Je dagboeken staan toch
hier, dat betekent dan toch dat je hier woont en niet in de VS en dus hier belasting
moet betalen?’ Amerbos staat nog steeds op Peters naam en de belastingen, die ik
moet betalen worden door Meyburg & Co uitgevlooid en verder blijf ik waar ik al
sinds 1958 sta ingeschreven namelijk New York. Die man doet me teveel denken
aan een variant op Werner Verrips.

22 maart 1984
Gaf vanmorgen een lezing op de School voor Journalistiek in Utrecht. Van 10:00
uur, met vragenuurtje mee tot 12:30 uur. Ik denk dat het prima is verlopen. De zaal
was afgeladen vol. De reacties waren redelijk. Er kwam een jongen binnen die me
meteen opviel en met wie ik na afloop in gesprek raakte, Alain Hirschler (27), geen
nicht, maar heel lekker. Hij beschikte over een oude Rover. Ik reed met hem mee
naar Amsterdam.
Aart van der Want kwam naar Amerbos en bracht drie exemplaren van Teaching
Thinking, mijn baby bij het Forum Humanum van de Club van Rome, mee. Ik ben
trots op wat hij heeft weten te bereiken. Hij doet in mei zijn doctoraal geschiedenis
in Leiden.

23 maart 1984
Ik heb Voetelink gevraagd mijn conflict met Panorama en John Drieskens op te
lossen, wat hij zal doen.176
Vanmorgen kwamen Wim Hazeu van Bosch & Keuning en mijn oom Lex
Poslavsky beiden naar Amerbos om de uitgave van mijn dagboeken te bespreken.
Wim arriveerde eerst. Hij zei geschrokken te zijn van de publicatie in Panorama. Ik
legde uit hoe de vork in de steel zat. Ook zei Hazeu dat journalisten van de NRC en
Vrij Nederland schande spraken over mijn vriendschap met Alfred Vierling van de
Centrumpartij. Ik legde uit dat ik Vierling in 1972 in Stockholm op de
Milieuconferentie had ontmoet, toen er in de verste verten van een CP nog geen sprake
was, en hoe door puur toeval via professor Henry Brookman en een dinertje op
Amerbos Vierling in de CP terecht was gekomen, en nu eigenlijk met de gebakken
peren zat. Bovendien benadrukte ik dat voor mij een vriendschap met Wim
Klinkenberg (sinds 1960) van de CPN of met Vierling van de CP
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geheel los stond van hun persoonlijke ideologie of overtuiging. ‘Ik maak ook geen
onderscheid bij mensen omdat ze Jezus, Allah of de Bhagwan aanhangen, laat ze
toch,’ zei ik tegen Hazeu.
Na Poslavsky arriveerde ook Ies Lipschitz uit Groningen. Halverwege de lunch
die ik had bereid, vroeg ik Lex om samen te vatten waarom volgens hem het de
moeite waard is dat mijn dagboeken zouden worden gepubliceerd. Hij hield vervolgens
een aardig pleidooi en vond niet alleen de historische data die ik over een lange
periode had opgetekend van belang, maar onderstreepte dat ook de psychologie van
de man achter de interviews en de dagboeknotities uit de verf kwam. Er volgde
natuurlijk een langdurige discussie over geld en waar men een subsidie zou kunnen
wegslepen.
Lipschitz vind ik een enge man, maar we zullen met hem moeten samenwerken.
Wim Hazeu, en de positie die hij innam, is zeer in mijn achting gestegen. Hij lijkt,
zoals Lex ook zei, capabel en beheerst door behoorlijke uitgangspunten. Uiteindelijk
zei Hazeu bereid te zijn zes dagboeken uit te willen geven van ieder 300-400 pagina's.
Maar er zal toch subsidie moeten worden gevraagd. Lex gaf me een handdruk als
felicitatie, want het schijnt te zijn gelukt. Ies Lipschitz bleef na om over de mogelijke
memoires van Teengs Gerritsen verder te spreken.
Intussen heb ik contact gelegd tussen Wim Hazeu en Ronald Gase om over de
uitgave van diens boek over de Nieuw Guinea-zaak te spreken. Jan Mets blijft maar
dralen en die moet maar eens een lesje leren.

24 maart 1984
Dit is de geboortedag van mejuffrouw Buringh Boekhoudt. Om die reden schreef ik
mejuffrouw Veen in Baarn, haar beste vriendin een briefje.
Er kwam voor de zoveelste maal een telegram uit Moskou namens de president
van de Academie van Wetenschappen Anatoly Alexandrov binnen dat deze persoon
met vakantie was en opnieuw werd er uitstel gevraagd, terwijl ik nu langzamerhand
toch wel dat interview wil gaan maken. Ik schreef een pittige reactie: ‘Why do you
leave me for an entire year without a firm and decent response? I do not deserve this
treatment.’ Eigenlijk denk ik fuck you, het hoeft van mij niet meer.
Het briefje van Wout Woltz - die van de 750 gulden nog even 250 afknabbelde spreekt voor zichzelf.177
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Ook zeurpiet Droogleever Fortuijn hangt weer aan de bel namens Hans van den
Broek en consorten. Ik heb keurig geantwoord dat hij nog zal moeten wachten, want
dat een en ander nu in handen van de NVJ is.178
Isaac Lipschitz vroeg of hij steekproefsgewijs mijn dagboeken door mocht nemen
om na te gaan of ik in mijn notities werkelijk weergaf wat er was gebeurd, en wat ik
misschien had weggelaten. Ik vond dit onzin, want wat gaf hem de overtuiging dat
hij in een positie zou zijn zoiets te kunnen beoordelen? Ik zei ‘okay’, maar eigenlijk
vind ik zijn blik onbetrouwbaar.
Alain Hirschler belde en zei dat hij vooral van vrouwelijke studenten journalistiek
had vernomen dat zij eigenlijk geen woord hadden geloofd van wat ik in mijn lezing
te berde had gebracht.
Pravda heeft vandaag in een hoofdartikel ‘de bewapeningspolitiek van de regering
Reagan tot een haard van kwaad bestempeld.’ Neem nu weer de nieuwste stunt van
het Reagan-regime om de tegenstanders van het bewind in Managua mijnen ter
beschikking te stellen, die inmiddels de havens van Nicaragua onveilig hebben
gemaakt. De Sovjettanker Lugansk werd door een mijn getroffen. Moskou houdt
Washington verantwoordelijk voor deze daad van terrorisme.179

25 maart 1984
Eduard is nu in Holland. Het houdt me intens bezig. Zal ik wat horen?
Op Humphrey Somohardjo, de broer van de uit Suriname gevluchte parlementariër
Paul Somohardjo, is in Schiedam een aanslag gepleegd. De BVD en andere geheime
diensten onderzoeken of Desi Bouterse hiervoor verantwoordelijk is. Al drie maanden
geleden zou een moordcommando via Parijs het land zijn binnengekomen. De
zogenaamde Bevrijdingsraad heeft een fabeltje verspreid dat Bouterse gebruik zou
maken van Algerijnen, Libiërs en Cubanen. Ze zijn niet goed bij hun hoofd, en
daarom voor Bouterse dus ook geen echt gevaar.180 De man, die dit soort berichten
strijk en zet als serieuze informatie de lezers van NRC Handelsblad voorzet, is steeds
weer Frans van Klaveren. Dan weet je wel hoe laat het is. Er is nu ook bij
anti-Bouterse percelen brandgesticht, zo meldt Van Klaveren, en ook dat kan volgens
hem worden bijgeschreven op het conto van Bouterse.
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26 maart 1984
Ambassadeur Herrenberg zei dat ik erg lange tenen had omdat ik het verdomd had
in het Hilton op hem te wachten. Hij stelde nu een lunch in Saur voor. ‘Dat is te duur
voor de revolutie,’ reageerde ik, ‘laten we naar Le Bistroquet gaan.’
Gerrit Jeelof van Philips heeft de afspraak met Voetelink niet naar een later uur
verplaatst, zoals ik hem dringend had verzocht, dus moet de advocaat morgen om
half zes op staan om naar Eindhoven te gaan. Ik heb een hortensia bij hem thuis laten
bezorgen met excuses voor het onfatsoenlijke gedrag van mijn voormalige
Nijenrode-kameraad.
Het Kremlin heeft generaal Brent Scowcroft, die met een speciale boodschap van
Reagan naar Moskou kwam om aan president Tsjernenko te overhandigen, niet willen
ontvangen. Dit geeft aan hoe de nieuwe Sovjetregering over Reagan denkt. Men
heeft kennelijk besloten anders en gedecideerder te gaan optreden tegen de streken
van Washington.
Heb de affaire Jeelof in dertien punten samengevat.181
André Haakmat is in principe bereid een interview te geven voor de Haagse Post.
Wie weet lukt het om de Sital-stunt te herhalen, zodat ook Haakmat naar Paramaribo
kan terugkeren. De heer Munting kwam de vleugel stemmen. Hij is nu 73 jaar. Milan
Potuznik maakt nu televisiereclames voor chocolade. Hoe is het mogelijk dat hij in
die bezigheid is blijven hangen?

27 maart 1984
Sliep tot 09:15 uur, het moment dat Voetelink in Eindhoven de werkkamer van Jeelof
zou betreden. Droomde dat broer Theo me vertelde dat de Europese wolkendekken
zijn humeur nadelig beïnvloedden.
De militaire specialist van The New York Times, Drew Middleton, schrijft dat een
overloper heeft gezegd dat in geval van oorlog met de Sovjet Unie de KGB speciale
moordcommando's naar het Westen zal sturen om politieke en militaire leiders te
vermoorden. Er zouden 21 van dergelijke teams bestaan, in totaal 27.000 tot 30.000
man sterk.182 Ik weet al vele jaren dat mijnheer Middleton een Amerikaanse versie
van de Van Klaverens en de Van den Boogaards is.
Voetelink had vanmorgen drie wekkers laten aflopen. Hij ontmoette Jeelof samen
met J.A. Rutgers van Philips. Gerrit begon weer te herhalen dat alle contacten een
privé-aangelegenheid tussen hem en mij waren geweest, en dat hij nu Philips
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niet met een finders fee bestemd voor mij kon opzadelen. Voetelink schijnt het
gegooid te hebben op de negatieve publiciteit indien er een voorlopig getuigenverhoor
in gang gebracht zou moeten worden. De advocaat had de indruk overgehouden dat
ze over de brug zouden komen. Ik help het hem hopen.
President Sékou Touré van Guinea is in een ziekenhuis in Cleveland overleden.

28 maart 1984
Het Algemeen Dagblad noemt het chantage - althans die term heeft het ministerie
Buitenlandse Zaken gebruikt - dat ambassadeur Victor Beletski heeft gezegd dat de
Sovjet Unie Nederland nooit zal aanvallen als hier geen kruisraketten zullen worden
geplaatst. Den Haag noemde deze uitspraak ‘een ongepast dreigement’ en een ‘vorm
van politieke chantage’. Ook De Telegraaf bracht vanmorgen een hoofdartikel gericht
tegen Beletski.
Volodja Molchanov vertelde naar aanleiding hiervan het volgende. Meestal gaat
collega Kulishov naar de stafvergadering in de ochtend op de ambassade, ‘(...) maar
als hij de avond te voren teveel gedronken heeft, ga ik. Ik vertelde dus aan de
ambassadeur wat De Telegraaf vanmorgen schreef. “Dat zijn kletspraatjes uit de
kranten,” aldus de ambassadeur. “Heb je nog iets serieus?”’
‘Ja,’ zei Volodja, ‘een communiqué van Buitenlandse Zaken, dat uw opmerkingen
in Nijmegen grenzen aan politieke chantage.’ Dat maakte de ambassadeur wel somber,
maar hij vroeg: ‘En verder nog iets?’
‘Ja, ik vind dat Sovjetdiplomaten ook ingezonden brieven aan Hollandse kranten
moeten lezen. Honderden Hagenaars willen dat de Andries Bickerweg moet worden
omgedoopt in de Raoul Wallenberglaan.’
Dat maakte Beletski werkelijk nerveus. Hij had er zojuist doorheengedrukt in
Moskou dat hij de belendende Belgische ambassade voor drie miljoen gulden kon
aankopen. Hij concludeerde dus: ‘Ik kan toch niet met mijn ambassade gevestigd
zijn aan de Raoul Wallenberglaan?’
‘Beletski heeft niets te doen,’ zei Volodja tegen mij, ‘dus koopt hij huizen. Er
kwam een mijnheer over uit Moskou, die over aankopen gaat. Die heeft hij overal
mee naar toe uit eten genomen om hem gunstig te stemmen en ja hoor, Moskou zal
het geld toekennen om het Belgische pand te kopen.’
In Den Haag ging ik naar de Surinaamse ambassade en reed
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vervolgens samen met ambassadeur Herrenberg naar Le Bistroquet. Hij demonstreerde
eerst zijn nieuw aangebrachte autotelefoon door mevrouw Gaimo op te bellen. Hij
windt zich kennelijk op over de houding van Den Haag ten aanzien van zestien
Surinamers die door Frans Guyana uitgewezen zijn op verdenking van de
voorbereiding van een staatsgreep in Paramaribo. Alle zestien zijn nu in Nederland
gearriveerd en Herrenberg verzocht de regering hen te vervolgen. Omdat alle
verdragen tussen Nederland en Suriname zijn stopgezet als reactie op de moordpartij
van 8 december 1982 kunnen ze niet aan Suriname worden uitgeleverd. Bovendien
bezitten 14 van de 16 de Nederlandse nationaliteit. Dus Hans van den Broek liet
Herrenberg weten dat de Haarlemse Officier van Justitie besloot de heren niet uit te
wijzen en dat hij, daar als minister verder niets aan kan veranderen.
‘Ze zijn zeer goed getraind,’ aldus de ambassadeur, maar we waren op de hoogte
en er stond een val klaar.’ Hij was, zonder overleg met premier Udenhout, naar de
Franse ambassadeur in Den Haag gegaan om hem te bedanken voor de actie in Frans
Guyana. Henk hoopt eigenlijk dat Udenhout hem zal terugroepen, maar geruchten
dat Heidweiler ambassadeur in Den Haag zou worden waren toch echt geruchten:
‘Want uiteindelijk besluit Bouta wie mij opvolgt.’ Herrenberg: ‘De bevelhebber
wordt omgeven door verraders, maar hij weet het. Ik vraag me trouwens meer dan
eens af hoe de bevelhebber zo koel kan blijven onder alles wat er gebeurt.’ Ook
noemt hij Carlo Spier, iemand die niet echt voor de revolutie was, maar uit is op
voordeel voor zichzelf. ‘Zijn vrouw is nog hier en studeert informatica.’ Hij had zijn
protest tegen de zestien uit Guyana ingediend op Buitenlandse Zaken in gesprek met
Adriaan Jacobovits de Szeged en Peter van Walsum.
Op zijn receptie ter gelegenheid van de revolutie had de hoofdredacteur van het
ANP zijn medewerker Hans Buddingh meegenomen. Dit is een journalist die Henk
niet meer in Suriname wil hebben - om zeer gegronde redenen overigens. ‘In goed
Surinaamse traditie heb ik Buddingh ook een glas wijn aangeboden, maar hij stond
er als een geslagen hond bij.’ Ik zie het voor me na mijn eigen botsingen met die
jongen. Toen we over het hebben van beschermengelen spraken zei hij: ‘Ik heb twee
geweren op mij gericht gehad, maar ze konden niet schieten en ze zijn het me later
zelf komen vertellen.’ Teruggekeerd in de ambassade nam hij zijn revolver uit zijn
zak en deed die in een hoes die op zijn bureau lag.
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29 maart 1984
Bij thuiskomst gisteravond trof ik tussen de post een zeer alarmerende brief van de
heer Coté aan over mijn schuld bij de AMRO-bank. Ik heb hem meteen geschreven
dat mijn advocaat Voetelink bezig was een aanzienlijk bedrag bij Philips los te
peuteren en dat er andere mogelijkheden in het verschiet zijn om spoedig een gedeelte
af te lossen. Ook schreef ik broer Theo, die me altijd probeert gerust te stellen,
ondanks dat de situatie toch steeds nijpender wordt. Kon er trouwens niet van slapen.
Deze zorgen overstemden zelfs de onrust over Eduard. Professor Wim Wertheim
belde op om te zeggen dat hij naar een Timor-conferentie in Lissabon had zullen
gaan, maar toch iemand anders had gezonden. ‘Waar haal je toch de moed vandaan
om door te strijden?’ vroeg ik hem.
‘Wel, ik blijf bezig.’ Hij vertelde, dat Indonesiëspecialist Dale Scott uit Berkeley
in zijn werk ook over mij schreef. Hij had documenten ontdekt over het buitenlandse
beleid van de VS ‘(...) maar hij heeft jouw rol nooit begrepen,’ aldus Wertheim.
Ronald Gase heeft ter plekke een contract van Wim Hazeu meegekregen voor de
uitgave van zijn studie. Ronald vertelde trouwens dat hij mijn boeken Den Vaderland
Getrouwe en deel 1 van Grenzen aan de groei bij Van Roijen thuis in de kast had
zien staan.

30 maart 1984
Ben aan een boekje over prins Claus begonnen, en het loopt als een tiet, het rolt er
vanzelf uit. Ik ga het aan mejuffrouw Buringh Boekhoudt opdragen. Ik stuur Jan
Mets een eerste ontwerp. Wil hij het niet, dan ga ik naar Wim Hazeu. Nodigde André
Haakmat in Djanoko uit voor de lunch om een begin te maken met ons interview.
Typisch Surinaams: hij begon al met 25 minuten te laat te komen. Ik vond hem
geweldig achterdochtig, wat me verbaasde, maar waardoor ons gesprek - tijdens een
hap nasi - moeilijk en stroef liep. Het zal de uitwerking van het gebruikelijke
Hollandse roddelcircuit wel zijn geweest. Ik popelde overigens, om aan de slag te
gaan. We namen een taxi naar zijn kantoor aan de De Lairessestraat 152 en hebben
een eerste gesprek gevoerd van twee uur. Ik was zeer ingenomen met wat hij zei.
Zodanig zelfs dat ik hem voorstelde een kopie van de tape waarop ik het gesprek
had opgenomen mee te geven aan Herrenberg, die morgen naar Suriname gaat, opdat
ook Desi Bouterse van een aantal van zijn denkbeelden kennis zou kunnen nemen.
Dit bracht hem eerst

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

146
in verwarring. Hij had bijvoorbeeld voorgesteld om een conferentie van alle betrokken
partijen, naar het voorbeeld van wat in Libanon was gebeurd te beleggen. Hij wilde
dat gedeelte op de band eerst terughoren. Ik spoelde de band terug en speelde de
betreffende passage af en ja, het kon mee met Herrenberg. De ambassadeur weet
straks niet wat hij hoort.
Gisteren had Haakmat nog in de Volkskrant183 verkondigd dat de mislukte
invasiepoging van het verzet onder leiding van Roy Bottse vanuit Nederland, de
Nederlandse Antillen en Frans Guyana dankbaar door Paramaribo zou worden gebruikt
om internationaal de aandacht te vestigen op de kwade bedoelingen van Nederland,
dit om een verzoeningspoging tussen Suriname en Nederland af te dwingen. Ik vond
dit een vreemd verhaal, omdat ik Desi Bouterse voldoende denk te kennen - en
blijkbaar beter dan Haakmat - om te weten dat Bouterse wat die verzoening betreft
uitsluitend op een graag-of-niet-standpunt staat.
Haakmat beweerde dat Bouterse door infiltranten precies wist wat er speelde,
daarom tijdig kon protesteren bij de Franse regering, die daarop geen andere keus
had dan in te grijpen, want was dat niet gebeurd, dan zou de invasie van Suriname
met dit handjevol huurlingen ongetwijfeld zijn doorgegaan. Ook wijst Haakmat op
de medeplichtigheid van Nederland bij dit nieuwe anti-Bouterse avontuurtje. De
Surinamedeskundige - weer zo'n bezopen begrip - van de VVD-fractie in het parlement,
oud-ambtenaar van BuZa Frans Weisglas vond het onverstandig dat Haakmat zoveel
slimmigheidjes had bedacht voor politieke en juridische acties van het Surinaamse
regime. Weisglas blijft liever denken dat Desi het buskruit niet heeft uitgevonden.
Hij belazert zichzelf en zijn clubje.
Ambassadeur Herrenberg had me een memo laten bezorgen over de rol van
Haakmat in het nabije Surinaamse verleden, waardoor deze onder meer zijn kansen
had verspeeld het tot premier te brengen. Bouterse en Horb hadden Haakmat verzocht
een ontwerp voor het democratiseringsproces in Suriname op te stellen, wat hij de
bevelhebber en de majoor op Wederzorg had voorgelegd. Haakmat wilde daarin dat
de minister-president door het militair gezag benoemd zou worden. Bouterse en Horb
vonden dit geen democratische gang van zaken. Bouterse zocht naar nieuwe
democratische structuren, en niet een situatie waar reeds mee was afgerekend.
Haakmat werd dus verzocht zijn huiswerk over te doen.184
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Willem Brugsma doet een duit in het zakje over Aurelio Peccei en de Club van
Rome.185 Hij zegt, dat Aurelio moest sterven om zijn Club eindelijk weer op de
voorpagina te krijgen. Het eerste wat me dan in de herinnering springt is dat deze
Brugsma in 1971 mijn primeur over het rapport van de Club van Rome: De grenzen
aan de groei niet voor de NOS-televisie wilde brengen, omdat het volgens hem ‘rotzooi
van Oltmans’ was. Dat hij nu dan, dertien jaar later de gelegenheid aangrijpt Aurelio
en diens geesteskind opnieuw de grond in te schrijven is ingegeven door de behoefte
te bewijzen dat hij al in 1971 gelijk had. Begrijpelijk, maar heeft hij gelijk door de
Club van Rome af te doen met de stelling, dat Peccei ‘dus’ ongelijk zou hebben
gehad? Het lijkt erop, misschien, maar het laatste woord in de grenzen aan de groei
is nog allerminst gesproken.186
Volodja Molchanov belde dat er een telegram van Novosti-APN was gekomen dat
er een fout was gemaakt met overmaking van het honorarium, dit was per abuis in
guldens gebeurd. ‘Daar zit dan een mevrouwtje,’ aldus Volodja, ‘en onder haar zit
een ander mevrouwtje en zo maakt ons land dan kostbare deviezen aan jou over.’ Ik
dacht, wat betekenen in godsnaam 6.000 gulden voor een superpower?

31 maart 1984
Gisteravond belde ambassadeur Herrenberg me op het moment dat hij de ambassade
verliet. Hij wilde even langs komen op Amerbos, waar hij een uurtje bleef. Hij dronk
een halve fles wijn. Hij scheen mijn werkkamer sfeervol te vinden. Ik had een brief
aan de bevelhebber geschreven, die hij bij zich had, evenals een kopie van de
bandopname van mijn gesprek met Haakmat.
Hij vroeg hoe ik de huurlingenaffaire interpreteerde. ‘Ik denk dat jullie het opnieuw
zullen verpesten, zoals in de zaak met de KLM-lijn. Misschien dat ik twintig jaar
geleden ook emotioneel zou hebben gereageerd. Maar nu weet ik het beter, veel beter
zelfs. Het is zaak uitermate sophisticated op zulk geklier te reageren. Nog beter. Om
er helemaal niets over te zeggen. Het “bandietenverzet” doet immers alles om de
normalisering tussen Den Haag en Paramaribo te verstoren. Klimmen jullie inderdaad
in de gordijnen, zoals Haakmat blijkbaar verwacht, dan bereiken de rotzakken precies
wat ze willen. Dat jullie dit nu niet inzien.’
Herrenberg wilde naar Met het oog op morgen luisteren waar

185
186

De Haagse Post, 24 maart 1984.
En dit geldt ook in 1997 nog, het moment dat ik dit gedeelte bewerk.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

148
Klaas Jan Hindriks nog vrolijk op de achterhaalde lijn ten aanzien van Suriname zat
te krakelen. Ook had de hoofdredacteur van de Surinaamse Weekkrant Herrenberg
een bezoek gebracht, wat hij ten onrechte als een versterking van de positie van
Bouterse interpreteerde. Ik gaf hem als mijn mening, ook al liet ik dit naar buiten
niet merken, dat ik de overtuiging had dat Bouterse althans op dit moment ‘uiterst
zwak’ stond. ‘Misschien verpest hij alles toch nog op het laatste moment,’ zei ik.
‘Ja, maar er is nu een nieuwe regering,’ aldus de ambassadeur. ‘Jij weet toch ook
dat die nieuwe regering soep met balletjes is,’ waarmee ik Harvey Naarendorp
citeerde. ‘Wanneer Bouta nog meer aarzelt en de verdere democratisering vertraagt,
dan loopt hij het gevaar de hele revolutie naar de bliksem te helpen. Dat zou jammer
zijn. Hij is erg dichtbij. Net als in Indonesië. Suharto vertraagt de vooruitgang in
sociale rechtvaardigheid met 25 jaar met alle gevolgen voor het Indonesische volk
van dien.’ Ik ging even op Indonesië door en vertelde hoe generaal Mursid me in
deze kamer had gezegd dat ik niet over het verraad van Suharto, maar over het
hoogverraad van Suharto diende te spreken. ‘Jij hebt veel meegemaakt,’ was Henks
commentaar.
Het voorstel van Haakmat om een conferentie bijeen te roepen in navolging van
wat in Libanon was gebeurd noemde hij ‘shit.’ Ik zei: ‘Maar ik hoop dat Desi Bouterse
dan toch zo elegant zal zijn op om de vraag uit mijn brief te beantwoorden: “Ik heb
geen bezwaar tegen een dergelijke conferentie, maar wie vertegenwoordigen dan het
progressieve verzet op die bijeenkomst behalve Haakmat c.s.”?’
Herrenberg blijft te hoog van de toren blazen, zoals de PALU dit ook steeds heeft
gedaan. Hij vertelde overigens dat Alibux, Caldeira en Krolis Bouterse om instructies
hadden gevraagd wat nu van hen werd verwacht.
Bij zijn vertrek was hij al beneden en bedacht zich dat zijn handtasje waar zijn
revolver in zat nog boven lag. Hij riep me toe, voorzichtig te zijn dat het niet af zou
gaan. Ik vroeg: ‘Kan je schieten?’
‘Ik ben toch sergeant in het Nederlandse leger geweest,’ aldus de ambassadeur.
Zo hoor je nog eens iets. Ik weet eigenlijk bitter weinig van de man. Hij gaat
rechtstreeks naar Bouterse en dan zullen ze samen een sauna nemen en de dossiers
bespreken. Brieven van mij voor Roel Martens, diens huishoudhulp Elina Cummings,
Harvey, Costa van de bananen, en minister Tjon Kie Sim gaan met hem mee.
Overigens is in Moskou bekendgemaakt dat het bericht uit
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Washington over de bruuskering van generaal Brent Scowcroft, de afgezant van
Reagan, uit de duim is gezogen. TASS maakte bekend dat gezien de status van de
generaal de onderminister van Buitenlandse Zaken hem wilde ontvangen, maar
Scowcroft wilde Tsjernenko en anders niemand.187 Daar zie je dus weer het over het
paard getilde gedrag van een Amerikaanse generaaltje. Hij meende recht op de
president zelf te kunnen doen gelden vanwege de brief van Reagan in zijn tas.
Peter van Walsum van BuZa heeft de secretaris van de Surinaamse Bevrijdingsraad,
Sewrajsingh, ontboden om hem de les te lezen dat het Surinaamse verzet zich wel
aan de Nederlandse rechtsorde dient te houden.188
Mijn grote vriend en toeverlaat Gerrit Jeelof van Philips heeft Friso Endt een
uitgebreid interview gegeven over de samenwerking met het Amerikaanse AT&T.189
Endt beschrijft hem als ‘een grote, stevig gebouwde Nederlandse no-nonsense
zakenman, die als hij tijd heeft zijn hobby zeilen beoefent.’ Het werd een klassiek
heil Jeelof-verhaal. Zo wordt met vereende krachten in de NRC, aan de reputaties van
onze captains of industry gedokterd, terwijl de werkelijkheid wel enigszins anders
is. Ronald Gase en Carolien kwamen even binnenwippen na een bezoek aan
oud-premier Jan de Quay thuis. Hij is nu 82 jaar en zei onder meer: ‘Zou Luns me
dan toch hebben beet gehad?’ Ja, als hij dat nu nog niet weet is het voor alles te laat.
De oudpremier is bovendien zwaar ziek.
Jan Cremer belde me dat Babette, die een baby verwacht een paar weken in een
ziekenhuis moet worden opgenomen.

1 april 1984
Coté van de AMRO adviseert me dat ik mijn resterende goud moet verkopen. Dat kan
ik niet over mijn hart verkrijgen. Ik heb al zoveel verloren. Ik verzoen mezelf met
gedachte Amerbos dan maar te verkopen.190 Ik sta nu 175.955,00 gulden rood. Ik
fietste al vroeg in de polders en piekerde over wat het beste zou zijn.
Negentien pagina's van het Haakmat-interview heb ik uitgeschreven.

2 april 1984
Marvin Gaye (44) - ‘who blended the soul music of the urban
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scene with the beat of the old-time Gospel singer’191 is door zijn zeventigjarige vader
doodgeschoten. Hoe is zoiets godsterwereld mogelijk?
Ik bracht Haakmat mijn artikel plus de band. Ik vertelde hem dat Herrenberg heeft
gezegd: ‘(...) dat hij er zeker van was dat de bevelhebber zijn scenario tegenover hem
(Haakmat, WO) gereed had’. ‘Eigenlijk zou het denkbaar zijn dat Bouterse in gedachte
heeft om naast Fred Derby, de vakbondsleider, een krachtige figuur neer te zetten,’
aldus de ambassadeur.
Arnold Burlage, de vaste Suriname-ophitser bij De Telegraaf, meldt dat het leger
van Bouterse in verhoogde staat van paraatheid is gebracht. Tot de tanden bewapende
militairen bewaken strategische punten en pantserwagens rijden door Paramaribo.
Bouterse zou hebben gezegd dat de bevrijdingsraad zowel Herrenberg als diens
medewerker Marciano Jesserun zou willen vermoorden.
De advocaat P.A.M. Hendrick van het kantoor Stibbe, Blaisse & de Jong antwoordt
namens Panorama dat mijn interview wel degelijk aanleiding zou hebben gegeven
tot de gewraakte headline als zou ik hebben gezegd dat prins Claus zou worden
vermoord. De medewerkers van Panorama inbegrepen Jacques Ros geven me gelijk,
maar advocaten liegen graag voor hun opdrachtgevers, dat is bekend.192
Ontmoette Herry Voetelink die adviseerde de kwestie Panorama te laten rusten,
want tegen het einde van mijn interview, zou het mogelijk zijn te concluderen dat ik
althans in de richting van een suggestie dat ‘Claus wordt vermoord’ sprak. Hij
vervolgde: ‘Willem, ik wil je kunnen zeggen wat ik denk. Ik denk dat je je laat
beetnemen door je ijdelheid. Je raakt tijdens een interview op drift. Zo goed als je je
eigen interviews leidt, zo onvoorzichtig ben je wanneer je geïnterviewd wordt.’
Lewis Thomas schreef weer een juweeltje.193 Het handelt over de rol van de mens
op aarde. ‘Human beings have never before had such a bad press,’ begint hij. ‘By
all reports, we are unable to get anything right these days, and there seems to be
almost nothing good to say for ourselves. (...) Our capacity to folly has never been
matched by any other species.’ Hij wijst er op, dat ‘in the past century we have
increased our population threefold and will double it before the next has run out.’
Hij vervolgde: ‘Our deepest folly is the notion that we are in charge of the place,
that we own it and can somehow run it.
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We are beginning to treat the earth as a sort of domesticated household pet, living
in an environment invented by us, part kitchen garden, part park, part zoo. It is an
idea we must rid ourselves of soon, for it is not so. It is the other way around. We
are not separate beings. We are a living part of the earth's life, owned and operated
by the earth, probably specialized for functions on its behalf that we have not yet
glimpsed. (...) We might turn out to be a sort of sense-organ for the whole creature,
a set of eyes, even a storage place for thought.194 (...) One of our troubles may be that
we are still so new and so young. In the way evolution clocks time, we arrived on
the scene only a moment ago, down from the trees and puzzling over our apposing
thumbs, wondering what we are supposed to do with the flabbergasting gift of
language and metaphor. Our very juvenility could account for the ways in which we
fumble, drop things, and get things wrong.’
Dit was natuurlijk precies de boodschap van Aurelio Peccei en de Club van Rome
begin jaren zeventig. Jammer hoor voor Willem Brugsma en consorten, maar ik ben
ervan overtuigd dat Aurelio en Lewis Thomas het bij het rechte einde hebben en de
condition humaine juist evalueren.

3 april 1984
In paniek had ik broer Theo in Zwitserland geschreven dat de AMRO nu toch
maatregelen leek te gaan treffen. Hij belde me gisteravond met de boodschap: ‘blijf
kalm, eet en slaap goed en vooral absoluut niets tekenen.’ Ik moet zeggen dat hij me
een hart onder de riem stak en bedankte hem er in een briefje voor. Haakmat belde
op: ‘Ik vind uw interview uitstekend.’ Ik lichte meteen de Haagse Post in.
Peter arriveerde om 21:20 uur uit Londen. Hij vond de vis zalig, at als een wolf,
en zag er uitstekend uit. Later las hij in zijn eigen kamer beneden de eerste pagina's
van mijn Claus- manuscript195 en was buitengewoon enthousiast. Ik had hem zelden
eerder zo gezien. Hij vond wel dat ik op een subtiele manier Beatrix zat om te zagen.
Daar schuilt misschien wel enige waarheid in, maar zo voel ik het ook. Ik maakte
kopieën voor Lex Poslavsky, Jan Mets en Herry Voetelink om ook hun reacties te
peilen.
Peter vroeg zich af hoe het mogelijk was dat ik min of meer de indruk wekte dat
ik rapporten over de gezondheidstoestand van Claus te zien had gekregen. Ik zei dat
ik opmerkingen
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dienaangaande van zowel Lex Poslavsky als Jan Foudraine in deze vorm had
omgebouwd, om toch gezaghebbende stemmen aan het woord te kunnen laten. ‘Wat
een vondst,’ zei Peter. ‘Wat ben jij uitgekookt. Can I tell Edwin?’ Natuurlijk.
Vanmorgen belde Anna Pignocchi vanuit Rome.196 Zij lichtte toe dat hij zeer
onverwachts was overleden na een darmoperatie. Iedereen vond het een ramp. Twaalf
uur voor zijn dood had hij enkele gedachten over de vraag wat er zou gebeuren tussen
1984 en het jaar 2000 nog aan haar gedicteerd. Zij zou me er een kopie van toezenden.
Alexander King nam voorlopig waar als voorzitter van de Club van Rome, maar in
mei tijdens de vergadering in Ottawa zal de opvolger van Aurelio formeel worden
gekozen. Ik schreef hier meteen een bericht over en stuurde dit rechtstreeks naar
Wout Woltz van de NRC.

4 april 1984
Gisteravond laat zijn we nog, ondanks een scherpe koude wind, de polders ingegaan.
We spraken over Peters laatste brief uit Londen,197 waarin hij een klemmend beroep
op me deed Eduard te laten schieten. Als lover: ja, maar hoe lang is Peter zelf al mijn
beste vriend, ook al hebben we dan nooit een seksuele dimensie aan onze relatie
gekoppeld. Dit lukte bij Eduard aanvankelijk wel en voor het eerst, maar het was
een illusie. Die stap terug moet worden gemaakt, maar dan blijft er nog zoveel over,
misschien wel voor altijd. Peter vertelde dat Edwin van Wijk in een depressie terecht
was gekomen (‘he is like a zombie’), omdat hij als acteur geen werk kan vinden in
Londen. Zijn moeder - hij is enig kind - belt hem steeds op uit Zuid-Afrika en smeekt
hem om één jaar terug te komen.
Haakmat zond het door hem gelezen en hier en daar gewijzigde manuscript van
ons gesprek terug.198
Via Marciano Jesserun stuurde ik Herrenberg in Paramaribo een boodschap dat
het vraaggesprek met Haakmat gereed was voor publicatie. Ook vroeg ik Herrenberg
om documenten en foto's in bezit van de Surinaamse inlichtingendienst over de rol
van Chin A Sen. ‘Ik breng mee wat de bevelhebber me geeft,’ kreeg ik wat later als
antwoord van Herrenberg.
Ambassadeur Beletski heeft Hans van den Broek een protestbrief geschreven over
de heisa, die is ontstaan aangaande zijn uitspraken in Nijmegen over de situatie rond
de kruisraketten. Vooral de uitspraak van de woordvoerder van BuZa dat Belet-
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ski ‘politieke chantage’ bedreef had de ambassadeur verwonderd. De minister liet
meedelen de brief voor kennisgeving te hebben aangenomen. Typisch Hollands.
Luisterde op televisie naar het pianoconcert van Ravel (voor twee handen)
uitgevoerd door de London Symphony met de Roemeen Sergiu Celididache aan de
piano. Een zeer uitzonderlijke uitvoering. Uniek. Dirigent Michelangeli en hij zouden
Rachmaninoffs derde pianoconcert moeten uitvoeren. Even later belde Volodja
Molchanov op en zei dat dit het tweede TV-programma in vier maanden was geweest
dat hij de moeite waard vond.

5 april 1984
Er zaten gaten in Peters laarzen. Heb ze naar de schoenlapper gebracht.
Er is bij de AVRO gigantische ophef ontstaan over de benoeming van Wibo van
de Linde als opvolger van Siebe van der Zee. Negen afdelingshoofden schreven een
brief aan het bestuur om deze benoeming niet te doen. Daarna hebben 200
personeelsleden ook nog eens een protest tegen de komst van deze lefgozerpatjakker
ingezonden, maar niets hielp. Jaap van Meekren stapte op, omdat het AVRO-bestuur
Wibo voor geen prijs wilde laten vallen. Gezien mijn eigen ervaringen met deze
mijnheer en diens gelieg onder ede in mijn zaak tegen Time heb ik een uiteenzetting
ervan aan de voorzitter van de ondernemingsraad van de AVRO gestuurd.
Ambassadeur Antonio Diaz van Cuba belde dat hij voor mij overuren maakte,
want Salsamendi had hem een boodschap gestuurd dat we eind april begin mei weer
aan het Rodriguez-manuscript zouden kunnen werken.
Ik moet nog even de brief van Ies Lipschitz vermelden.199 Hij geeft commentaar
op een deel dagboek. De idioot zegt dat lezers - hij is er zelfs bang voor - me zullen
gaan verwijten (beschuldigen) ‘een grote mate van belezenheid te willen etaleren.’
Hemeltje! Ik schrijf gewoon op wat ik lees over welk onderwerp dan ook! Hoe zou
dit in godsnaam op deze wijze kunnen worden uitgelegd? Ik doe het gewoon. Het is
input die me maakt tot de persoon die ik ben. Ik denk dat Lipschitz verder kan gaan
vliegeren. Hij is dan een professor, maar hij begrijpt niets van een dagboek, laat staan
iets van mij.
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6 april 1984
Parijs
Kwam hier met de nachttrein en voel me nu geradbraakt. Het leven is toch wel anders,
wanneer je weinig geld hebt en je leeft zoals de meeste mensen dit moeten doen.
Zoals een hele nacht doorbrengen met ruftende en snurkende mensen, het was een
ware varkensstal. Ook de douane deed vervelend. Een jongen die werd verdacht van
het bezit van marihuana werd helemaal omgekeerd. Walgelijk.
Ook een hoofdartikel in The New York Times maakte me misselijk. Het gedrag
van de Reagan-kliek in Centraal-Amerika is ronduit misdadig. In Honduras bediende
Reagan zich van de commandant van het leger Gustavo Alvarez Martinez, die
voortdurend zogenaamde manoeuvres uitschreef, om de Amerikaanse troepen vrijwel
permanent in het land te kunnen houden. Inmiddels is de man, door ‘junior generals’
en de nieuw gekozen president Roberto Suazo Cordova het land uitgejaagd. Het
Amerikaanse Congres blijft dit soort illegale praktijken financieren uit angst om ‘soft
on Communism’ te worden genoemd.200
Intussen houdt de Sovjetvloot een grote oefening in de noordelijke Atlantische
Oceaan met de slagkruiser Kirov en 29 andere oorlogsbodems. De NAVO heeft snel
patrouilles gestuurd om de gevechtsoefening in de gaten te houden. Het Strategic
Air Command van de VS is met alles wat kan vliegen een tegenoefening gaan
organiseren onder de codenaam Global Shield 84. Niemand let op het gebruik van
het woord ‘global’ maar de Amerikanen beschouwen steeds meer de wereld als eigen
achtertuin.
Psychiater Walter Reich schreef een amusante kolom in The New York Times.201
Hij wijst op een essay van David Riesman uit 1951 met de titel The Nylon War,
waarin deze opperde dat de eenvoudigste weg om de Sovjet Unie buiten gevecht te
stellen zou zijn om vanuit vliegtuigen er consumentengoederen boven af te werpen.
Achthonderd transporttoestellen zouden 200.000 paar nylon kousen, vier miljoen
pakjes sigaretten, 20.000 jojo's en 10.000 polshorloges moeten afwerpen. Dit zou
relletjes veroorzaken en het Sovjetsysteem zou ineenstorten.
Drie decennia later slaat het Kremlin terug: het is duidelijk dat in plaats van het
wodka te laten regenen het Politburo er de
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hand in heeft gehad de VS te doen overvloeien met personal computers. ‘Keen
tacticians in the Politburo recognized how they could paralyze the best minds in
America.’ aldus Reich, die nog een tijdje op de gigantisch snelle opkomst van de
persoonlijke computer in de Amerikaanse samenleving doorborduurt.
Time schrijft over ‘the sexual revolution’. De helft van de jongeren tot 22 jaar
vinden seks zonder ‘love’ acceptabel. Ze hebben natuurlijk gelijk. ‘Acts that had
traditionally been viewed as perversions, like sadomasochism, were now proclaimed
“alternative life-styles”.’202
‘There is a reason in Nature why something should exist rather than not.’ - Leibniz
‘Why is there a universe?’ aldus Paul Davies in hoofdstuk 4 van God and the New
Physiscs. Hij vraagt zich op pagina 44 af of God ook ‘time’ heeft geschapen? ‘Time
must have already existed before anything could be caused. The naive image of God
existing before a universe is clearly absurd if time did not exist - if there was no
before.’ (...) ‘The concept of a timeless God is not an easy one (...) for the idea of
God being above time is a subtle one.’
‘An organism is a collection of atoms,’ beweert Davies. Maar volgens mij is een
organisme meer, zoals een symfonie van Beethoven meer is dan een verzameling
noten of een roman van Dickens meer is dan een verzameling woorden. Geleidelijk
aan belandt Davies bij het onderwerp ‘Mind and Soul’. Dus: ‘What is mind? (...)
Can the mind somehow reach into the physical world of electrons and atoms, brain
cells and nerves, and create electrical forces? Does mind really act on matter in
defiance of the fundamental principles of physics? Are there, indeed, two causes of
movement in the material world: one due to ordinary physical processes and the other
due to mental processes?’ En verder op pagina 75: ‘How can we recognize
consciousness when we see it?’ Helemaal prachtig is de vraag: ‘What about the soul's
situation before the birth of the body?’ The Catholic Encyclopedia geeft hier antwoord
op: ‘The soul is created by God at the time it is infused into matter...’
Drink koffie in de buurt van Place de la Concorde. Er komt een jongen binnen
and the cruising starts. Ik zou best willen. Hij is zo oud als Eduard was toen ik hem
leerde kennen. Het zou
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echter puur een seksavontuurtje zijn. Met Ed was het de zuiverste vorm van love
making, die ik ooit heb gekend.
Ontmoeting met de Japanners Oshima en Namba en André Schneider van Swiss
Consult. Een groot aantal mogelijkheden om tot zaken te komen werd afgetast, zoals
de levering van 3.000 vrachtwagens, de levering van autobussen en auto-onderdelen,
de levering van een fabriek voor kleine auto's, een pijplijn voor Tunesië enzovoorts.
Al dat gepraat bracht een sluimertoestand bij me teweeg. Ik liet ze maar kletsen.
Toen ik tegen Schneider zei een bananenplantage in Suriname te willen opzetten,
riep hij uit: ‘Willem, dat is uniek, dat is een goudmijntje, an opportunity once in a
life-time.’ Ik geloof er steeds minder van. Ik geloof niemand meer.
Ik had nog een korte ontmoeting met Richard Thieuliette alvorens de trein terug
naar Mokum te nemen. Hij heeft een eerste diploma in Hindi aan de Sorbonne gehaald.
Dat vind ik zeer knap. Hij was erg vermagerd. Maar hij doet dan ook alles wat zijn
goeroe in India heeft gezegd, eet geen vlees meer, alleen eieren en vis en de hemel
mag weten wat hij nog meer niet meer mag eten. Het lijkt me in ieder geval niet veel
soeps. Hij zegt dat een bijkomend gevolg van dit gewijzigde dieet is dat als hij seks
heeft hij te vlug ejaculeert. Hij wordt 40 jaar in juni.

7 april 1984
Amerbos
Henk Herrenberg is terug uit Paramaribo. Hij heeft wat materiaal en enkele foto's
over de Chin A Sen-affaire, en over de rol van de CIA bij de Decembermoorden van
1982 bij zich. Ook zei hij dat hij vernomen had dat Haakmat in een eerder interview
voor een ander blad al een aantal van zijn denkbeelden had bekendgemaakt, daarmee
het gesprek met mij ontkrachtende. Ik zei dit niet te willen geloven. ‘Dan is het een
gerucht,’ aldus Herrenberg.
Belde meteen naar André Haakmat. Die zat te draaien! Hij gaf toe dat het
Eindhovens Dagblad hem had geïnterviewd in verband met een gastcollege aan de
Technische Hogeschool van aanstaande maandag. Maar hij verzekerde over geheel
andere onderwerpen dan met mij te hebben gesproken.
Ronald Gase heeft acht uur lang met de archivaris van oud-premier de Quay in
diens dagboeken gegrasduind. Hij leek flink aangeslagen over wat hij had gevonden.
Hij wist nu bijvoorbeeld dat Paul Rijkens en Jan de Quay wel degelijk overleg hadden
gepleegd na mijn publicatie in Vrij Nederland over
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de groep-Rijkens. Rijkens heeft vele malen met De Quay gesproken in die spannende
tijd. Van Roijen is dus wel naar koningin Juliana geweest om over Luns zijn beklag
te doen, zoals ik heb geschreven en van André Spoor gehoord had na diens bezoek
aan Van Roijen in Londen, maar wat sindsdien steevast fel door Spoor wordt ontkend.
Schmelzer komt uit de documenten van De Quay voort als een onbenul. Mohammed
Hatta had De Quay belangrijke informatie over Luns geschreven. Er was nog veel
meer. Hij liet me een gedeelte van wat hij gaat schrijven lezen. Nog teveel in
dissertatiestijl.
Eindelijk staat het open en bloot in The New York Times. Amerikanen aan boord
van een schip hebben leiding gegeven bij het leggen van mijnen voor Nicaraguaanse
havens. Een CIA-operatie dus. Ze wezen de plaatsen aan, en hun handlangers in
speedboten legden de mijnen in zee.203 Anthony Lewis schreeuwt moord en brand
over de oorlog ‘of terror and subversion’ tegen Nicaragua. In twee jaar tijd heeft de
CIA kans gezien een legertje van 15.000 man op de been te brengen. ‘They raid
villages and murder coffee pickers in the fields. They do heavy economic damage
by bombing and mining ports.’ Ik vind Europa, en dus ook Nederland, medeschuldig
aan deze oorlogsmisdaden en terreuracties omdat ze zwijgen als het graf over wat
bondgenoot VS zich allemaal permitteert.

8 april 1984
Om 11:00 uur arriveerden ambassadeur Herrenberg, zijn vrouw Carmen en hun vier
kinderen. Ik kreeg een fikse bos bloemen. Hij gaf me enkele foto's en een geheim
rapport over Chin A Sen.204 Ook bracht Henk een boekje met de redevoering van
Bouterse op 25 februari.205 Ik sprak met Herrenberg eerst alleen boven op mijn
slaapkamer. Bouterse wilde nog wachten met het beantwoorden van specifieke vragen
over de Decembermoorden van 1982. Hij had donderdagavond een sauna met Desi
genomen. De bevelhebber had moeten lachen toen Henk had opgemerkt: ‘Ik denk
dat Willem Oltmans hier wel bij had willen zijn.’
The New York Times vraagt zich voor de zoveelste maal af, of Reagan het recht
heeft een geheime oorlog tegen Nicaragua te voeren. ‘Is it really for Presidents alone
to declare such a war?’206
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Roel Martens stuurde

me een knipsel waaruit blijkt dat mijn Bouterse-boekje nu warempel wordt
aangekondigd in De Ware Tijd. 's Middags was ik bij Ron Kaal en Gijs van de
Westelaken, die zoals ik me had voorgesteld een smooth guy was en liet hen het Chin
A Sen-rapport en de foto's zien. Ik gaf ze aanvullende informatie over wat ik in
verband met Suriname zou kunnen schrijven. Honorarium: 1.250 dollar. Dit laatste
was okay. Ze wilden de stukken houden.

9 april 1984
Peter bracht gedetailleerde aantekeningen mee met een dozijn suggesties om het
Claus-manuscript te verbeteren. Hij kon zelfs vannacht niet slapen, want hij lag te
denken over het voorwoord, dat hij zelfs zou willen schrijven.
Ik belde Wim Hazeu en deed het voorkomen dat ik in het bezit was van een rapport
betreffende de geestelijke gesteldheid van prins Claus. ‘Jezus,’ was zijn eerste reactie.
Bluf werkt, ook al is het eigenlijk niet goed. Wie niet sterk is, moet maar slim zijn.
Als ik bij elkaar optel, wat ik in al die jaren van Buringh Boekhoudt hoorde - en
waarvan ik meestal niet eens aantekeningen maakte om haar niet te verontrusten plus de recente gesprekken met Lex Poslavsky, dan komt dit bijelkaar op een
hoeveelheid informatie neer, die met een rapport vergeleken zou kunnen worden.
Telefoneerde met Joop Daalmeijer om te zien of er iets met de VARA mogelijk zou
zijn rondom de Haakmat-story. ‘Ik weet alles al van Maartje207, want zij heeft Haakmat
vrijdag voor Echo van de KRO geïnterviewd. Hij heeft haar alles verteld, ook over
jou.’ Waar is Haakmat nou mee bezig? Dacht een exclusief gesprek te hebben gehad.
Ik belde Haakmat op. ‘U maakt met mij een exclusief gesprek voor de Haagse
Post en intussen bazuint u overal rond wat u hebt te vertellen. U bent jurist. Wanneer
ik mr. Voetelink, de deken der advocaten, zou vragen of dit in strijd met het gebruik
zou zijn, denk ik dat hij u als jurist zal veroordelen. Eerst het interview met
Eindhovens Dagblad en nu Echo van de KRO, wat hebt u nog meer gedaan om mijn
primeur naar de knoppen te helpen?’
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Vanavond bleek dat de publicatie in de Brabant Pers werkte voor mijn ‘primeur’ in
de HP. De NRC verschijnt met de kop HAAKMAT STUURT AAN OP VREDE MET
BOUTERSE. Dat is nu precies het leidmotief van wat ik als eerste had willen brengen;
met deze gedachte had ik hem benaderd. In het geval van Badrissein Sital eerder had
het prima gewerkt. Waar is die man in godsnaam mee bezig?
Prompt belde Gijs van de Westelaken van de HP, of ik het NRC-stuk had gezien.
Ik bevestigde dit en zei: ‘Er staat één tiende van wat hij ons heeft gezegd.’
‘Ja, maar ik hoop niet dat de ochtendbladen morgenochtend nog meer interviews
met Haakmat publiceren,’ antwoordde hij meer dan terecht. Ik belde Haakmat dus
andermaal op om alsjeblieft zijn mond te houden tot de HP was verschenen. ‘U hebt
nu zoveel gekletst dat in plaats van het effect van ons gesprek af te wachten, u het
nu waarschijnlijk bij voorbaat zowel bij Chin A Sen als bij Bouterse hebt verbruid.’208
Gijs van de Westelaken vertelde dat John Jansen van Galen gesproken had met
de CIA-man, die in het door mij ter hand gestelde rapport uit Suriname was genoemd.
Men scheen met mij over de komende publicatie te willen praten. Ik antwoordde dat
ik bij mijn weergave en publicatie van de informatie bleef: ‘Jullie hebben dit voor
2.500 dollar gekocht, dus ik wil best praten, maar ik wil ook afrekenen.’
Peter Schumacher bevestigde dat hij het stuk dat vanavond in de NRC verschenen
was, had geschreven. Ik had hem geïnformeerd, zoals ik sinds onze ontmoeting in
Paramaribo steeds heb gedaan, over alles wat ik deed en van plan was. Dus had ik
hem verteld hoe Haakmat in het Eindhovens Dagblad uit de school had geklapt en
daarmee mijn HP-publicatie had verzwakt. En wat heeft collega Schumacher
vervolgens gedaan? Hij spoedde zich naar het Eindhovens Dagblad en troefde me
nog meer af door het complete Eindhovense artikel in de NRC over te nemen. Ik kan
er met mijn verstand niet bij dat journalisten onder elkaar zo functioneren.
Willem Smitt van Privé belde of ik een Rus, een zekere Olstikov in Nice kende,
die in het bezit zou zijn van brieven die prins Bernhard in de oorlog aan de nazileiding
zou hebben geschreven. Of het waar was dat ik bemiddeld had dat de brieven bij Vrij
Nederland terecht waren gekomen. Ik lachte hem uit. Hoe komen ze bij de onzin. Ik
zei alleen een mijnheer Tolstikov te hebben gekend, die eens ambassadeur in Den
Haag was
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en dat de shit die hij me vertelde in drie regels in mijn dagboek zou komen. Hij
antwoordde dat hij niet overtuigd door mijn ontkenning was, want er werd gezegd
dat ik dit wel degelijk had gedaan. Hij vroeg zelfs of ik op het oorlogspad was tegen
Bernhard. Peter, die meeluisterde, probeerde me op een vriendelijke wijze een standje
uit te delen, dat ik nog altijd te open was en teveel tegen types als Smitt zei.
Vandaag is de HP met mijn gesprek met Haakmat in de stalletjes te koop.209 Er
wordt ook in de dagbladen geadverteerd met HAAKMATS OMMEKEER. Ik had kans
gezien in hetzelfde nummer een bericht door Diplomaticus (alias van Daan Dijksman)
opgenomen te krijgen over het boek van Ronald Gase dat bij Wim Hazeu (Bosch &
Keuning) gaat uitkomen.
Intussen verscheen vandaag weer een artikel in De Telegraaf van anti-Bouterse
ophitser Arnold Burlage:

Opnieuw wordt door minister Irmo Fong Poen gesteld dat KLM-vluchten op
Paramaribo verbonden zullen blijven met de hervatting van de ontwikkelingshulp.
Dat is dus fout. Dat werkt niet in Den Haag. Bouta blijft die denkfout maken. Hij
zou zich volgens Burlage steeds onveiliger voelen, kalmerende en verdovende
middelen gebruiken en zich uit angst met ambulances laten vervoeren. Burlage is
gek. Roel Martens schreef juist in één van zijn laatste brieven hoe hij 's avonds
Bouterse dikwijls aantreft op de atletiekbaan, waar hij gewoon tussen andere
Surinamers traint. Intussen lezen honderdduizenden mensen de gemaniuleerde
berichtgeving van Burlage in de veronderstelling dat de aangeboden informatie waar
is.

10 april 1984
Peter leeft zeer mee met het schrijven aan het manuscript over Claus. ‘Je schrijft echt
over dit onderwerp als een psychiater,’ zei hij. Zijn aanmoediging luidt op die lijn
te blijven zitten. Om die reden stond ik voor mijn bibliotheek bij de afdeling
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mind en pikte er De taal van het onbewuste zieleleven uit.210 ‘Dat is je
ingrediëntenkast,’ zei Peter toen. Inderdaad, en wat ik in dit boek in 1969 aanstreepte
leverde opnieuw tal van gedachten en gegevens op, die er als vanzelf uitrolden.
‘Jammer dat ik niet hier blijf om dit werk van je tot de laatste pagina mee te
begeleiden,’ zei hij, want hij moet terug naar Londen.
Schumacher heeft eenvoudigweg mijn primeur met Haakmat afgepakt. Ik herinner
me hoe André Spoor mij eens in de auto, toen we samen naar Den Haag reden,
waarschuwde dat deze Schumacher een mannetje was om goed in de gaten te houden.
Hij had dus gelijk gehad. Ik zal nooit meer één woord tegen de man zeggen. Ik belde
Haakmat en legde uit hoe de vork in de steel zat. Hij antwoordde: ‘Ik wist niet dat
het zo erg was.’
Haalde nog wat Haagse Posten op met het Haakmat-interview. Ron Kaal nam me
apart en zei dat de redactie had besloten de informatie over de rol van Chin A Sen
en de VS in de Decembermoorden van 1982 niet te publiceren. ‘Wacht even,’ zei ik,
‘we hebben met zijn vieren besloten dat jullie het materiaal zouden nemen,’ met
andere woorden: betalen. John Jansen van Galen zou mij er over opbellen. Hij begon
ook over Haakmat in het Eindhovens Dagblad. Ik zei: ‘Dat komt, Ron, omdat Haakmat
zijn mond niet kon houden en verraad pleegde.’ Ik bezocht vervolgens Haakmat zelf
en legde andermaal omstandig uit waarom hij veel had verpest. Ook hoe hij vanavond
het televisiegesprek met de VARA het beste kon inkleden. ‘Vroeger had ik een hoge
pet op van Peter Schumacher en veel ongunstigs gehoord over mijnheer Oltmans,
maar mijn mening is 180 graden omgedraaid.’
Ik had voor Peter een afspraak gemaakt met tandarts Wilms Floet, die zijn gebit
behandelde. Hij was blij het te hebben laten doen. Ik stuurde Eds moeder een foto
van Eduard tijdens onze reis in Florida, door Frits van Eeden twee jaar geleden
genomen, en schreef op de achterkant: ‘Zo was hij toen.’ ‘Dat is wel nichterig subtiel,’
was Peters commentaar. ‘Eduard weet dat jouw liefde uniek is. Hij weet ook, dat hij
zo'n liefde nooit meer krijgt.’
Anna Pignocchi zendt me Aurelio Peccei's ‘unfinished agenda’ met de
persverklaring die op 1 april in Parijs is uitgegeven.211 ‘I do not know what else to
say: his death left me as an empty shell. Love, Anna.’
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Het schijnt dat de VARA Haakmat nu toch weer niet op de buis gaat brengen. Typisch
Daalmeijer.
De Amerikaanse Senaat heeft 84 tegen 12 stemmen president Reagan een blauwtje
laten lopen en uitgesproken dat er geen staatsgeld gebruikt mag worden om in de
Nicaraguaanse wateren mijnen te leggen. ‘It is the sense of Congress that no funds
heretofore or hereafter appropriated in any act of Congress shall be obligated or
expended for the purpose of planning, executing or supporting the mining of the
ports or territorial waters of Nicaragua,’ luidde de tekst. William Casey, directeur
van de CIA, had heftige botsingen met de senatoren gehad, die dus kennelijk de
praktijken van het Witte Huis en de CIA beperkingen willen opleggen.212
Hedrick Smith voegde er in een beschouwing, AMBIGUITY IN U.S. ON GOALS, aan
toe, dat er sinds het aantreden van Reagan verwarring en tegenstellingen bestaan
over de ‘covert war’ tegen de Sandinisten in Managua.213 De macht van de
Amerikaanse president in 1984 - die dateert uit een grondwet uit 1776 en dus uit een
tijdperk dat helemaal niets meer heeft te maken met de realiteiten van nu - is volkomen
absurd. Amerikanen zitten net zo vast aan dat verhaal uit 1776, als wij aan het sprookje
van Willem van Oranje. Krijg het er maar eens uit.

11 april 1984
Peter wordt altijd nerveus als hij aan het inpakken is voor het zoveelste vertrek naar
Londen. Bij de bushalte vroeg hij nog: ‘Ga je straks de polders in?’ En: ‘Zal je me
ook de andere pagina's van Claus sturen met het voorwoord?’ Hij was zelf aan een
poging een voorwoord te schrijven begonnen, ‘maar dit was moeilijker dan ik dacht.’
Ik zie dat de HP opzettelijk het noemen van mijn onlangs verschenen
Bouterse-boekje uit de tekst heeft geschrapt. Ik had het eerder gemerkt en het in de
drukproeven er terug ingebracht. Maar Gijs van de Westelaken moet het er weer
uitgehaald hebben. Waarom?
Marciano Jesserun meldde dat de BVD de anti-Bouterse Surinamer Wormer had
benaderd en bescherming had aangeboden. Hij maakte me een compliment met de
wijze waarop ik mijn metier aanpakte, maar ook al was het Haakmat-interview ‘een
uitstekend artikel,’ voorzichtigheid met de man bleef geboden. Ik zei dat inderdaad
de laatste dagen mijn rode lichtje was aangegaan ten aanzien van Haakmat.
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Er wordt weer eens met mijn telefoon geknoeid. Er zijn zelfs momenten dat ik enige
tijd helemaal niet kan telefoneren en het toestel ‘dood’ is. Opnieuw een razend
telefoontje naar de PTT!
Haakmat zegt niet te hebben gemerkt dat de HP zijn voorstel tot een Conferentie
in het Caraïbische gebied had geschrapt. Hij dacht door plaatsgebrek. Hij heeft dit
voorstel intussen in gesprek met Heering van de Surinaamse Weekkrant opnieuw
gelanceerd. ‘Chin A Sen is inmiddels naar de VS gevlucht,’ vertelde hij. ‘Het werd
hem te heet onder de voeten. Het verzet, de Bevrijdingsraad, is opgeblazen. Cyril
Khrag van deze raad staat achter mijn gesprek in de HP Het Amsterdamse verzet
vond ons gesprek zelfs geweldig en fantastisch.’
Heb een half uur gesproken met Max de Bok, de voorzitter van de NVJ. Hij was
het volkomen met me eens dat noch de NVJ, noch ik die 5.000 gulden aan Buitenlandse
Zaken moeten betalen vanwege de overheidssabotage van mijn reis met Claus naar
India, ‘en wel om principiële redenen niet.’ Hij maakte notities; ik zal over zijn
standpunt Droogleever Fortuijn schrijven. Hij vertelde verder dat Beatrix 45 minuten
langer was gebleven op de NVJ-viering dan was gepland. Een hofdame, die steeds
kwam zeuren om te vertrekken werd weggewuifd. Max had Claus gevraagd: ‘Hoe
gaat het nu met u?’
‘Nou, zo, zo, laten we het daar maar op houden.’ Hij had in een speciale brief
uitdrukkelijk gevraagd of prins Claus mee wilde komen.

12 april 1984
Brief van ambassadeur Coen Stork uit Havana.214 Eveneens een paar regels van Maria,
de Cubaanse vriendin van Badrissein Sital.
Suzanne Baart schrijft in de Volkskrant dat ik een ‘weinig toevoegend gesprek’
met Haakmat heb gehad voor de Haagse Post. Waarom schrijft zo'n juffrouw
dergelijke onzin?
Aart van der Want van het Forum Humanum van de Club van Rome heeft met
Kees Caljé van NRC Handelsblad geluncht. Hij had een groot artikel in de krant
geschreven bij het overlijden van Aurelio Peccei dat de plank nogal missloeg.215 ‘Je
moet natuurlijk niet aan persoonsverheerlijking doen,’ had Caljé tegen Aart gezegd.
‘Peccei heeft geen tijd gehad om kritisch te worden’ was een andere opmerking van
dit redacteurtje uit Rotterdam. Ik heb Aurelio dertien jaar van nabij gekend en mee-
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gemaakt. Dergelijke uitspraken doen me denken aan de domme opmerking in Tegels
lichten van Henk Hofland, dat Bung Karno mij ‘betoverd’ zou hebben.
Jan Taats, de voorzitter van de AVRO-ondernemingsraad, belde om te vertellen dat
mijn informatie over de rol van Wibo van de Linde in de Time-affaire en diens
meineed door hem waren gebruikt. Hij was me dankbaar ik de stukken had
toegezonden. De regering Reagan heeft snel bij de VN een verklaring neergelegd dat
de VS de rechtsmacht van het Internationale Hof van Justitie niet erkent. Dit alles
om te voorkomen dat ze na een klacht van Nicaragua zouden kunnen worden
veroordeeld, dat wil zeggen, een dergelijke veroordeling kan Washington hierna dan
rustig naast zich neerleggen. Zelfs Hans van den Broek heeft de Amerikaanse
ambassadeur meegedeeld ‘bezorgd te zijn’ over deze onverkwikkelijke affaire. Als
meelopers van de VS durven we natuurlijk niet echt te zeggen wat we denken. Senator
Frank Church (59) is overleden. De man deed zijn uiterste best de dubieuze praktijken
van de CIA en de regering aan banden te leggen in Vietnam, Cambodja, Cuba en
noem maar op. Ook bemoeide hij zich met de verwikkelingen rond de moord op
president Kennedy, maar hij werd met man en macht bestreden door de machtscentra
in Washington.
Cécile van Lennep belde. In verband met haar leeftijd was zij bezig
familiememorabilia op te ruimen, ook omdat haar kinderen met buitenlanders waren
getrouwd en de Van Lennep-bezittingen eigenlijk niets voor hen betekenden, behalve
misschien voor Sylvia in Noorwegen.
Daarop volgde scherpe kritiek, dat ik binnenkort zestig jaar werd - ik dacht, hoe
weet zij dat? - dat ik eigenlijk nog niets van het leven had geleerd, dat ik veel te
eerlijk schreef en zei wat ik dacht en voelde, en daardoor alleen maar meer vijanden
kreeg. Zij begreep echter precies wat me bewoog, maar zij wilde me alleen maar op
het hart drukken voorzichtiger te zijn. Ik antwoordde dat zij in principe gelijk had,
maar dat ik er naar streefde in tact te blijven en niet af te dalen tot het gebruikelijke
gelieg en bedrieg om ‘vooruit te komen in de samenleving.’
‘Ik ben blij dat je begrijpt wat ik je wil zeggen, lieve schat,’ zei Cécile van Lennep.
Zij vertelde ook de brieven en kaarten die ik haar al die jaren had geschreven te
hebben bewaard: ‘Wist je dat?’
Nee, dat wist ik niet, maar ik voelde heel sterk dat sinds Nijenrode, maar ook
daarna, mevrouw van Lennep, de moeder van Frank, werkelijk een vriendin is
geweest.
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Bedankje van de familie van Aurelio Peccei.

Amsterdam- Groningen
In Groningen had ik een ontmoeting met het Vriendschapscomité
Nederland-Suriname. Ik werd door twee leden van de CPN, Hanneke en Johnny, van
het station opgehaald. Bij hen thuis hingen portretten van Lenin en Stalin aan de
muur. Dat zal de reden zijn dat Henk Herrenberg met een bocht om ze heen loopt.
Er waren drie Surinamers en nog een Nederlander aanwezig. Ik legde uit, toen zij
naar de vijandigheid van Herrenberg vroegen dat hij zich op geen enkele manier als
ambassadeur kon permitteren in contact te staan met communistische sympathisanten,
want hij had het al moeilijk genoeg als gevolg van vijandigheid tegen Bouterse.216

14 april 1984
Hoogeveen-Amsterdam
Logeerde bij Jan Kikkert, de voetballer en schilder van olieplatforms op zee. Het
was gezellig. Hij is ambivalent over zijn vriendschap met de Amerikaan Tom.
Ik werkte in de trein aan het Claus-manuscript.
De weiden liggen vol met zonnebadenden lammetjes.
Julien Green zegt tegen Iema van der Poel dat ouder worden ‘een gruwelijk iets’
is. ‘Het trieste is dat jonge mensen zich vaak geen rekenschap geven van hun geluk.
Godzijdank heb ik mijn hoofd nog. Ik kan nog schrijven. Dat doe ik iedere dag. Ik
ben op de wereld om boeken te schrijven. Als ik niet schrijf ben ik ongelukkig.’217
Green heeft André Gide goed gekend. Hij bewonderde diens oprechtheid en
onderstreepte zijn bewondering voor Gide's ‘liefde voor de waarheid.’ Misschien is
dat ook altijd mijn onbewuste binding met Gide geweest.

15 april 1984
Heb van 07:00 uur tot nu middernacht aan mijn Claus-boekje gewerkt. Ik heb nu
meer de psychohistorische benadering erop toegepast.
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Jan van Wieringen uit New York telefoneerde me. Hij vroeg of hij niet meer in mijn
‘computer’ zat. Ik bevestigde dat dit inderdaad het geval was, maar beloofde wanneer
ik weer in New York ben langs te zullen komen.
The New York Times bracht de Nederlandse jurist Hugo de Groot in herinnering
die in 1625 de eerste rechtsregels opstelde voor oorlog en vrede.218 In 1917 verklaarde
Amerika het Duitsland van keizer Wilhelm II de oorlog nadat zijn U-boten
internationale wetten schonden door koopvaardijschepen op de oceanen zonder
waarschuwing tot zinken brachten. Nu gebruikt Ronald Reagan de methoden van de
Duitse keizer van toen, en legt in strijd met de internationale gedragsregels mijnen
in de Nicaraguaanse wateren. Het blad ridiculiseert het feit dat Washington inderhaast
het Internationale Hof in Den Haag nu niet wil erkennen om niet veroordeeld te
kunnen worden. What a bloody mess. Nicaragua heeft trouwens al een klacht bij het
Hof in Den Haag tegen de VS ingediend, zoals te verwachten was. Ook heeft de
regering in Managua het hele grondgebied van het land tot oorlogsgebied verklaard.
Anthony Lewis is opnieuw het duidelijkst van alle commentatoren. Hij schrijft
dat Reagans geheime oorlog tegen Nicaragua allerminste een op zichzelf staand geval
zou zijn, maar dat het om een algemeen ideologisch uitgangspunt van de regering
Reagan gaat. En dat is: ‘That the United States can best deal with its problems in the
world by using force and acting unilaterally without regard to its views of friends
and neighbors.’ Hij vervolgt: ‘One might have expected an American Government
to be embarrassed supporting terrorisms against another country, mining its harbors,
trying to avoid accountability at law. But no blush came to the cheeks of Mr. Reagan
or his people.’219
The New York Times publiceerde ook een lijstje van reeds getroffen schepen.

Hazardous passage
Vessels damaged by mines in Nicaraguan waters
Date

Nationality and vessel

Location

Feb. 25

Two Nicaraguan fishing
boats

El Bluff

March 1

Dutch dredger Geoponte
IV

Puerto Corinto

March 7

Panamanian ship Los
Caraibos

Puerto Corinto
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The New York Times, 13 april 1984.
The New York Times, 15 april 1984.
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March 20

Soviet tanker Lugansk

March 28

Liberian ship Inderchaser Puerto Corinto
and Nicaraguan shrimp
boat

March 29

Nicaraguan fishing boat
San Albino

March 30

Japanese ship Terushio
Puerto Corinto
Maru and Nicaraguan
shrimp boat Alma Sultana

Puerto Sandino

Puerto Corinto

16 april 1984
Het Claus-manuscript is gereed, 115 pagina's. Herry Voetelink zei: ‘Het is juist een
zeer goed verhaal geworden. Daar zal je geen moeilijkheden mee krijgen.’ Het gaat
nu dus naar Gijs van der Wiel. Ik heb een voldaan gevoel. Niemand zal ooit geloven
dat dit manuscriptje in minder dan twee weken tot stand is gekomen, inbegrepen de
tijd die nodig was om onderzoek te doen. Zoals ik tegen Peter zei: ‘ik voel me
begeistert.’ Waar ik veel van de bijkomende details vandaan heb gehaald, weet ik
eigenlijk zelf ook niet. Inspiratie? Zond ook Lex Poslavsky een kopie van het
manuscript. En natuurlijk Peter.
Ambassadeur Dirk Jan van Houten heeft bij het aanbieden van zijn geloofsbrieven
in Paramaribo gezegd: ‘Ik zal mij volledig inzetten om met de regering van Suriname
de problemen op te lossen die zijn ontstaan door misverstanden en verkeerde intenties,
zowel in Den Haag als in Paramaribo.’

17 april 1984
Na een vergeefse poging om Arie Kuiper te interesseren in de Chin A Chen-affaire
en de CIA heb ik besloten de informatie aan John Drieskens van Panorama aan te
bieden. Als ‘de serieuze media’ niet willen, dan maar de sensatiepers. John was zeer
verbaasd dat ik hem hierover opbelde, en begon met zich te excuseren voor wat er
rond het Claus-verhaal was gebeurd, en dat ‘hierdoor de goede relatie met mij
verstoord had kunnen worden.’
Aart van der Want en Ko van Wouwe hebben op 8 mei een interessante bijeenkomst
gepland in Leiden.220
Belde met Peter, die zei het laatste gedeelte van het Claus boekje in een ruk te
hebben uitgelezen.
Jan Mets: ‘Ik maak je mijn compliment voor je Haakmat-interview.’
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Het Algemeen Dagblad meldt dat Gerard Wallis de Vries de be-
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noeming van Wibo van de Linde bij de AVRO definitief heeft gemaakt en niet meer
is terug te draaien. Volgens Jan Taat heeft het personeel ‘met verslagenheid,
verontwaardiging, verbijstering en teleurstelling’ van het besluit kennisgenomen.
Algemeen directeur Harald Christern stapt nu op en Ger Lugtenburg beraadt zich op
zijn positie. Het zegt alles van Wibo dat hij onder dergelijke omstandigheden nog
voor de leidende post bij de AVRO in aanmerking wil komen. Stel je voor als je weet
dat niemand je pruimt. Hij wordt programma-directeur radio en televisie.221
Het Algemeen Dagblad meldt ook dat de Surinaamse regering de bezem haalt door
het ambtenarenapparaat om het te zuiveren van linkse mensen die tot de RVP en PALU
behoren. Premier Wim Udenhout zou met deze ‘zuiveringen’ een goede indruk in
Washington willen maken. Suriname hengelt immers naar steun van het IMF. Ik denk
- omdat Bouterse tenslotte de dienst uitmaakt - dat wat in werkelijkheid in Paramaribo
gebeurt aanzienlijk minder extreem is dan het AD het voorstelt.
Eegje Schoo heeft in Djakarta bekendgemaakt te verwachten dat de IGGI222 het
Suharto-regime dit jaar twee miljard gulden zal geven. Ze zijn hartstikke gek. Jaar
in jaar uit worden miljarden in dit misdadige fascistische generaalsbewind gepompt.
Ook nu mijn financiële middelen teruglopen, moet ik toch tegen elke prijs proberen
om The New York Times aan te houden, die hier om de paar weken in grote zakken
wordt afgeleverd. Het blijft de waardevolste krant in de wereld om te lezen.
Alfred Vierling spreekt nu over Janmaat alleen nog maar als ‘dat etter’. Vierling
wil nog steeds aan de Europese verkiezingen deelnemen.
Bracht een bezoek aan André Haakmat. We spraken een uur over de opkomst en
ondergang van Chin A Sen, om de inhoud van mijn Panorama-reportage te verbeteren.
Ik stelde hem voor samen naar Paramaribo te vliegen en een fait accompli te scheppen,
maar ik denk dat hij dat een te wilde aanpak vond.223
Ambassadeur Antonio Diaz van Cuba belde om te zeggen dat ik 23 april in Havana
werd terug verwacht. Ik legde uit geen ticket te hebben en dat ik me op dit moment
dat ook niet meer kan permitteren.
Ronald Gase kwam langs en liet me twee hoofdstukken lezen gebaseerd op zijn
jongste onderzoekingen in het dagboek van
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Algemeen Dagblad, 18 april 1984.
Inter-Governmental Group on Indonesia, de in 1967 door Nederland opgerichte organisatie,
waarin een aantal landen uit het westerse blok te investeren ontwikkelingshulpgelden
coördineerden. (red.)
De notities van dit gesprek zitten in mijn dagboek.
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oud-premier Jan de Quay. Bijzonder materiaal. Maar ik wil dat hij toevoegt dat de
befaamde ontmoeting in 1961 van Emile van Konijnenburg en Koos Scholtens met
Sukarno in Washington zuiver en alleen door mij tot stand werd gebracht.
Volodja Molchanov en zijn vrouw Consuelo volgden op televisie een ballet van
Hans van Maanen. Hij telefoneerde me en vroeg: ‘Noemen ze dat hier dansen?’ Wat
niet weet wat niet deert, ze denken in Amsterdam in ieder geval dat het prachtig is.
Minister Tjon Kie Sim zendt een belangwekkend telegram in verband met de
plannen met Motke Chanoeka en Koor Industries in Israël.

19 april 1984
Jan Mets noemt het Claus-manusscript ‘zéér interessant’, maar wil het niet uitgeven.
Dan dus Wim Hazeu.
Om 12:00 uur was er een personeelsvergadering op de Surinaamse ambassade.
Ambassadeur Herrenberg liep eruit weg en nam met mij het artikel door dat ik over
de Chin A Sen schreef. Hij had wat kritiek en enkele suggesties. Marciano Jesserun
neemt het zondag mee naar Paramaribo, omdat ik wil dat Bouterse het eveneens te
zien krijgt.
At met Volodja Molchanov poffertjes op het Malieveld. Hij vertelde dat
ambassadeur Beletski twee topambtenaren van het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse zaken: chef directie Europa Paul Polak en Adriaan Jacobovits de Szeged,
directeur-generaal Politieke Zaken, te dineren had gehad. Volodja moest vertalen.224
‘Beletski praat dan constant,’ vertelde Vo-
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Adriaan Jacobovits de Szeged spreekt vloeiend Russisch; Paul Polak heeft in Moskou gewerkt
en was Sovjetexpert op het ministerie.
http://www.wikileaks.org/plusd/cables/1976ECBRU06641_b.html. en
http://search.wikileaks.org/plusd/cables/1976 THEHA04307_b.html. (red).
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lodja. ‘Hij kocht graan hier en tractoren daar en op een bepaald moment zei de
ambassadeur dat het ware te wensen dat de buitenlandse betrekkingen zouden
terugkeren naar de tijden van tsaar Peter de Grote. Waarop Adriaan Jacobovits de
Szeged opmerkte: “Maar dan moet mijnheer Tsjernenko wel eerst een paar jaar in
Zaandam het ambt van scheepsbouwer komen uitoefenen”.’
Ik zei tegen Volodja dat het interview met Sital in Havana had bijgedragen tot het
opblazen van het kabinet Alibux en de afgang van de PALU, en dat ik nu met een
gesprek met André Haakmat iets dergelijks had bereikt met Chin A Sen. Waarop hij
reageerde: ‘Kan je niet ook eens bij ons in Moskou langs komen?’
‘Dat heb ik geprobeerd door een gesprek met Andropov te proberen bemachtigen,
maar die is dus langs andere wegen in lucht op gegaan.’
In de trein raakte ik overtuigd, dat ik de Chin A Sen-rapportage nog eenmaal
opnieuw moet schrijven.
Wim Hazeu deed zeer aarzelend over het Claus-boekje. Hij wilde er met Lex
Poslavsky over spreken. Ik zei: ‘Nee, ik wil niet dat je besluit van hem afhangt.
Voetelink heeft het manuscript juridisch bekeken en zegt dat het in deze vorm uit
kan komen.’ Ja, maar hij was ook al bezig met een boek over koningin Juliana. ‘Okay,
stuur mijn manuscript dan maar terug,’ zei ik. Mijn instinct over Hazeu blijkt weer
juist te zijn geweest, wat Lex Poslavsky ook gezegd mag hebben. Hazeu is en blijft
een aarzelaar.
De brief van Arie Kuiper spreekt voor zichzelf en geeft andermaal een fraai beeld
van de huidige stand van de journalistiek.225

20 april 1984
Het Chin A Sen-rapport is herschreven: 24 pagina's. De chauffeur van de ambassadeur
komt een kopie ophalen om mee te geven naar Paramaribo.
André Haakmat vertelde dat hij stukken had gevonden, die aantoonden dat Chin
A Sen indertijd had geweigerd zijn handtekening te zetten onder zijn benoeming als
lid van de erkende Surinaamse advocatuur. Er was ook een brief bij van de president
van het Gerechtshof in Paramaribo, die Chin A Sen erop wees dat hij obstructie
pleegde. Ik antwoordde die stukken nu niet liever toe te voegen, want het zou worden
uitgelegd als
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dienende ter ondersteuning van Haakmats positie. Daar was hij het mee eens.
Ontmoette John Drieskens in het Hilton hotel op Schiphol. Het maakte me onrustig,
omdat er veel Transavia-vliegtuigen vertrokken. Ik dacht aan de mogelijkheid Eduard
tegen het lijf te kunnen lopen. John Drieskens las mijn stuk, en ik liet het Chin A
Sen-rapport van de Surinaamse inlichtingendienst plus drie foto's zien. Hij wilde het
materiaal meteen hebben en tekende voor een bedrag van 10.000 gulden. Hij bleek
eveneens geïnteresseerd te zijn om mijn Claus-boekje in een serie van zes artikelen
in Panorama te publiceren voor wellicht 50.000 of 60.000 gulden. Ik belde Peter
later zelfs tweemaal uit pure opwinding over dit succes. Nu is ook de crisis rond mijn
VISA-kaart opgelost.

Amsterdam-Madrid
Ben op weg naar de Delgado's.
Time meldt dat men de eerste duizend jaar van het christendom vermeed over seks
in verband met Jezus, de zoon van God te spreken. Maar vanaf de Franciskanen in
de dertiende eeuw en de Renaissance werd een nieuwe weg in geslagen. ‘Devout
Christian painters from Florence and Flanders removed the drapery from the figure
of Jesus and purposely exposed his genitals.’ Er is een boek in de VS over dit
onderwerp verschenen: The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern
Oblivion. Hoe kom je erop, as if it matters.226
Bij de AVRO zijn meer dan duizend leden weggelopen vanwege de benoeming van
Wibo van de Linde. Prettig om zo ergens binnen te komen.
De Sovjetregering gaat meer aandacht besteden aan marxistische vorming van de
schooljeugd. De Opperste Sovjet heeft dienaangaande een nieuwe schoolwet
aangenomen. Communistische opvattingen moeten beter worden ingeprent opdat
scholieren een beter verweer krijgen tegenover ‘een ideologische vijand’. Leraren
behoren vurige propagandisten te zijn, die leerlingen tot ware patriotten opvoeden.227
Ik vraag me af of ze in dit late uur hiermee niet te laat komen. Uit eigen waarneming
weet ik al heel lang dat de ontwikkeling tot een nieuwe marxistische mens een
gigantische flop is in the Sovjet
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Time, 23 april 1984. Dit artikel gaat over een uitgebreid onderzoek van Leo Steinburg, THE
SEXUALITY OF CHRIST IN RENAISSANCE ART AND IN MODERN OBLIVION, na
publicatie in het academisch tijdschrift van het MIT, October werd het als boek gepubliceerd
in 1983 door Pantheon Books, New York. (red.)
NRC Handelsblad, 13 april 1984.
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Unie. Hoeveel interviews heb ik hierover niet afgenomen en nooit heb ik een afdoend
antwoord gekregen dat die nieuwe mens een haalbare kaart zou zijn.

21 april 1984
Madrid
Caroline Delgado228 wachtte me op in een beautiful dress.
De Tijd plaatste Wibo op de omslag. De situatie binnen de AVRO wordt in het
weekblad omschreven als: PANIEK IN DE SLANGENKUIL. Die shit is me de afgelopen
dertig jaar in de journalistiek grotendeels bespaard gebleven, al was de prijs erg hoog
me buiten de journalistieke slangekuilen te plaatsen.
The New York Times meldt dat twee Amerikaanse UH-1H helikopters ‘bij vergissing’
vanuit Honduras boven het grondgebied van El Salvador terecht waren gekomen.
Een Amerikaanse militaire woordvoerder verzekerde de wereld dat de toestellen
geen spionagewerk verrichtten.229
De VS weigeren de Nicaraguaanse partizaan Nora Astorga als ambassadrice in
Washington te accepteren. The New York Times geeft aan dat die weigering onder
druk van de CIA tot stand is gekomen.230
Sigi Wolf, een redacteur van Elseviers die zelden achter zijn bureau vandaan komt,
schrijft dat ik een lofzang op de machtigste man in Suriname had geschreven en een
onverzadigbare reislust tussen Amsterdam-Paramaribo had ontwikkeld. Mijn boekje
zelf heeft hij dus niet gelezen. Het lijkt hem een lofzang, omdat het in de mode is
een klaagzang over dezelfde figuur aan te heffen. En hij, Wolf, moest eens weten
wat ik met Sergio Orlandini afgesproken heb ten aanzien van die luchtlijn.

21 april 1984
Professor Delgado vertelde in Moskou231 een ontmoeting te hebben gehad met mijn
goede vriend de wetenschapper Oleg Gazenko, die hem in uniform had ontvangen.
Gazenko heeft de rang van luitenant-generaal. Hij vertelde Delgado ondermeer dat
binnen één week twee resusaapjes mee de ruimte in zouden gaan. De diertjes werden
hem getoond evenals de stukken betreffende het onderzoekproject. Daarop vroeg hij
Delgado zijn kritiek te geven. Delgado antwoordde dat het een schitterend project
was, maar dat het begeleidende onderzoek
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Caroline Delgado-Stoddard, professor Delgado's echtgenote.
The New York Times, Joseph Treaster, 20 april 1984.
The New York Times, Philip Taubman, 20 april 1984.
Een reis die ik had helpen bewerkstelligen.
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zes tot acht jaar achter liep op proeven die elders worden gedaan. ‘You do not seem
to research the neurochemistry of the brain and that after all is the essence of it all,’
had professor Delgado hem gezegd. Gazenko gaf aan dat hij tot een langdurige
samenwerking met het instituut van Delgado in Madrid wilde komen.
Daarna dineerde Delgado in Moskou met de Spaanse ambassadeur en bespraken
dit verzoek en samen stelden ze een principe-akkoord op dat het Centro Ramon y
Cajal in Madrid en de USSR Academy of Sciences zou kunnen afsluiten. Inmiddels
zijn ook de ministeries van Buitenlandse Zaken en de Spaanse Academie van
Wetenschappen zich met de plannen aan het bemoeien. Er schijnt nu geld beschikbaar
te komen om wetenschappers uit te wisselen. Delgado is vervolgens naar Washington
gereisd om een soortgelijke samenwerking in de VS op poten te zetten.
Bij het opstaan dacht ik aan de dood van mijn vader op 21 april nu achttien jaar
geleden. Het is onvoorstelbaar dat het al zo lang geleden is. We gaan zo op in ons
huidige Dasein dat we vergeten te denken aan die eeuwige cyclus van leven en dood.
José Delgado noemde het overlijden van Aurelio Peccei ‘a personal loss’. Ook dat
is zo gemakkelijk om te zeggen, maar om het te verwerken is een andere zaak. Ook
ik ben in looppas onderweg naar het onvermijdelijke einde. De dagen vervliegen in
het niets, het is niet bij te houden.
Vlak voor mijn vertrek naar Spanje arriveerde met de post The Origin of
Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind van Julian Jaynes, een
psycholoog verbonden aan de Princeton University.232 Op pagina zeven spreekt hij
al over bewustzijn en leren, gekoppeld aan programmeren en hersenspoelen. Hij rept
over het bestaan van ‘a kind of huge historical neurosis. Psychology has many of
them. And one of the reasons that the history of science is essential to the study of
psychology is that it is the only way to get out of and above such intellectual
disorders.’ (...) ‘What we do is completely controlled by the wiring diagram of the
brain and its reflexes to external stimuli. Consciousness is not more than the heat
given off by the wires, a mere epiphenomenon. Conscious feelings are mere colors
laid on the surface of a mosaic which is held together by its stones, not by the colors.
Or has Huxley insisted in a famous essay, “we are conscious automata.”’ (p.p. 10-11).
Het is trouwens opvallend dat, wanneer ik dit soort ontdekkin-
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gen doe van beautiful thoughts, ik dan niet op de eerste plaats denk aan Eduard maar
aan Peter, want ik deel automatisch dit soort informatie met hem. Ik zal dit boek
ogenblikkelijk voor Peter bestellen.
‘Consciousness emerged from living things. (...) Prominent neurologists agreed
that we no longer had to think of consciousness as merely dancing an assiduous but
futile attendance upon our brain processes. (...) The neural substrate of consciousness
is one of the most important neurological discoveries of our time. (...) It extends from
the top of the spinal cord through the brainstem on up into the thalamus nerves,
almost like a system of wire-tabs on the communication lines that pass near it.’ (p.p.
17).
Ik voerde een interessant gesprek met professor Delgado over het onderwerp
reality.233 Hij vertelde dat hij in Moskou het interessantste gesprek gevoerd had met
psychiater Vartanian en diens groep. Hij was het met me eens dat we Vartanian
zouden vragen voor een bijeenkomst van het Forum Humanum. Delgado werd
uitgenodigd om voor een langere tijd een psychiatrisch ziekenhuis in Siberië te komen
bezoeken. Ook had hij onze gezamenlijke vriendin de neurofysiologe Bechtereva in
Leningrad ontmoet.
Hij gaf me zijn toespraak The Psychophysiology of Freedom te lezen.234 Het is een
vlammend pleidooi om aan te tonen dat ‘human dignity, self-realization, happiness,
and personal freedom are the products of mental activity.’ Zij zouden dus prioriteit
moeten krijgen bij het opstellen van ‘educational systems.’ ‘The individual does not
control his own genes, liver functions, or the synaptic linkages of his neurons. Most
essential aspects of our biology are beyond personal awareness and control.’ (...) ‘A
biological understanding of reality should diminish today's conflicts. Study of the
brain, which is the human power center, may provide new solutions in agreement
with man's limitations and options for development. (...) The gradual humanization
of future psycho civilized man must be directed by intelligent choices with plans and
purposes than can be share by all mankind, because all share similar basic neurological
mechanisms.’235
Professor Delgado werkte verder uit, waar we al jaren samen
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over spraken, namelijk hoe we van het jaar nul tot zes worden volgepropt met
‘symbols, emotions, knowledge, skills and many other aspects of mental functions’
waardoor wij ‘decisively are influenced by sensory inputs.’ Waar het op neerkomt
is dat we te maken hebben met ‘an authoritarian education’. Het kind is tussen nul
en zes immers niet in staat ‘and lacks the capacity and intelligence to structure his
neurological mechanisms?’ (...) ‘These are directed from the outside and are imposed.’
Dit betekent dus dat, terwijl we denken of aannemen ‘vrij’ te zijn, in werkelijkheid
we voor ons zesde jaar al zo grondig zijn gehersenspoeld - ik noem dit zelf:
beschadigd - om nog te kunnen spreken van free minds or free individuals.
Vervolgens wees Delgado op het feit ‘that human beings are born with very
immature brains.’ Hij onderstreepte: ‘The hippocampus and cerebellum cortex have
only ten to twenty percent of their potential neurons and the rest will appear, under
normal conditions, after birth.’ Wat zou ik van dit materiaal toch graag een artikel
voor de HP maken.
Hij vertelde dat hij in 1951 onderzoek naar hersens verrichtte in de VS. Volgens
de Amerikaanse wet mag dit pas 48 uur na de dood worden uitgevoerd. Het probleem
was binnen die twee dagen na het tijdstip van overlijden hersens al een flink aantal
veranderingen ondergaan. Delgado bood de Amerikanen dus aan hersens van pas
overleden mensen uit spanje naar de VS te over te laten brengen. Hij nam contact op
met een patholoog-anatoom in Madrid. Geen enkel probleem, hoeveel hersens wilde
hij hebben. Delgado vroeg vervolgens wat ze zouden kosten, misschien honderd
dollar? ‘Ben je mal, ze vermoorden hun vader voor honderd dollar,’ was het antwoord.
Uiteindelijk werd de koop gesloten op 25 dollar per ‘set of brains’. Ze zouden in
‘formalin and plastic’ geprepareerd worden en in een speciale koffer worden verpakt.
Delgado ging ze ophalen en stuurde deze koffer ‘out of superstition’ - met een ander
vliegtuig. De Amerikaanse douane zou perplex hebben gestaan over de aankomst
van een Spaanse professor met een koffer vol hersens.236

22 april 1984, Pasen
We dineerden gisteren in visrestaurant Serramar. Er ontwikkelde zich een gesprek
vol hoogte en dieptepunten. Ik zei op een gegeven moment dat ik eigenlijk nooit in
‘iemand’ had geloofd. Delgado vroeg wat ik bedoelde met ‘geloven.’ ‘Daar
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bedoel ik trust mee,’ zei ik, maar maakte al meteen een uitzondering voor Eduard.
Verder wijdde ik uit over hoe er zelfs een verlies aan trust was geweest met
mejuffrouw Buringh Boekhoudt.237 Na enige aarzeling vertelde ik hen zelfs dat ik als
jongetje op ongenadig wijze van mijn moeder op mijn duvel kreeg vanwege mijn
hardnekkige verzet, wanneer ik cello moest spelen. ‘Wel,’ antwoordde de professor,
‘flogging was a tradition then. I have been beaten as a child too.’ Hij zei - en die
Übermensch-benadering van total mental control, die hij steeds hanteert ergert me
soms - zelf drie fasen te hebben gekend:
1 a mental state like everyone else,
2 trying to be a model thinker and the discovery that this was a cruel way
3 zijn huidige fase.
Echt duidelijk werd het me niet.
Vanmorgen tijdens het ontbijt vertelde Delgado bezig te zijn met een manuscript:
The Engineering of Happiness. Daarin verduidelijkte hij deze drie fasen. Ik ging
mijn bandopname-apparaat halen. We raakten in diep gesprek. ‘Mind is an
abbreviation for an ill-defined group of mental activities. Its existence requires a
functioning brain. Without a brain there is no mind. The mind is often looked upon
as a unit. In reality, however, there are many mental activities: talking, enjoying
music, problem solving and so forth that all have different sensory inputs, feelings,
behavioral manifestations, and neurophysiologic mechanisms. The mind is a dynamic
entity, which cannot be frozen or preserved like a brain in formalin. It is therefore
incorrect to ask: where is mind? Because mind is a set of mental activities.’
In gesprek met koning Juan Carlos heeft Delgado eens gezegd: ‘A king has a
different brain from other people,’ wat enige consternatie teweeg had gebracht. De
uitleg van deze bewering staat op de band.
Ambassadeur Herrenberg had beloofd te bellen als hij de uiteindelijke tekst van
mijn Chin A Sen-rapport voor Panorama had bestudeerd. Hij hield woord: ‘Er moet
nog een tekst worden uitgevonden,’ zei hij, ‘die weergeeft hoe ik je artikel beoordeel.
Niemand zou het zo hebben kunnen schrijven. Het herleidt alle andere Nederlandse
journalisten terug tot makrelen. Je weet wel, als je bij Scheveningen een hengel
uitgooit vang je er meteen zeven op een rij. Ik voorspel, dat Chin A Sen zal aftreden
als leider van de Bevrijdingsraad.’ Ik waarschuwde
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dat het embargo op het artikel nog tot 3 mei moest worden gehandhaafd. ‘Ik ga op
3 mei met een aantal exemplaren van Panorama naar Paramaribo,’ aldus de
ambassadeur. Hij bevestigde dat de tekst ook al bij Bouta was.
Voel me koortsig en alsof ik moet overgeven. Caroline Delgado adviseerde me
twee glazen warme melk te drinken met een sandwich met kaas.

23 april 1984
12:30 uur, Madrid-Amsterdam
Het Kremlin weigert nog altijd gratie te verlenen aan Rudolf Hess, die al negentig
jaar is. Een zeer slechte zaak. James Reston herinnert aan het feit dat Hess nu 43 jaar
in de bak heeft gezeten, kosten 800.000 dollar per jaar, bovendien als enige gevangene
in Spandau, West Berlijn. Het slaat echt nergens op.238 Dan te bedenken dat hij
geprobeerd heeft vrede met Engeland te sluiten om de handen vrij te kunnen hebben
de Sovjet Unie de nek om te kunnen draaien. Het is toch een speling der geschiedenis
dat de geallieerden eerst de USSR en Duitsland kort en klein lieten timmeren om na
de vernietiging van beiden, het communistische imperium met vereende krachten te
proberen nog verder de das om te doen. Aan dat doel is Ronald Reagan in ieder geval
in hart en nieren toegewijd.
James Mason van het Federal Center of Disease Control in Atlanta, Georgia denkt
dat Franse wetenschappers zouden hebben ontdekt wat AIDS veroorzaakt.239
Tom Wicker geeft terecht aan dat - nu het Ronald Reagan door het Congres is
verboden zijn clandestiene oorlogen in Latijns-Amerika op te voeren - de president
zich verliest in escalerende retoriek die absoluut nergens op slaat. Zo heeft hij in een
recente redevoering gezegd dat wanneer Centraal-Amerika wordt verloren (in rode
handen overgaat) de grenzen van de VS zelf zullen worden bedreigd. De Sovjets
zouden bezig zijn het strategische evenwicht te verstoren door ten zuiden van Amerika
‘a string of anti-American, Soviet styled dictatorships’ te vestigen. Reagan ziet rode
sterretjes.
Wicker noemt al dat geklets ‘gevaarlijk’ omdat hij er op deze wijze wellicht toch
in zal slagen veel Amerikanen te overtuigen dat er werkelijk ‘rood gevaar’ aan de
grenzen zou dreigen. ‘It is hypocritical too, to talk of forcing dictatorships down the
throats of peoples most of whose history has been a tale of oppression; at a time
when counterrevolutionaries armed, trained
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and directed by the U.S. are trying to force their own U.S. supplied power down the
throats of Nicaraguans.’240
Niet alleen dat. Vrijwel heel Latijns-Amerika zit door diplomatieke achterdeurtjes,
dollar- imperialisme en pure chantagepolitiek in de zak van Washington, met als
enige uitzondering Cuba. Hoeveel dictators, en ultra-rechtse moordenaars zijn er niet
door de VS in het zadel gehouden, omdat Washington alleen maar in het geweer komt
met het bevorderen van een zogenaamde democratie, wanneer links-georiënteerde
regimes gewipt moeten worden. Rechts en extreem-rechtse dictaturen zijn prima,
want die zijn immers anti-rood. De Amerikanen zijn de pest van de wereld geworden,
daar ben ik al heel lang van overtuigd.

Schiphol
Heb gekeken welke Transavia-vluchten er waren. Eduard was in geen velden of
wegen te bekennen.
Heb Wim Hazeu geantwoord op zijn brief van 13 april. Heb een aantal aspecten
van de Suriname-affaire proberen recht te trekken bij hem.
Nicolaas Kappeyne van de Coppello nodigt me uit voor een bijeenkomst op 16
mei a.s. van het Europees Gesprekcentrum. Schittered artikel over Gary Lynch,
professor in Neurobiology aan de University of California, die ‘biochemistry of
memory’ bestudeert.241 ‘Memory was the black hole at the center of neurobiology,’
zegt hij. ‘Biological systems are homeostatic, self-correcting. Everything in your
body is designed to keep you steady. But memory is a process that apparently occurs
in fractions of seconds but lasts for decades. There must be some extraordinary
biological events going on for events in the millisecond range to cause changes that
persist that long. That is mystery.’
Interviewer Janet Hopson vroeg: ‘Where is memory permanently stored?’
Lynch: ‘We only think we know it is in the cortex because there is so much more
neural tissue available than in other areas of the brain.’
Hopson: ‘In what form is memory stored, like an image on videotape, or may be
like bytes in a computer?’
Lynch: ‘I cannot really answer this question, but you appear to file information in
much the same way books are stored on a library shelf.’
Hopson: ‘The brain, then, is something like an organic library?’
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Lynch: ‘I have not really found a metaphor for the brain and memory that I like. Our
best efforts to the contrary, we are still left with the idea that the brain is most like
a very elaborate computer.’
Lynch: ‘When we started there was no chemistry known that could account for
the speed and permanency of memory. (...) Let us start with what happens when one
cell communicates with the next. The first sends an electrical event down its axon,
one long wire. When it comes up to the target cell, the axon stops at a bump called
a terminal, and the electrical message dies in the synapse or gap between this axon
terminal and a further bump on the target cell, called the spine. The chemistry behind
it is what is really novel. Typically, shape change is associated with changes in
membrane chemistry. We found that there is an enzyme - it is called calpain - on the
inside of the target bump, on the inner surface of the membrane. It turns out that this
enzyme has a requirement for an ion, calcium that enters the cell during periods of
intense activity.’ Zou het hele gesprek met Lynch willen opnemen omdat het
informatie aan de orde stelt, die een paar jaar geleden werd ontdekt en het begin
betekent van het oplossen van het raadsel geheugen.
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24 april 1984
Amerbos
Alles verloopt prima. Wim Hazeu liet een boodschap achter dat hij mijn
Claus-manuscript wil uitgeven. Hij vond het ‘een fantastisch goed verhaal’.
Informeerde Voetelink. ‘Gefeliciteerd,’ zei hij.
Heb het manuscript in de tuin herlezen.

25 april 1984
Ik ontmoette John Drieskens van Panorama, die aandrong op meer bewijzen over
de relatie van Chin A Sen met de CIA: ‘Want we krijgen anders een kort geding tegen
ons.’ Ik antwoordde, ‘Vergeet advocaten en juridische dreigementen, want die
verpesten al jullie primeurs. Gewoon doordouwen. Het zal prima inslaan.’
André Haakmat sprak ik vervolgens: ‘Ons interview heeft een politieke doorbraak
tot gevolg gehad. De PvdA is bezig bij te draaien. Ik heb informatie hierover in
handen. De Bevrijdingsraad is op de fles en Chin A Sen is met zijn staart tussen de
benen naar de VS uitgeweken.’ Er werd aan één stuk door vergaderd en morgen zou
er om 12:30 uur een persconferentie op het Centraal Station zijn.
Haakmat vroeg om een signaal van Desi Bouterse, die Surinamers hier bijvoorbeeld
tot een gesprek zou kunnen uitnodigen. ‘Ik kan nu wel mijn nek uitsteken, maar als
er niets uit Suriname wordt gehoord, gaan ze terug naar Chin A Sen.’ Ik belde
ambassadeur Herrenberg, waar Haakmat bijzat, en vroeg of hij wellicht de bevelhebber
zou kunnen waarschuwen, dat een go ahead uit Paramaribo hier zeer welkom zou
zijn. ‘Ze moeten bij mij komen,’ was Herrenbergs antwoord, ‘en in vol ornaat.’
Alleen daarna zou hij aan Bouta vragen hen te ontvangen en contact tot stand brengen.
Ik zei dat een voorlopige Surinaamse delegatie zou kunnen bestaan uit Haakmat (als
leider), Glen Willemsen, Emile Wijntuin, en de schrijfster Denise de Hart.242
Vanavond kwam NRC Handelsblad met een typerend hoofdartikel, waarin veel
oude koeien uit de sloot worden gehaald en waaruit blijkt dat ze achter lopen op de
gebeurtenissen. Bovendien is het weer driemaal zo lang als de doorsnee hoofdartikelen
in The New York Times of de Washington Post, omdat de commentaarschrijvers in
Rotterdam ordinaire Hollandse ouwehoeren zijn. Wat voor zin heeft het om in één
adem eerst
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nog eens flink te onderstrepen hoe ‘despotisch en primitief’ het Bouterse-regime wel
is om dan aarzelend te schrijven, dat ‘onder de huidige omstandigheden Nederland
voorzichtig een kanaal dient te graven om de toekomstige relatie met Suriname op
een nieuwe leest te schoeien.’243
Op televisie een film over Eduard van Beinum. Mam bracht in 1950 mijn
Yale-vriend, Antonio de Almeide Santos bij hem, die in opleiding tot dirigent was.
Casper van den Wall Bake zendt me een artikel uit de krant Zondag van 11 maart
1984 waarin ik voor de zoveelste maal - samen met Wim Klinkenberg - verdacht
word gemaakt. Om te beginnen wordt mijn homoseksualiteit in een apart hoofdstuk
aangesneden. Verder wordt aan een ‘geheime’ medewerkster van de BVD Irene S.
gevraagd of Wim en ik spionnen zijn voor de KGB. En dan worden nota bene Robert
Kroon en Wibo van de Linde opnieuw uit de kast gehaald, die al in 1976 in Time (en
De Telegraaf) schreven dat wij KGB-ers waren. ‘De BVD houdt Oltmans al jaren in
de gaten,’ aldus Irene S. tegenover verslaggever Gerard van Kralingen.
The New York Times heeft weer eens duidelijk gemaakt dat de strijdkrachten van
de VS gereed staan om militair waar dan ook in Latijns-Amerika in te grijpen, en
zeker in Centraal-Amerika, mocht Ronald Reagan als opperbevelhebber daartoe
opdracht geven. Een gedetailleerde kaart licht de mogelijke agressie verder toe.244
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Elseviers afficheert de brave Adriaan (van Dis) als ‘bekende Nederlander die zal
uitgroeien tot een volksheld.’ God beware me die eer. ‘Ik heb een wat hogere stem,’
vertelt hij Coen van Harten, ‘een beetje malle deftige stem. Dat besef ik wel. Ook
tijdens het gesprek met W.F. Hermans, toen ik echt kwaad was, betrapte ik mezelf
weer op kakkineuze uitschieters. Ik heb er, toen ik in Amsterdam kwam, ontzettend
onder geleden dat ik zo bekakt spreek. Ik denk dat het door mijn Gooise jeugd komt.’
Adriaan kletst. Het is een aangeleerd maniertje om mee te kunnen doen. Ik ken hem
al vrij lang. Hij is heel aardig, maar een nichterige aansteller, die erbij wil horen.245
De PvdA-leden Jaap van der Straaten en Marein van Schaaijk hebben een bezoek
aan Suriname gebracht en pleiten voor het verstrekken van een zachte lening door
Nederland en het financieren van lopende ontwikkelingsprojecten. Hoe komt het
toch dat wanneer men zich ter plekke oriënteert over welke de nieuwe realiteiten zijn
men een heel ander verhaal ophangt bij thuiskomst dan de thuisblijvers verwachten?
Kan er van meepraten wat er dan gebeurt: je wordt voor rotte vis uitgemaakt door
idioten, die met achterhaalde informatie zijn blijven zitten.

26 april 1984
Er is door F.F. (Fuut) van Loon - het vriendje van Joseph Luns - weer eens in vette
koppen een complete canard in De Telegraaf verschenen, nota bene rechtstreeks
overgenomen uit de Legerkoerier, ook zo'n betrouwbare bron van informatie.246
Oorlogshitsers.
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De Sovjet Unie zou speciale sabotage-eenheden hebben gevormd, die vlak voor een
invasie van Nederland door de USSR zullen worden ingezet. Zij heten
SPETZNAS-groepen, spreken Nederlands en beschikken over Nederlandse uniformen.
Als ik niet meer dan een dozijn jaar in Moskou mijn licht zou hebben opgestoken,
zou ik dit soort koude oorlogpropaganda misschien ook geloven. De vraag is: uit
welke hoek wordt De Telegraaf van dit soort misleidende ‘informatie’ voorzien.247
Ambassadeur Herrenberg belde om niet als Willem Oltmans, maar als journalistieke
makreel naar de persconferentie van de Surinamers te gaan op Centraal Station. Het
was om 12:30 uur, zaal 4, perron 2. Hij was woedend overigens dat Van der Straaten
en Van Schaaijk ook hadden geadviseerd dat het leger in Suriname terug zou keren
in de kazernes.
Aanwezig waren Edwin Marshall, S. Soohitsingh, Denise de Hart, Hans Ramsoedh,
M. Toppin, André Haakmat, M. Lachman, W. Florus en Harald Axwijk. Er zouden
signalen uit Paramaribo zijn gekomen, dat er geen moorden meer zouden plaats
vinden en men open stond de dialoog aan te gaan. Volgende week vertrekt dus een
delegatie om de uitgestoken hand van de militairen aan te nemen. Er wordt gebluft,
maar het is zeker een opvallende doorbraak na de publicatie over Haakmat in de
Haagse Post. Frans van Klaveren begreep niet waarom het verzet niet de hulp van
buitenlandse troepen inriep. Ik heb toen geroepen:
‘Ja, waarom niet meteen de CIA?’ Peter Schumacher: ‘Was de veiligheid van de
delegatie van het verzet gegarandeerd?’
‘We zijn geen kamikaze-politici,’ antwoordde Haakmat. Een ander vroeg of er
pers mee mocht reizen. Ik vroeg of de delegatie vooraf contact met ambassadeur
Herrenberg zou hebben. Van Axwijk antwoordde: ‘Ja, hij is de ambassadeur, ja.’
Marijn de Koning vervolgens tegen mij: ‘Waarom vraag je dat?’
‘Omdat ik denk dat Herrenberg de enige is, die een bezoek van de delegatie bij
Bouterse er door kan krijgen.’
‘Jij vindt Bouterse dan geen schoft?’
‘Weet je wat jij eens zou moeten doen, met oud-ambassadeur Hoekman gaan
praten, die nu bij Schoo op Ontwikkelingshulp zit,’ antwoordde ik haar. Zij had noch
het gesprek met Haakmat in de HP gelezen, noch het hoofdartikel gisteravond in NRC
Handelsblad. Dat is dan verslaggeefster van de NOS-televisie en juriste.248 Zal
Herrenberg verslag doen van wat zich hier afspeelde.
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Zag op televisie hoe in Berlijn drie politiemannen met helmen en wapenstokken
afstormden op een grote groep en op één blonde jongen doken, die er verreweg het
lekkerste uitzag. Het herinnerde me aan natuurfilms wanneer tijgers of leeuwen zich
op een hert storten dat bewust wordt uitgepikt. Het prooi uitzoeken tijdens deze
relletjes heeft hetzelfde grondmechanisme, alleen ze weten het niet.
John Drieskens speelt spelletjes met de overmaking van het afgesproken bedrag;
ik heb hem al enkele malen hierover moeten telefoneren. Nu is hij naar een
voetbalwedstrijd van Panorama tegen Nieuwe Revu.
Ambassadeur Diaz belde dat zijn collega in Madrid er voor had gezorgd dat ik
met Cubana naar Havana kan vliegen.
Een vertegenwoordiger van de Bevrijdingsraad voor Suriname noemt André
Haakmat nu op televisie ‘een verrader’. De keet is compleet.

27 april 1984
André Haakmat belde vanmorgen dat driemaal is uitgezonden dat Chin A Sen in de
VS nu ook heeft verklaard dat de Bevrijdingsraad de dialoog met Desi Bouterse zoekt.
Ik antwoordde: ‘Als die mijnheer maar niet denkt dat hij naar Paramaribo kan reizen,
want hij komt er nooit in.’ Haakmat leek door een en ander van zijn stuk gebracht
en te aarzelen. Het interview in de Haagse Post heeft veel aan het rollen gebracht
onder Surinamers, alleen begreep de redactie van de HP dat absoluut niet van te voren.
Coen van Harten heeft met Nicolaas Jouwe gesproken. Wat deze Papoea over de
geschiedenis van de overdracht vertelt in 1984 is maar gedeeltelijk gebaseerd op de
feiten. Hij zit nog altijd op de Luns-lijn en denkt (nota bene) dat de geschiedenis
Luns ten aanzien van Nieuw-Guinea uiteindelijk in het gelijk zal stellen. Drie pagina's
geklets in de ruimte in Elseviers.249
Pittig gesprek met Drieskens over de prijs, die hij wil betalen voor een serie
Claus-artikelen, gebaseerd op mijn te verschijnen boekje. Ook vroeg ik nogmaals
wanneer de 10.000 gulden, die op 24 april zou worden overgemaakt, daadwerkelijk
komen. Het Chin A Sen-rapport wordt als inlegvel, als een soort boekje, door
Panorama uitgebracht.
Kroonprins Willem Alexander is zeventien jaar geworden. Hij is uit zijn kostschool
in Wales overgekomen en heeft een discofeestje in de kelders van Huis ten Bosch
georganiseerd.

249

Elseviers 28 april 1984.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

185
Paul Grijpma rapporteert negatief over ‘de verkenners missie’ van Haakmat en de
zijnen naar Paramaribo in Het Parool.250 Arnold Burlage noemt de groep Haakmat
‘een splintergroep’, die met de machthebbers in Paramaribo wil gaan praten.251
HET NIEUWE GEZICHT VAN GOD kopte de omslag van Elseviers vorige week. Rex
Brico analyseerde de gewijzigde denkbeelden over godsvoorstellingen. Vooral bij
de jeugd is het nogal veranderd. ‘De dogma's van de kerk, de leerstellingen over God
en Jezus zijn uit de tijd.’ Een scholier zei: ‘God is geen persoon, maar een soort
gevoel, een volmaaktheid.’
Het zegt toch wel veel dat Brico de anekdote opdist dat de president van
Zuid-Afrika aan een astronaut zou hebben gevraagd of hij God was tegengekomen
op zijn reis naar de maan. Het antwoord was: ‘Jazeker, en zij was zwart.’252 Brico
had ook God and the New Physics van Paul Davies moeten raadplegen, dan was zijn
verhaal sterker geworden.

28 april 1984
Amnesty International zou volgens de ophitser Arnold Burlage opheldering willen
hebben over de verdwijning van twee groentehandelaren in Suriname. Nieuwe
anti-Bouterse kop in De Telegraaf.
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Bovendien publiceerden ze een artikel met als inhoud dat de vredesbeweging door
de Sovjet Unie zou zijn geïnfiltreerd.253 De Telegraaf bedrijft dag in dag uit hetzes
tegen staten, leiders, politieke systemen, die ze de krantenoorlog hebben verklaard.
Wat die krant doet heeft nog maar weinig met informeren te maken.
Onverwachts belde Drieskens terug, waarschijnlijk bang geworden omdat ik had
gezinspeeld de Claus-serie elders te zullen aanbieden. Hij wil vier artikelen kopen
voor 12.500 gulden per stuk. Eigenlijk kon ik mijn oren niet geloven, want een
dergelijk honorarium was het hoogste bedrag voor een artikel dat ik ooit in de wacht
gesleept.254 Eindelijk heb ik eens onderhandeld zoals anderen dit doen, hard en
uitgekookt.
Lex Poslavsky reageert eindelijk op mijn Claus-manuscript en noemt het ‘een
staaltje van Henk van der Meijden cultuur’, wat waar is, maar het toont aan hoe het
Hollandse wereldje in elkaar zit. Voor het eerst in dertig jaar journalistiek bedrijven
heb ik het bewijs wat poen op levert, en wat niet. Lex zou het jammer vinden, wanneer
de publicatie van dit Claus-manuscript een spaak in het wiel zou steken bij de
voorgenomen uitgave van mijn dagboeken. Dus het Claus-boekje niet uitgeven, is
zijn advies, voordat de uitgave van de dagboeken verzekerd zijn. Maar die zijn al
veilig, want Wim Hazeu gaat zowel het Claus-boekje als deel 1 van de Memoires
uitgeven.
Ambassadeur Herrenberg vertelde dat Hugo van Rhijn van de NOS-televisie hem
al had geschreven of hij mee mocht met de verkenningsmissie van Haakmat en
consorten. Veronica en Brandpunt hadden eveneens een verzoek ingediend. ‘Laat
ze maar hollen,’ zei hij, ‘wij spelen met hun ballen...’ En even later: ‘Laat de makrelen
maar in het water spartelen.’
De Volkskrant meldde dat de doodseskaders in Indonesië gewoon doorgaan met
hun klopjacht op zogenaamde misdadigers.
Ronald Gase had gedeelten van wat hij vond in de dagboeken van Jan de Quay
naar oud-ambassadeur Van Roijen gezonden, die onmiddellijk telefoneerde of Gase
bij hem langskwam. Hij wilde nu wel meer vertellen. Waarom blijven dit soort
mensen schijtlaarzen? Waarschijnlijk omdat ze zich alleen maar konden handhaven
in de wereld van de diplomatie door oneerlijk te zijn en de feiten te verdoezelen. Als
er dan vele jaren na datum eens wat gaten vallen in het gordijn van leugens proberen
ze met kunt- en-vliegwerk hun eigen handel en wandel bij te slijpen.
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Peter belde nog laat om me een goede reis naar Cuba te wensen.

29 april 1984
Amsterdam - Madrid
Gisteravond heb ik telefonisch nog met Lex Poslavsky gesproken over het
Claus-manuscript. ‘Er staan teveel gratuite mededelingen in je Claus-reportage, die
je niet dekt. Je beschrijft Claus als een goede en capabele man. Een man, ja, want er
zijn inderdaad drie prinsjes. Maar hij was een ramp bij de Stichting van
Ontwikkelingswerkers. Je zou eigenlijk alles moeten schrappen wat je niet kunt
staven.’
Hij vervolgde: ‘Claus is eigenlijk een slappe, ambitieuze man, die boven zijn stand
is getrouwd. De Commissie Claus heeft hij ook verprutst. Ze weten gewoon niet in
Den Haag wat ze met hem aan moeten. Uit je verhaal wordt niet duidelijk wie Claus
is, ook zijn persoon niet. Je verhaal is niet gedocumenteerd, en het is ook niet te
documenteren. De psychohistorici uit New York, die je aanhaalt, komen tenminste
met bronnen aan. Je kunt natuurlijk maar hopen dat mensen je boekje niet met hun
verstand zullen lezen. Ik geef op dit ogenblik een cursus voor reclasseringsambtenaren,
en je vraagt je dan dus af, hoe komt deze man tot dit misdrijf? Dat wordt bij jou niet
duidelijke.’ Lex voegde eraan toe dat mejuffrouw Buringh Boekhoudt nooit met me
had gesproken in de verwachting dat haar woorden eens in Panorama terecht zouden
komen. Hij benadrukte herhaaldelijk dat Claus geen historische figuur was en het
sop de kool niet waard was. Hier ben ik het bepaald niet mee eens. Bovendien, ik
neem wel degelijk beperkingen in acht ten aanzien van mejuffrouw Boekhoudts
informatie. Maar aan de andere kant gaat het om gewone mensen, en ik doe niet mee
aan de kiekeboespelletjes alsof het halve heiligen, of onaantastbaren zouden zijn.
Poslavsky was trouwens van mening dat het in een klein land als dit moeilijk lag om
contemporaine personen te bespreken Waarom? Dat vind ik ook zo'n absurd denkbeeld
Ik moest meer relativeren en schrijven in de zin van ‘zou het kunnen dat’. Maar dat
kan niet, want Panorama betaalt geen behoorlijk honorarium voor veronderstellingen.
Ik heb nu één keer de spelletjes van de makrelen meegespeeld, en heb meteen een
walvis van een honorarium aan mijn hengel.

Madrid, Hotel Barajas
Vliegtuigmaatschappij Cubana is weer eens in de war. Ik werd naar dit hotel verwezen.
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Er zijn brieven van E.M. Forster gepubliceerd.255 Vreemd dat ik nooit iets van hem
heb gelezen, zelfs Maurice niet. In 1928 schreef hij aan T.E. Lawrence: ‘Als ik dood
ben en mijn leven wordt beschreven, dan mag alles worden gezegd.’ Ik denk dat of
er ‘mag’ worden geklets of niet een irrelevante mededeling is. Wat ik van het grootste
belang vind is dat - wat er ook gekletst wordt op een dag - mijn eigen ervaringen,
mijn eigen verhaal muurvast ligt.
Merkwaardig dat Forster in Alexandrië een serieuze affaire heeft gehad met een
jonge tramconducteur. Hij was toen zelf al 41 jaar. Standsverschil is voor mij ook
nooit een punt geweest, zoals in mijn intieme vriendschap van ruim veertig jaar met
de matroos van de Koninklijke Marine John van Haagen. We zaten op dezelfde
golflengte, en daar gaat het om. Bovendien was hij hetero. Maar waar spreek je over
met een conducteur aan het Suezkanaal?256
Discover Magazine schrijft over SECRETS OF THE BRAIN. Nu is het brein
‘greyish-yellow’ van kleur, terwijl ik tot dusverre steeds las ‘pink and grey’. Het
artikel van Gina Maranto handelt over de relatie brain en mind. Hersens kunnen
gewogen, geanalyseerd en uit elkaar gesneden worden. Maar wat is mind? Geest?
Energie? Moderne neuroscientists zijn overtuigd ‘that thoughts, feelings, dreams,
and other workings of the mind are produced by chemical and electrical activity in
the networks of the nerve cells that make up the bulk of the brain.’257
Prins Bernhard heeft (nota bene) Mariëtte Daniëls namens het blad Privé op
Soestdijk ontvangen. Hoewel het gesprek voornamelijk over Irene gaat, maakte de
prins van de gelegenheid gebruik een mijns inziens opzienbarende uitspraak ten
aanzien van zijn oudste dochter, de huidige koningin, te doen. Na gezegd te hebben
hoe koningin Juliana regeerde: ‘Ik heb enorm respect voor de manier waarop zij al
die jaren de regering heeft geholpen het Nederlandse volk te leiden,’ trekt hij een
vergelijking met Beatrix. ‘Bij mijn dochter Beatrix bespeur ik wel eens dat zij graag
zou willen dat een minister een andere beslissing neemt. Natuurlijk kan dat niet, zij
heeft daar immers niets over te zeggen. Maar ze wil het wel graag. Dat is bij mijn
vrouw nimmer gebeurd. Zij stelde zich altijd uiterst bescheiden op en heeft zich
toegelegd op het helpen.’258 Ik interpreteer deze passage als een publieke
waarschuwing aan het adres
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van zijn dochter, waarbij de prins waarschijnlijk nog terughoudend is geweest.

30 april 1984
Werd al om 04:45 uur door Cubana Airlines gewekt, want het toestel vertrekt nu om
05:30 uur. Ik heb langzamerhand door het bijkomende gelazer alle animo voor het
boek met Carlos Rafael Rodriguez verloren. Wanneer ze in Havana de zaak niet
prima geregeld hebben, ben ik meteen gevlogen. Alleen wanneer ik aan die oude
baas zelf denk, ja dan heeft hij me mee.

Madrid - Havana
Godzijdank is dit een directe vlucht, en geen mijl op zeven via Canada. Dit betekent
een vlucht van zeven uur.
Chin A Sen, die eerst verklaarde niet principieel tegen een dialoog met Desi
Bouterse te zijn, heeft nu toch als voorwaarde gesteld dat de militaire machtsfactor
in Suriname zal verdwijnen.259 Ik moet lachen als ik in Newsweek lees dat in
Latijns-Amerika nog drie dictators zijn overgebleven (ze rekenen Fidel blijkbaar niet
mee) te weten generaal Alfredo Stroesner, generaal Augusto Pinochet en... ‘Lieutenant
Colonel’ Desi Bouterse in Suriname. Wat een onzin. Ze weten niet waar ze het over
hebben.
Mijn goede vriend Adam Schaff gaf een interview aan hetzelfde Newsweek.260 Hij
denkt dat Solidariteit en Lech Walesa zijn uitgespeeld. Intussen schildert hij een
hoogst somber beeld over de verdeeldheid in Polen en maakt niet duidelijk hoe het
nu verder moet. Onbegrijpelijk dat hij de uiterst belangrijke rol van de
Rooms-katholieke Kerk onbesproken laat.
Time wijst op de ouderdom van de Sovjetleiders: minister van Defensie Dmitri
Ustinov, 75; minister Andrei Gromyko, 74 en premier Nicolai Tikhonov, 78. ‘Ever
since Andropov's death, there have been indications that Mikhail Gorbachev, 53,
was in effect the country's new Number 2 man. The fact that he should be the one
to nominate Chernenko for the presidency seemed to confirm that a cautious transfer
of power to the next generation has begun.’
Ik ken die naam niet, heb ik ook nooit in Moskou eerder gehoord, van niemand.
Hij zit in het Politbureau sinds 1980 en komt uit de landbouwsector, dat echter niet
uitblinkt door spectaculaire successen.261
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Havana
1 mei 1984
Nederlandse ambassade
Ik passeerde gistermiddag de douane in minder dan tien minuten. Een dame van
voorlichting bracht me naar de VIP-room en iemand anders regelde mijn bagage. Ik
belde Carlos Salsamendi op vanaf het vliegveld. ‘I scheduled a meeting this morning
for you, why couldn't you be here in time?’ klonk het verwijt. Victor, de chauffeur
van ambassadeur Stork was gisteren ook op het vliegveld geweest om me af te halen.
Waarom kunnen de ambassadeurs in Den Haag en Madrid, er niet op toezien dat hun
regering precies wordt ingelicht? Was hier geïrriteerd over. Het begon al weer als
typisch in Cuba, en net zo krakkemikkig als in Moskou. Hoe komt dat toch?
De ambassade stond op zijn kop ter ere van de verjaardag van Beatrix, althans de
viering ervan. Het beloofde een bende te worden. Ik wandelde om wat beweging te
krijgen naar het Riviera Hotel; op de terugweg werd ik aangehouden door een
politieman, die allerlei vragen stelde waar ik geen zin in had. Ik moest wachten, waar
ik niet over piekerde. Ik liep gewoon weg, en hij verroerde geen vin.
Terug in de ambassade lag er een boodschap van Salsamendi: of ik meteen kon
komen. Ik belde met Voorlichting. Ja, er zou een auto gestuurd kunnen worden als
ik bereid was die te betalen. ‘Waarom zou ik,’ antwoordde ik, ‘ik ben een gast.’ Na
nog wat telefoontjes was het resultaat: geen auto. Dus liet ik het kantoor van
Salsamendi weten geen vervoer te hebben.
De enige aangename verrassing op de ambassade was de aanwezigheid van een
allerliefst hondje, Marlou, een vrouwtje. Veel aardiger dan de poes, al mis ik de
kleine poesjes. Ze zullen wel ergens door Victor uit de auto zijn gezet op bevel van
Coen Stork.
Coen, toen ik arriveerde, was hij niet in de ambassade aanwezig, belde me op en
vertelde dat gisteren ook Wim Jansen van Trouw naar het vliegveld was gegaan om
mij op te halen. Ook wist hij te vertellen dat Salsamendi gepikeerd was geweest dat
ik aanvankelijk had geweigerd met Cubana te vliegen. Ja, ik
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had inderdaad geen zin om de halve wereld rond te vliegen om in Havana te kunnen
komen.
Salsamendi belde me terug dat hij naar Coens receptie zou komen, dan konden
we het werk in een kamer apart bespreken. Bijna al mijn vragen waren beantwoord,
maar in het Spaans. Ik kon mijn oren niet geloven. Wat heb ik daaraan?
Het festijn ter ere van Beatrix was een grote bende. De koningin moest het eens
weten. Victor stond met een met de hand te bedienen machientje het aantal gasten
te tellen. Het waren er 350, ruim 100 meer dan vorig jaar. Coen was vooral blij dat
er een minister was gekomen, de Cubaanse minister van Landbouw. Fidel Castro
had een boeket in een vaas gezonden met een felicitatiekaart. ‘Kleiner dan vorig
jaar,’ aldus de ambassadeur. Er was ook een cactus gekomen van de directeur van
de dierentuin en de aartsbisschop van Havana had een brief gestuurd.
Salsamendi bracht ongeveer 25 pagina's manuscript - dus antwoorden op mijn
vragen - van Carlos Rafael Rodriguez mee, die inderdaad uitstekend waren. We
gingen in een kamer apart zitten. Salsamendi verzekerde me dat zijn baas zich drie
dagen had opgesloten om aan ons boek te werken. ‘I almost decided to cancel the
project,’ aldus Salsamendi, ‘because he is too busy to do it...’ Coen had ook al in die
richting een waarschuwing laten horen.
Ik roerde het onderwerp van de vliegtickets aan en zei er bovendien geen zin in
te hebben van Voorlichting te moeten horen dat ik mijn vervoer hier in Havana zelf
zou moeten betalen. ‘I work for free and spend my time for free. All I ask is
transportation costs, and even the ambassador assists in this book by putting me up
as his guest, so Cuba has no costs for hotel accommodation.’ Ik onderstreepte al drie
trips naar Cuba op eigen kosten te hebben gemaakt, plus de ontmoeting met
vicepresident Rodriguez in Kopenhagen, dus de staat mocht ook wel iets bijdragen
aan het project. ‘I do not want an honorarium or to be paid on a daily basis like any
foreign writer would demand, but at least Cuba should share in the expenses,’ hield
ik hem uitdrukkelijk voor.
Vanmorgen ben ik naar de 1 meiviering op het Plein van de Revolutie gegaan. Ik
moet zeggen, wat ik daar heb gezien was zeer indrukwekkend. Honderdduizenden
feestvierende Cubanen. De variant op het befaamde defilé van Soestdijk uit het
verleden, met dit verschil dat het sprookje van Oranje draait om wat Willem de
Zwijger ondernam om onder de Spaanse tirannie uit te komen, vergelijkbaar met wat
Fidel doet en heeft
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gedaan om Cuba vrij te houden van Amerikaanse overheersing. Juliana en Beatrix
hebben met de verdiensten van de Vaders des Vaderlands eigenlijk bitter weinig van
doen. Wat me ook opviel, was hoeveel hele mooie mensen zich in de massa bevonden.
Vanmorgen, toen ik beneden kwam, sliep een hele enge man in een stoel in de
gang zijn roes uit van het Beatrix-feest. Toen ik terugkeerde van de 1 mei-manifestatie
was diezelfde engster bezig de hele residentie door te snuffelen. Coen springt toch
wel erg lossjes om met rijksgebouwen.
Coen vertelde later dat André Spoor veertig minuten lang (op kosten van NRC
Handelsblad natuurlijk) vanuit New York had gebeld. Coen en Ellen gaan binnenkort
bij Spoor in New York logeren.
Elseviers publiceerde een artikel over de grenzen van de fameuze Hollandse
verdraagzaamheid met als speciale vraag: ‘Moet de Centrumpartij verboden worden?’
Natuurlijk niet. Henk van Luijk, die voor Elseviers dit artikel schreef, stelde dat de
Centrumpartij een snelle politiek dood moest worden toegewenst. ‘Niet als gevolg
van een machtsbeslissing van een numerieke meerderheid, maar als gevolg van
sociale ademnood, het ontbreken van een sociaal klimaat waarin zo'n groepering kan
gedijen. Dat is democratisch verkieslijker. Het is ook effectiever.’ Luijk daast.262 Zelf
ben ik in de omgang wat afkomst of ras (en cultuur) betreft een veelvraat. Het maakt
me absoluut niets uit, ook al ben ik niet in de business van gaat henen en
vermenigvuldigt u. Zou ik dit wel zijn, denk ik - zoals de rest van mijn familie in
Indië ten overvloede heeft bewezen - dat het me nog niet zou uitmaken, net als bij
mijn grootvader Willem Oltmans, wiens tweede vrouw een Javaanse was. Maar mijn
vader dacht hier anders over. Als kinderen hield hij ons voor, lijsters met lijsters en
merels met merels. Hij had toch volkomen recht op die mening? Met deze huidige
afgegleden denkpatronen zou hij worden geëtiketteerd als onverdraagzaam, of
misschien zelfs als racist worden weggezet. Onzin.
Ik werk aan de eerste drie hoofdstukken van het manuscript met de vicepresident
en het begint er waarachtig op te lijken. Een radiouitzending uit Florida bericht dat
Cuba nu beschikt over MIG-23's en Backfire bommenwerpers van Sovjet-makelij.
Ook Nicaragua zou met dit doel een nieuw groot vliegveld aanleggen. Het zou
allemaal bedoeld zijn om de VS te gaan bombarderen. Alsof Castro en Ortega niet
zouden weten dat
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mochten zij één vinger naar Amerika uitsteken Washington in staat is een atoombom
op hun landjes te deponeren.
Coen Stork komt terug van de regeringsreceptie vanwege de 1 meiviering. Fidel
was aanwezig. Maar alleen de Italiaanse ambassadeur was erin geslaagd wat woorden
met Castro te wisselen, de Britse ambassadeur en Coen werden gevoeglijk
overgeslagen.

2 mei 1984
Gisteren deed Coen koeltjes en gereserveerd toen ik een dag te laat arriveerde, volgens
zijn berekening, maar vandaag is hij weer normaal. Hij las een telegram voor
afkomstig uit Peking dat homoseksualiteit in China niet op prijs wordt gesteld. De
Chinese ambassadeur had gisteravond tegen iedereen die hij begroette: ‘Gooh, gooh,’
gezegd, en toen hij kennis maakte met een van de aanwezige ambassadeurs had hij
een kolossale boer gelaten. Het hondje heet Malou, niet Marlou. Het deed kaka in
de salon en Coen gaf het voor straf een enorme oplazer. Ik hoorde het gejank van
het dier beneden. Ik was boven en het diertje stormde naar boven, naar mijn kamer,
waar ik op dat moment was. Wat zou ik zelf hebben gedaan om het beest zindelijkheid
bij te brengen?
Ik wil werken, maar wacht op een typemachine.
Mijn vriendin Penny Hedinah stuurde me indertijd batikstoffen uit Djakarta, waar
mijn vader hemden uit liet maken. Ik heb er nu een aan. Dat is allemaal zo lang
geleden. Mijn vader overleed achttien jaar geleden. Mam overleed tien jaar terug.
Beiden een onvervangbare leegte achterlatende.
Ik sprak vanmorgen 45 minuten met Salsamendi om het werk verder te organiseren.
Hij gaf weer een sigaar mee voor Coen. En vanmiddag laat werkte ik twee uur met
Salsamendi en een tolk Engels aan het manuscript. Carlos Rafael Rodriguez schijnt
nu zin te krijgen in het boek. Hij laste zelf een dialoogje tussen ons in. Hij begint te
leren hoe het werkt, zoals het met Georgii Arbatov ook is gegaan.

3 mei 1984
Maakte een lange wandeling gisteravond en op een bankje in een park raakte ik weer
helemaal gedeprimeerd vanwege Eduard.
Gisteren stelde ik Salsamendi voor dat we ook stukken zouden wijden aan de
geheime onderhandelingen tussen Carlos Rafael Rodriguez en de voormalige minister
van Buitenlandse Zaken generaal Al Haig. ‘He will love that, but don't quote me,’
zei
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Salsamendi. Ik ben ook dieper ingegaan op het belang van neutraliteit voor Cuba.
Coen vertelde dat prinses Christina was komen kijken naar zijn huis in Londen.
Eduard Röell had opgebeld of het schikte om Guillermo te ontvangen. Coen had
geantwoord: ‘Wie is dat?’
‘De man van Christina, ze komen trouwens samen,’ aldus Röell. De trap was echter
een obstakel gebleken, dat leverde vooral bij het naar beneden gaan problemen voor
Christina op.
‘Ik kon later aan de kinderen vertellen, dat een prinses op ons toilet had gezeten,’
zei Coen. Guillermo, Cubaan van afkomst, stond perplex toen Stork hem vertelde
zelf de ambassadeurs-post in Havana te hebben aangevraagd.
Hij vertelde verder dat Peter van Walsum, een van de lagere goden op het ministerie
om politieke redenen Cuba niet kan bezoeken. Het zooitje op Buitenlandse Zaken is
toch echt geschift. Gromyko komt toch ook naar Nederland, maar een bezoek van
Fidel aan Den Haag zou ondenkbaar zijn. Ja, omdat we orders vanuit Washington
accepteren. We zijn toch eigenlijk geen knip voor onze neus waard.
Vandaag verschijnt Panorama met mijn eerste prins Claus-reportage.
Zeer gezellig met Coen ontbeten. Ik denk dat hij het uitspeelt in het diplomatieke
circuit dat een Nederlandse journalist een boek met de vicepresident schrijft. De
Franse ambassadeur had hem gezegd benieuwd te zijn wat er over een aantal zaken
in het manuscript werd gezegd. Coen zal een lunch geven voor Rodriguez als het
boek verschijnt.

4 mei 1984
Ben bezig met een nieuwe bandopname van Carlos Rafael Rodriguez. Van 10:00 tot
10:45 uur werkte ik met Salsamendi en de tolk Frank Valdes. Van 11:00 tot 13:00
uur met Carlos Rafael Rodriguez zelf. Het werd een buitengewoon plezierige
bijeenkomst. Veel ervan staat op de band. Daarna was er een verslaggever van U.S.
News & World Report, die de vicepresident kwam interviewen.
Er kwam een zootje onbenullige gasten lunchen, waardoor ik veel tijd verloor,
maar verder kon ik de hele dag aan het manuscript werken. Coen is aardig. Malou,
ben ik bang, wordt straks weggedaan. Het beestje had nu op een bed gepiest, maar
mijn kritiek heeft geholpen: geen slaag meer.
Lees in een oude Newsweek een artikel over Cuba.263 Niemand
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had in 1959 kunnen denken dat de guerrilla's uit de Sierra Maestra een kwart eeuw
lang zich staande zouden weten houden. Fidel benadrukte in het bijbehorende
interview dat de ‘literacy rate is now 96 percent, that infectious diseases have been
eradicated, that tough antidiscrimination laws have advanced the position of blacks
and women in society.’ Er bevinden zich 70.000 Cubanen als soldaten, artsen,
onderwijzers en bouwvakkers in 35 landen van de wereld. In Angola alleen al zijn
er 35.000 Cubaanse soldaten. Castro: ‘An ideological or philosophical reconciliation
between the present U.S. administration and us - and even possible alternatives with
that administration in the next few years - is out of the question.’ Maar het feit dat
Cuba socialistisch is en de US kapitalistisch betekent niet dat er geen constructieve
betrekkingen tussen beiden landen zouden kunnen bestaan. Castro: ‘Reagan usually
threatens us with blockades and military aggressions. This would, of course, be
irrational, in violation of all laws, but Reagan has proven that he cares little for reason
and law. We prefer negotiation to confrontation, but we also reiterate that no threat
of confrontation will make us retreat.’
Het artikel GOD IN ENGELAND in de NRC over Ludwig Wittgenstein is zonderling.
Drie van zijn broers pleegden zelfmoord en zijn zuster Hermine schreef dat zowel
broer Paul Wittgenstein - voor wie Maurice Ravel een pianconcert heeft geschreven
- als ook Ludwig er ook na aan toe zijn geweest.264 Maar Ludwig schreef als soldaat
in de Eerste Wereldoorlog: ‘In voortdurend levensgevaar. De nacht verliep door
Gods genade goed. Leef in innerlijke vrede. Maar hoe kom je tot innerlijke vrede?
Alleen wanneer ik God welgevallig leef,’ aldus deze God in Engeland.

5 mei 1984
Mijn werk vordert gestadig. Om 10:00 uur was ik op de Presidencia en ontmoette
Carlos Salsamendi, Frank Valdes en Eduardo Lopez Morales, Jefe del Departemento
Derechos Autorales van CENDA.265 Nu begint het serieus te worden. Er moeten
afspraken komen met CENDA, waarvoor ik enkele brieven en papieren overhandigd
kreeg.266 Ik moest ook een aantal formulieren invullen. Ik maakte zo subtiel mogelijk
bekend dat het me lief was zo min mogelijk met een bureaucratische papierwinkel
te maken te hebben. Nee, waar het nu om ging was om
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een intentieovereenkomst te ondertekenen. Ik besloot duidelijker te zijn en verklaarde
dat ik de Amerikaanse editie voor mezelf opeiste, en buiten het Cubaanse contract
wilde houden om enigszins voor mijn ettelijke reizen en vele weken van werk in
dollars te worden gecompenseerd. De andere auteursrechten konden 60-40 verdeeld
worden.
Aanvankelijk verliep het gesprek vlot tot droogstoppel Morales zei mijn eisen niet
acceptabel te vinden. Op dat moment escaleerde alles en uiteindelijk explodeerde ik
en zei een ‘fair and honest proposal’ te hebben gemaakt. Bovendien voelde ik er
niets voor om te pingelen over percentages als kooplui op een rommelmarkt en wilde
ik evenmin verstrikt raken in maffia-achtige onderhandelingen. Ik wilde helemaal
niet over geld praten, maar werken, en ik stond op om te vertrekken.
Salsamendi besloot het ook hard te spelen en zei: ‘If there is no Carlos Rafael
Rodriguez there will be no book.’
‘Precies, en zonder Adam en Eva was er ook geen Carlos Rafael Rodriguez,’
antwoordde ik. Deze nare vertoning duurde heel lang, bijna twee uur. Ik verliet het
presidentiële pand uiteindelijk met een vieze smaak in mijn mond. Ik nam Frank
Valdes mee naar de ambassade voor een glas bier met Coen Stork. Communisten
komen langzamerhand mijn neus uit. Mijn grote vriend Arbatov, die een kerstkaart
aan de Van Eeghens stuurt en op de mijne niet reageert. Leonid Zamyatin die in lucht
op is gegaan. Net als Vadim Zagladin, en vooral het al jaren durende gelazer met
Anatoly Alexandrov over het boek met Philip Handler. Ik ben wel gesteld geraakt
op Carlos Rafael Rodriguez. Hij staat immers buiten dit gescharrel achter de schermen
over rechten en poen.
Psychology Today geeft aan dat vijfjarige kinderen in de VS zich al zorgen maken
over een mogelijke nucleaire oorlog. Opmerkelijk is dat twee Amerikaanse psychiaters
soortgelijk onderzoek in de Sovjet Unie hebben gedaan. Slechts twaalf procent van
de Sovjetkinderen liggen wakker over een mogelijke atoomoorlog tegen 38 procent
van Amerikaanse. Sovjetkinderen waren wel pessimistischer over de uitkomst van
een nucleaire confrontatie. Slechts drie procent van de Sovjetkinderen dacht een
dergelijk conflict te overleven tegen zestien procent van de Amerikaanse. Niet minder
dan 93 procent van de kinderen in de USSR acht het mogelijk een atoomoorlog te
voorkomen, tegen 65 procent in de VS.267
Anthony Lewis schreef in de The New York Times dat Joden in
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de VS het allerminst prettig vinden dat presidentiële kandidaten als Walter Mondale
en Gary Hart dingen naar de gunst van Joodse stemmen. Het maakt veel Joden
woedend. Zij spreken van ‘schaamteloze pro-Israel’ uitlatingen, ‘which are vulgar,
stupid en insulting’. Politici beloven de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar
Jeruzalem te zullen verplaatsen, bijvoorbeeld, waar de Arabische wereld zeer tegen
is en wat door Israël juist wordt gewenst, omdat zowel Joden en Arabieren - als
zouden we nog in de Middeleeuwen leven - om het bezit van die stad strijden. Er is
geen Amerikaanse politicus, die zelfs zou durven stellen dat Jeruzalem, een stad die
het politieke symbool is voor islamieten waar ook ter wereld - tot Pakistan en
Indonesië toe - naar de Arabieren zou moeten gaan. Het zegt niet alleen alles van
‘freedom of speech’ maar het zegt alles van de stand der Amerikaanse democratie
anno 1984.268

6 mei 1984
Er zijn zeventig pagina's van het Carlos Rafael Rodriguez-manuscript klaar. Heb ze
achter elkaar gelezen. Prima.
Coen Stork had vandaag de mulattin Nary, een danseres, als gaste, die het
weekeinde blijft. Er werd pas om 16:30 uur à l'improviste in de keuken geluncht.
Werkte onafgebroken aan het hoofdstuk Ideologie. Maar ik moet nu eerst met de
grote baas zelf spreken.
Gisteravond ontmoette ik op mijn late wandeling Michelangelo, een dertigjarige
psycholoog. Hij zou nog bellen, want niemand in Havana beschikt over een eigen
plek om te rotzooien. Vanavond liep ik tegen een Cubaantje aan van misschien 23
jaar, die voorstelde aan de kade langs de zee te rommelen. De meeste donkere plekjes
waren echter door vrijende paartjes bezet, die ook nergens anders naar toe kunnen
blijkbaar. Uiteindelijk wist hij een plaatsje in een donkere straat te vinden, waar hij
me een blow job wilde geven, wat me echter te riskant leek.

7 mei 1984
Fidel Castro schijnt aan Tad Szulc een vele uren durend interview te hebben gegeven,
wat uiteindelijk in een boek zal worden samengevat.
Ik kan voorlopig niet verder met het manuscript.
Wat het artikel in Discover Magazine onderstreepte was dat tot de jaren vijftig de
hersenen nagenoeg terra incognita zijn gebleven. ‘A neuro-scientist used to be like
a man in a Goodyear
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blimp floating over a bowl game: he could hear the crowd roar, and that was about
it. But now we are down in the stands. It's not too long before we will be able to tell
why one man gets a hot dog and one man gets a beer.’ (...) ‘By contrast, scientists
now perceive the brain as a complex structure of many neural networks performing
different functions. Analyzing those networks, researchers have learned much about
specific problems in the brain and have found specific ways to treat them, most
usefully, so far, with drugs.’ En: ‘(...) the deepest secrets of the brain - complex
processes like learning, memory, and calculating - will soon be understood.’

8 mei 1984
Wat zal er vandaag gebeuren? Eigenlijk loop ik al drie dagen niks te doen en kan
niet verder. Op die manier wordt dit boek 150 tot 180 pagina's in tegenstelling tot
het boek met Arbatov dat 300 pagina's groot is. Ik probeer me er niet over op te
winden, maar als ik Rodriguez nog te zien krijg zal ik duidelijk maken hoe
teleurgesteld ik ben over de gang van zaken, en in het bijzonder de onaangename
gesprekken over royalty's.
Coen las het Panorama-dossier over Suriname en merkte op dat het Vegelin was
en niet Van Claerbergen.269 Hij suggereerde dat ik, gezien de onaangename gesprekken
van gisteren over geld en een contract, misschien vanmorgen zelf Salsamendi eens
moest opbellen. ‘Geen haar op mijn hoofd denkt daarover, laat staan om zoete
broodjes te bakken. Ik heb genoeg voor ze gedaan om te helpen,’ antwoordde ik.
‘Zelfs ik word zenuwachtig van die situatie,’ zei de ambassadeur. Wanneer de
Cubanen zich zo wensen te gedragen gaan ze hun gang maar. Ik word er niet koud
of warm van.
De Sovjet Unie gaat niet naar de Olympische Spelen in Los Angeles. Dat zat er
dik in na wat Amerika in 1979 flikte, zogenaamd vanwege Afghanistan.
Coen Storks opvattingen over gastvrijheid blijven zonderling. Ik hoor hem aan de
dis in de keuken, hij rinkelt met potten pannen en eetgerij. Geen van mijn bezoeken
heeft hij ooit één keer gevraagd of ik misschien trek in iets had, of dat hij voorstelde
dat ik zelf iets in de keuken zou gaan koken. Hij beklaagde zich wel over andere
gasten, die zijn bier en drank hadden geplunderd. Niet eenmaal heb ik zijn
drankwinkel aangeraakt, maar soms rammel ik van de honger. Eén enkele keer heb
ik een blikje sap genomen, dat is waar.
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Intussen luistert de ambassadeur naar de bandopnamen met Carlos Rafael Rodriguez
en Salsamendie. Hij maakt veel aantekeningen in een aantekenboekje, wat ik
onplezierig vind omdat hij dit niet heeft gevraagd.
Als ik het Cubana-ticket zelf had betaald, zou ik morgen zijn vertrokken. Ik heb
geen zin langer te wachten tot het de heren in de Presidencia behaagt wat van zich
te laten horen. Ik ben trouwens van plan donderdag af te reizen.

9 mei 1984
Coen kwam gisteravond om 21:45 uur thuis en heeft opnieuw urenlang naar mijn
bandopnamen zitten luisteren. Het irriteerde me verschrikkelijk, want ik beschouw
de banden als mijn persoonlijk materiaal en het is mijn copyright. Aanvankelijk zei
hij alleen de passages over de OAS en het rapport over mensenrechten te beluisteren,
omdat Salsamendi had geweigerd daar met hem over te spreken. In plaats daarvan
heeft hij vier pagina's in klein schrift volgeschreven met letterlijk van mijn banden
overgenomen gesprekken. Hij gaat dit gebruiken voor het ministerie, maar ik vind
het zeer incorrect. Ik heb de betreffende pagina's zien liggen en geteld. Misschien
vind hij er recht op te hebben omdat ik hier logeer. Ik zal dit openlijk met hem
bespreken, ook al loop ik het risico bonje met hem te krijgen.
Malou komt dagelijks met de lijken van beesten het huis in waarvan zij de koppen
heeft afgebeten, zoals van bloederige hagedissen. De lol schijnt het doden te zijn. Ik
heb me alweer zeer aan het beest gehecht, zoals indertijd aan de Maltezer van mam,
maar eigenlijk is het hondje een kreng dat ook de poezen het licht in de ogen niet
gunt. Als je een poes aanhaalt, werpt Malou zich ertussen. Het dier is nu drie maanden
oud. Dat belooft wat.
Coen gaf me de banden terug en zei dat ze voor hem zeer interessant waren geweest.
Ik ben er nog steeds woedend over, want ik ben er zeker van dat het materiaal dat
hij op deze wijze bemachtigde, door hem voor eigen gewin zal worden gebruikt. Dit
is dus de opbrengst van de investering die hij gedaan heeft om mij uit te nodigen.
Lunchte later samen met Coen, en ben daarna met Victor mijn doorreisvisum voor
Mexico gaan ophalen. Ik ben al aan het inpakken.
Ik ging een fikse wandeling maken en was helemaal alleen in een park. Ik ging
op een bankje zitten en een bruin gevlekte hond kwam bij me liggen alsof hij me
zijn hele leven kende.
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10 mei 1984
Lang gesprek gevoerd met de ambassadeur. Er zitten op Cuba nog steeds twee
Antillianen vast. Hij wil proberen via Salsamendi hier iets aan te doen. We hadden
al besloten dat ik het vast zou aankaarten als ik om 11:00 uur naar de Presidencia
ga, maar hij vroeg vanwege de gevoeligheid van het onderwerp de kwestie toch maar
te laten rusten. Deze zaak doet me denken aan Paul Sigaar (later Redeker genaamd)
uit onze klas op Nijenrode, die hier KLM-directeur was. Hij werd door de Cubaanse
autoriteiten gearresteerd omdat hij met deviezen zou hebben gesjoemeld. Uiteindelijk
is hij aan de Cubaanse ervaring kapotgegaan en overleden.
Coen liet me een boek met tekeningen van Escher zien, die absoluut prachtig zijn.
Dieren speelden een belangrijke rol in de geesteswereld van deze kunstenaar.
CENDA had nog geen overeenkomst opgesteld. Ze waren wel bereid mijn onkosten
te verrekenen, inbegrepen hotelkosten en vliegticket, maar daar bleef het bij. Dit was
overigens alles wat ik had gevraagd. Salsamendi bracht me bij Carlos Rafael
Rodriguez. We hebben toch nog 70 minuten kunnen werken. De sfeer ging dan ook
snel weer back to normal. Afgesproken werd dat ik op 20 juni weer terug zal komen.
De vicepresident vroeg me om een vertaling van mijn Chin A Sen-dossier voor
Panorama, wat ik vanmiddag als eerst geschreven heb. Maria, de vriendin van Sital,
kwam nog een brief brengen om in de VS op de post te doen.
Bij de lunch zei ik tegen Coen - nu Cuba hotelaccommodatie wil betalen - dat ik
de volgende reis naar een hotel zal gaan, maar zijn reactie was: ‘The embassay should
remain your first choice.’
Coen vertelde inmiddels op de radio te hebben gehoord dat Desi Bouterse had
gezegd het Surinaamse verzet in Nederland niet te erkennen. Hij zou zeker niet met
een afvaardiging van dit verzet geleid door André Haakmat spreken. Deze reactie
verbaasde me zeer. Wiens advies volgt hij deze keer? Waarom moedigde hij me dan
aan een interview met Haakmat te gaan maken, zoals ik dat met Sital had gedaan
met positieve gevolgen voor de eenheid van de revolutie in Suriname.

11 mei 1984
Luchthaven José Marti
Rafael Pedilla kwam me op de ambassade afhalen om me naar het vliegtuig te
begeleiden. Het vertrek was uiterst vlot, geen problemen met de douane.
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Coen was al vroeg op. Gisteren was hij op pad en ontmoette op een receptie
oud-ambassadeur Osvaldo Cardenas, die uit Suriname was gezet. Hij wilde nog naar
de tape luisteren die ik gisteren had gemaakt, en maakte opnieuw uitgebreid
aantekeningen. Ik had eerder echter het slot van het gesprek, waarin ik de
vicepresident en Salsamendi vertel dat de ambassadeur ook naar de bandopnamen
had geluisterd, gewist. Ik wind me maar niet meer over deze handelswijze van Stork
op. Wat ik ook gewist heb is mijn opmerking tegen Rodriguez dat Al Haig ‘an idiot’
is. En de daaropvolgende reactie van de vicepresident die dat ogenblikkelijk ontkende.
Ik dacht erover na en zei: ‘Actually, I think Haig is even ten times worse than an
idiot. It was Haig that went for Nixon into Cambodia. Do you realize, that even the
CIA acknowledges that U.S. bombs alone killed 500.000 people in the kingdom of
Sihanouk, who himself was disposed by a traitor Marshall Lon Nol. Sorry, he is not
only an idiot, Haig is an ordinary war criminal.’ Ze luisterden naar me in totale
verbazing, maar ik meende wat ik zei. Dit moet meer dan duidelijk zijn geweest. Ik
liet van alles achter in de ambassade, omdat Coen herhaalde dat ik in juni bij hem
moest logeren. We ontbeten samen. Ik vroeg hem in het Spaans aan het personeel
op te dragen - waar ik bij was - om goed voor Malou te zorgen. Ik keek naar buiten
en de kat zat een moordend spelletje met een hagedis te spelen. Ik ging erop af, maar
het diertje bewoog al niet meer. Ik haat dergelijke instincten van door ons overvoerde
huisdieren, die alleen nog ‘spelen’ met andere dieren. Als voedsel trekken ze hun
neus op voor wat de natuur biedt. Wanneer je er over doordenkt, zou je nooit meer
van dergelijke dieren kunnen houden.
Schreef Ellen Stork in Londen.

Havana-Mexico City
Oud-ambassadeur Osvaldo Cardenas kwam ook nog naar de luchthaven. Hij heeft
een boek geschreven over zijn ervaringen op de diplomatieke post in Paramaribo.
Zijn boek zal in Mexico worden uitgegeven. Ik zou een Engelse vertaling willen
maken. Vanmiddag brengt hij een bezoek aan Carlos Rafael Rodriguez. Ik lichtte
hem in over het Surinamedossier dat in Panorama is verschenen en waarvan ik voor
de vicepresident een bewerking in het Engels heb gemaakt.
Schreef Desi Bouterse, dat ik hem opnieuw nodig had, nu voor een Spaanse editie
van ons boekje.
Lees het gesprek van Fidel Castro met Tad Sculz voor Parade
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Magazine (dat twaalf uur duurde) wat Salsamendi voor me had gekopieerd. Voor de
zoveelste maal onderstreepte hij geen enkel probleem te hebben met de Amerikanen
of met de VS als supermacht, maar enkel en alleen met de weigering van de
Amerikaanse politici en machtscentra om te erkennen dat de werkelijkheid van
Latijns-Amerika vereist dat de landen van het zuidelijk halfrond ‘desperately need
deep social changes and it acts accordingly, showing “respect” for revolutions in
Cuba and elsewhere.’270
Het is boter aan de galg gesmeerd. Washington is maar in één ding geïnteresseerd,
en dat is via desnoods fascistische handlangers de greep op Latijns-Amerika vast te
houden, juist ter voorkoming van sociale omwentelingen ten gunste van de bevolking.
De Amerikanen voeren een zuiver imperialistische politiek om eigen belangen te
dienen en indien nodig met inschakeling van rijkscommissarissen van het
Seyss-Inquart-type. Herlees de tekst van hoofdstuk 6, Nicaragua in wording.271
Ik zie dat paus Johannes Paulus II naar Seoul is, en er in een massale happening
93 Koreanen en tien Franse missionarissen heilig heeft verklaard. Er zijn in
Zuid-Korea 1,7 miljoen rooms-katholieken op veertig miljoen inwoners. Ik vraag
me wel eens af, wat zijne heiligheid werkelijk denkt, als hij 's avonds in zijn bedje
ligt. Zou hij werkelijke in die poespas geloven, want in dat geval hebben we toch
met iemand met een ernstige geesteljke afwijking te maken. Ik moet altijd denken
aan de uitspraak van Lex Poslavsky: ‘We hebben hier op de Willem Arntzhoeve
mensen, die denken dat ze Napoleon zijn.’272
Coen Stork had gisteren Joseph Treaster, die momenteel voor de The New York
Times correspondent op Cuba is, ontmoet terwijl ik boven aan het werk was aan mijn
manuscript. Treaster schreef vandaag dat Fidel meer dan één miljoen man aan
burgermilitietroepen op de been kan brengen.273 Dit betekent dat ongeveer 15 procent
van de 10 miljoen Cubanen gemobiliseerd kunnen worden voor eventuele militaire
taken. Hij schetste de 1 meiparade zoals het ongeveer is geweest.274
Intussen haast Washington zich om Costa Rica beter te bewapenen tegen wat wordt
genoemd ‘incursions’ door Nicaragua langs de grens van het land.275
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Mexico City-Miami
Ronald en Nancy Reagan zijn in China geweest en lijken holderdebolder van wat ze
hebben gezien en hoe ze zijn ontvangen. Time meldt dat de Chinezen Ronnie ervan
hebben overtuigd dat zij bezig zijn met ‘abandoning communism’. De president was
hier zo voor gewonnen dat hij op weg naar huis in Alaska al refereerde aan het
‘so-called communist China.’276 Om die reden waarschuwden zijn adviseurs dat ‘no
matter how euphoric the president may be, he couldn't upgrade the U.S.-China
relationship very much.’ Hij schold in China natuurlijk ook regelmatig op de USSR
en kon zodoende heerlijk in het communistische potje roeren.

12 mei 1984
Miami, Florida, Club Bath
Arriveerde hier gisteravond om 21:30 uur, was supergeil en heb meteen voor 36 uur
verblijf betaald. Lees me te pletter.

13 mei 1984
Heb eigenlijk de godganse dag in Club Bath gehoereerd. Van het ene ventje naar de
ander. Tot om ongeveer 17:00 uur Stanley Banks (ca. 28 jaar) mijn kamertje
binnenwandelde. Het werd een compleet nummer, ik liet mezelf helemaal gaan en
sinds de breuk met Eduard heb ik weer gezoend. Het was heerlijk.
Maar het gevolg was een kater, die urenlang zou duren. Ik dacht na over het verschil
tussen de laatste zoen voor Ed in Brussel, vorig jaar en de zoen voor Stanley Banks.
Speld ik me hierover weer van alles op de mouw?
Intussen is het soms nauwelijks te geloven wat hier voor guys rondlopen. Zalige
lijven, maar wanneer ze hun mond open doen, hebben ze niets anders te zeggen dan
onbenulligheden. Stanley, een neger, zei trouwens dat hij van mening was dat
Amerikaanse leiders slechts een weerspiegeling waren van hoe ze eigenlijk waren.
‘The white race has lost its humanity,’ zei hij. ‘That is the Nordic race, the
Uebermensch, who feel they are better than all other human beings, because they
invented the steam engine before anybody else did.’
Sliep vannacht redelijk maar zette om 05:00 uur de deur weer open. Wat er op dat
uur nog steeds aan beautiful young people op de gangen loopt is haast niet te geloven.
De ene beauty na de andere. Menigeen kwam mijn plek binnen ‘for a last snack’,
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zoals Danny uit Singapore het noemde, voordat ze naar huis gaan.
Tien jaar geleden was het de laatste Moederdag van mam.

Miami-New York City
‘Children certainly need to have trusted adults around (...) if you have a cheerful
mother with you during your first five years at home, that is an advantage,’ aldus
Sandra Scarr, psychologie professor aan de University of Virginia.277 ‘But the trusted
responsive adult who's always around does not have to be the child's mother,’ aldus
professor Scarr. Dit is me bekend. Hoewel, ‘the first trusted person into my life’
kwam pas op mijn zeventiende jaar in mijn leven in de persoon van mejuffrouw
Buringh Boekhoudt. Het artikel gaat, helaas, verder niet in op wat er met de jonge
mens gebeurt, die de eerste twaalf jaar met een zwart gat zit ten aanzien van ‘that
one and only trusted person.’ Professor Scarr borduurt verder op genetische
erfelijkheid. ‘Parents are custodians of the gene pool,’ zegt Scarr. Zij is van mening
dat ‘personality similarities between siblings appear to be entirely genetic.’ Zou dit
waar zijn? Zij zegt dat er veel te weinig aandacht is geweest ‘for the process by which
genes influence development. Parents transmit genes to their kids, and they also
transmit experiences in the way of the environment they provide.’ Vooral van dit
laatste ben ik overtuigd. Scarr: ‘People are attracted to and find experiences interesting
that are compatible with who they are. We are surrounded by stimuli that we pay no
attention to...’

14 mei 1984
New York, Waldorf Astoria
Bracht de nacht door in Club Bath on First Avenue. Opnieuw seks gehad, en redelijk
geslapen.
De hele voorpagina van The New York Times gaat over agressie en oorlog.
Dergelijke oorlogsrethoriek is volledig afwezig in de Sovjetmedia. Maar daar weet
men dan ook aan den lijve wat oorlog inhoudt. In de VS hebben burgers noch media
enig idee wat modern oorlogsgeweld in werkelijkheid betekent. De VS zijn een
Stalingrad op eigen grondgebied bespaard gebleven. De regering in Washington
heeft er echter wel al twee eeuwen lang een handje van om elders de ruiten in te gaan
gooien. Joseph Treaster schrijft vandaag over Julien Torres Rizo, de Cubaanse
ambassadeur op Grenada, dat hij en kolonel Pedro
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Tortolo Comas - die de leiding had over de 800 Cubaanse militairen op het eiland aan de kant zijn gezet na hun terugkeer. Ook schrijft Treaster van een diplomaat in
Havana gehoord te hebben dat Bouterse ambassadeur Osvaldo Cardenas Suriname
uit het heeft gezet omdat hij vreesde voor een Amerikaanse bezetting net als
Grenada.278 Was die diplomaat Coen Stork? En vertelde Coen hem dat toen ik aan
het Rodriguez-manuscript zat te werken?
Anatoly Dobrynin is nu 22 jaar sovjetambassadeur in Washington. Madelein Kalb
beschreef zijn wederwaardigheden voor The New York Times. In het interview laatst
met Fidel Castro in Parade vertelde deze dat hij het een ramp had gevonden toen
JFK werd vermoord. Ik denk dat men er in Moskou net zo over dacht. Op 17 juli
1962, enkele maanden nadat Dobrynin zijn geloofsbrieven had overhandigd, had hij
een uur onder vier ogen met Kennedy gesproken. Het was zelfs zo tijdens de
Cubacrisis tussen 24 en 28 oktober 1962 dat JFK liever zijn broer RFK rechtstreeks
naar Dobrynin stuurde dan langs de gebruikelijke kanalen via het State Department,
omdat hij ze niet meer vertrouwde.279 Toen Richard Nixon president werd en Kissinger
Nationale Veiligheidsadviseur nodigde Dobrynin deze laatste uit en vertelde hem
dat hij na de Cubacrisis met de regering Kennedy - en in zekere zin ook met de
regering LBJ - langs speciale contacten had geopereerd en gecommuniceerd met de
president en de presidentiële staf. Toen Nixon door Kissinger daarvan op de hoogte
was gesteld, werd Dobrynin door de president op het Oval Office ontboden, waar
vervolgens afgesproken werd dat Kissinger het nieuwe geheime kanaal naar de
Sovjetambassadeur zou zijn. Maar toen Ronald Reagan nog een week op het Witte
Huis was geïnstalleerd deed Dobrynin een veelzeggende ontdekking. Hij werd in de
limousine van de ambassade voor een overleg naar minister Haig gereden en ging
als gewoonlijk de ondergrondse garage binnen, maar daar bleek dat de vergunning
om er te kunnen parkeren was ingetrokken. Dit bleek een teken aan de wand.
Aanvankelijk had Dobrynin gedacht dat Reagan een tweede Nixon zou zijn, maar
dat bleek een
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De wereld ontsnapte op 27 oktober dan ook op het nippertje aan een kernoorlog bleek jaren
later. Op het laatste moment kwamen Kennedy en Chroetsjov overeen om de nucleaire
Sovjetraketten terug te trekken uit Cuba in ruil voor terugtrekking van de op de USSR gerichte
Jupiter-kernraketten in Italië en Turkije, waar het allemaal om begonnen was. Tevens zou
de VS geen invasiepogingen op Cuba meer proberen. Deze overeenkomst werd Kennedy
door de militaire top zeer kwalijk genomen, en is mogelijk een van de vele achterliggende
motieven voor de latere moord op JFK. (red.)
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ernstige misvatting. Reagan had reeds binnen een week een stille oorlog tegen de
USSR ontketend.
Ik ontmoette Jan van Wieringen van de Volkskrant. Hij heeft een zwarte minnaar:
André. Ik ontdekte tot mijn schrik dat Jan volkomen onjuist was geïnformeerd over
het hoe en waarom van de persconferentie over Claus, en over proces tegen Claus
vanwege wat me in New Delhi was overkomen. Hij kende de Amerikaanse editie
van mijn Arbatov-boek niet, en wist niet dat senator James William Fulbright er een
voorwoord voor had geschreven. Ook wist hij niet dat ik een boekje over en met
Bouterse had geschreven. Nu kennen we elkaar al een aantal jaren en toch is over
en weer maar weinig van de feiten bekend. Hij zegt dat AIDS een ernstig probleem
blijft, maar dat de nieuwswaarde ervan is weggeëbd. Hij denkt dat Ronald Reagan
weer zal winnen, maar vindt de huidige teneur in Washington zeer eng, net als ik
overigens.
Ik ging de film Terms of Endearment zien. Never liked Nicholson, maar Shirley
McLaine is okay.

15 mei 1984
Telefoneerde professor Georgii Arbatov in Darmouth College waar hij een conferentie
bijwoont. Hij zei: ‘Personally I am fine, but the world situation simply is awful.’
Buitengewoon plezierig geluncht met André spoor in het Stanhope Hotel. Hij
vertelde met oud- ambassadeur Van Roijen te hebben gegeten voor zijn vertrek naar
New York en toen ook de indruk te hebben gekregen dat hij veel gemakkelijker over
het verleden sprak dan voorheen. Hij zegde toe het boek van Ronald Gase te zullen
bespreken. Er was even wrijving toen ik tegen hem zei dat hij in zijn afscheidsrede
in Leiden onzin over Cuba had verkondigd. Hij staat momenteel een halve ton in het
rood. Daarom vond hij mijn schuld bij de AMRO van 175.000 wel erg veel. Hij vindt
Jan van Wieringen ook de enige behoorlijke Nederlandse journalist in Washington.
Hij vertelde ook dat de moeder van Lydia Loudon een Osieck was, waardoor ik beter
begrijp hoe Pim Osieck carrière aan het hof heeft kunnen maken. Tante Euske
Klink-van Ketwich Verschuur was een hartsvriendin van Lydia's moeder op
Valkenswaard. Lydia stelde mij op haar beurt aan Frieda Westerman voor.280
Tijdens mijn verblijf in Cuba heeft het Internationale Hof van Justitie in Den Haag
de Amerikaanse regering opgeroepen te
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stoppen met het plaatsen van mijnen voor de kust van Nicaragua. De uitslag van de
stemming hieraan voorafgaand was vijftien stemmen voor, tegen nul.281 De VS staan
eigenlijk compleet in hun hemd. Maar het zal ze worst zijn Robert Trumbull meldt
in The New York Times,282 dat volgens zijn informatie doodseskaders in Indonesië
4.000 mensen hebben vermoord. De moordenaars zijn gemaskerde militairen, de
slachtoffers mensen, die Suharto opgeruimd wil zien. Officieel heet het dat het om
een ‘antimisdaadcampagne’ gaat, maar iedereen weet dat het regime weer bezig is,
net als in de jaren zestig, met het massaal opruimen van politieke tegenstanders.
Luitenant-generaal Robert Bond is om het leven gekomen bij een vlucht boven
de Nevada woestijn in een MIG-23... Rara, hoe kan dat? Juist dit toestel - in NAVO-taal
the Flogger genoemd - is het modernste toestel van de Sovjetluchtmacht.

16 mei 1984
Bij het ontbijt in de Waldorf vroeg de Ierse serveerster waar Peter was, omdat we
hier ook dikwijls samen waren.

New-York-Amsterdam
Minister Ali Murtopo (60) is overleden in Djakarta. Hij deed zich voor als een vriend
van Bung Karno, maar heulde met Suharto.
De kakkerlak is al 350 miljoen jaar op aarde. ‘Scientists eviscerate them, radiate
them, zap them, yet they still multiply,’ schrijft The Wall Street Journal.283 Laboranten
staan voor een raadsel hoe ze kakkerlakken de nek om kunnen draaien, want wanneer
de kop wordt afgesneden, tikt het hart van het dier nog vrolijk dertig uren door. Een
vrouwtje legt zelfs nog eerst eieren voor het sterft. Wonderlijk allemaal.
Ik lees een absoluut misselijkmakend artikel van David Talbot in Mother Jones
Magazine.284 Het heet: AND NOW THEY ARE DOVES, en handelt over oud-minister van
Defensie, Robert McNamara, oud-veiligheidsadviseur McGeorge Bundy, en William
Colby, voormalig directeur van de CIA en eens leider van het zogenaamde
pacificatieprogramma in Vietnam. Deze heren zijn verantwoordelijk voor
honderdduizenden doden in Azië, daarnaast hebben zij de dood van tienduizenden
Amerikanen op hun geweten. Ze hebben gelogen tegen het Congres
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en het Amerikaanse publiek, ze hebben zichzelf voor het lapje gehouden, ze hebben
zich eigenlijk als oorlogsmisdadigers gedragen, en zeggen nu spijt te hebben van
hun beoordelingsfouten en bedriegerij. Colby is als hoofd van het beruchte
Phoenix-programma in Vietnam alleen al verantwoordelijk voor de dood van 20.000
mensen. McNamara probeerde de oorlog in Vietnam te leiden als een lopende band
in de Fordfabrieken, want hij was bij General Motors weggehaald. Alleen
MIT-wetenschapper Noam Chomsky heeft deze schurken het predicaat durven geven
dat ze verdienen: oorlogsmisdadigers. ‘By the standards of the Nuremberg trials,’
zei Chomsky, ‘they should have been hanged.’
Wat schrijver David Talbot analyseert en aantoont, is dat na het beëindigen van
de verloren Vietnamoorlog, de moord- en doodslagpraktijken - toen gesymboliseerd
door McNamara, McGeorge Bundy en Colby - in wezen in verscheidene varianten
gewoon doorgaan. Zie bijvoorbeeld Cuba, El Salvador, Nicaragua, Libië en nog vele
andere landen. Dit gebeurt omdat het gezichtspunt van de buitenlandse politiek is
gebleven dat alles is geoorloofd mits de belangen van de VS worden gediend. En,
wij, in Nederland, zitten hier muurvast aan verbonden en daar ben ik - als Nederlander
- totaal tegen.
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Amsterdam
17 mei 1984
Amerbos
Het eerste wat ik zag, toen ik het huis binnenwandelde was Peters leren jack in de
keuken. Ik haastte me naar de slaapkamer, maar hij was er niet. Hij was bij zijn
moeder in Tilburg. Ik heb de cadeautjes uit New York voor hem in zijn kamer gelegd.
Gerrit Jeelof en Philips willen ter ‘finale kwijting’ 15.000 gulden betalen voor
alles wat ik de afgelopen jaren voor ze heb gedaan in Moskou.285 Ik heb Voetelink
opgebeld, om te zeggen dat ik dit bedrag totaal onacceptabel vond. Het briefje van
Voetelink was ook weer erg slap.286
Arbatov deed moeite voor mij bij Alexandrov.287 Wim Hazeu vindt het moeilijk
te pruimen dat Alfred Vierling een goede vriend van mij is (en blijft). Druiloor
Droogleever Fortuijn heeft zich nu tot de NVJ gericht over mijn zogenaamde schuld
aan Buitenlandse Zaken,288 je moet het lef maar hebben. Briefje van Adriaan van
Dis,289 en een van Lloyd deMause over de conferentie in New York.290 Ook een briefje
van Panorama.291 Wim Hazeu wijst in een tweede brief de Centrumpartij voor honderd
procent af,292 wat ik dus ook doe, maar wat geheel buiten het feit staat dat politiek
gezien de CP er is, en Vierling - op het persoonlijke vlak - een vriend is.
NRC Handelsblad schreef over de persoonlijke aanval van Luns op De Ruiter in
Brussel na afloop van een vergadering van NAVO-ministers en noemde deze ‘hoogst
ongepast.’ Het blad voegde eraan toe: ‘Ervaren diplomaten lieten weten zoiets nog
niet te hebben meegemaakt. (...) Het citeren van uitspraken van ministers, gedaan in
vertrouwelijk beraad, betekent dat Luns de ongeschreven regels heeft geschonden.
(...) Luns staat al met één voet in een leven-in-ruste. Kennelijk was de verlei-
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ding te groot om deze kans op enige nagalm bij zijn vertrek ongebruikt voorbij te
laten gaan.’

De Telegraaf blijft echter een fervent pleitbezorger voor Luns en lanceert een frontale
aanval op minister de Ruiter van Defensie vanwege de Nederlandse aarzeling
kruisraketten te plaatsen, in de hoeveelheden, die de heren in Washington graag
wensen. Op 30 mei zal president Ronald Reagan de hoogste burgerlijke
onderscheiding van de VS, The Medal of Freedom, aan Luns uitreiken. Het doet me
deugd dat deze loopjongen van de Amerikanen van mij al sinds 1956 een persoonlijke
vijand en tegenstander is geweest. Ik minacht die man tot in het merg van mijn botten.
Robert Molteno van ZED Books heeft al naar Cuba geschreven dat hij belangstelling
heeft voor de Engelse uitgave van het Rodriguez-manuscript.
Jan Mets - en dat valt me bitter tegen - heeft Ronald Gase een advocaat op zijn
dak gestuurd, omdat na het lange zwijgen van Mets, Ronald - op mijn advies - naar
Hazeu ging en daar meteen een contract kreeg voor zijn Nieuw-Guinea boek.
Het aantal AIDS-doden in Nederland is nu tien.
Ik heb het eerste Claus-artikel gelezen, en eigenlijk dekt de omslag van het blad
opnieuw de lading niet. Maar goed, het is geschied.293

18 mei 1984
André Haakmat belde. Hij had een ontmoeting van drie uur gehad met ambassadeur
Henk Herrenberg, dat uitstekend was
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verlopen. Het wachten was nu op Herrenbergs terugkomst uit Paramaribo. Chin A
Sen had over mijn ‘dossier’ gezegd dat zijn reis naar de VS ‘onschuldig’ was geweest.
Haakmat vond het dossier ‘uitstekend’.
Alfred Vierling gaat 20.000 vlugschriften verspreiden om een zetel bij de Europese
verkiezingen op 14 juni a.s. te proberen bemachtigen.294 Intussen had hij al drie Jonge
Geuzen in zijn vingers gehad, terwijl Janmaat in de koffer was gedoken met de
echtgenote van een CP-bestuurslid, waarmee hij nu wordt gechanteerd.
De Telegraaf meldt dat er contacten zijn geweest tussen de KLM en de SLM om de
lijn naar Paramaribo weer op te starten. NRC Handelsblad bericht dat Suriname de
luchtverbinding wil hervatten. Dat besluit komt van Bouterse waar Harvey Naarendorp
en ik behoorlijk aan meegesleuteld hebben.
Henk Heidweiler schijnt ambassadeur van Suriname in Nederland te worden.

19 mei 1984
Ben naar het graf van mijn ouders in Bilthoven geweest.
Sprak anderhalf uur met Lex Poslavsky. Hij heeft me voor de ergste blunders in
mijn komende Claus-boekje behoed. Hij had uitstekende suggesties en ideeën. Ik
maakte nauwkeurige notities. ‘Kom maar gauw weer,’ waren zijn laatste woorden.
Telefoneerde met broer Theo in Zwitserland. Hij had het Bouterse-boekje gelezen.
‘He seems a nice guy. He could be a friend of mine,’ zei hij.
Cécile van Lennep is met twee dochters op reis in Frankrijk en geniet in Cannes.
Om 19:00 uur kwam Peter uit Tilburg. Ik keek al naar hem uit, met zijn blonde
kop. Ik besloot hem in etappes de cadeautjes uit Amerika te geven. Steeds verraste
ik hem met wat anders. ‘Als mijn moeder dit kon zien!’ riep hij uit. ‘Ik krijg het er
warm van.’ Dat heeft hij altijd op zulke momenten.
Later hebben we de soap Dynasty uitgezet en zijn de polders ingegaan, voor mij
vandaag de derde maal.

21 mei 1984
Bob Woodward schrijft dat de CIA de hulp heeft ingeroepen van de regeringen van
Saoedi-Arabië en Israël om aan geheime operaties mee te doen gericht tegen
Nicaragua.295 Verraders.
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De zoon van de mij bekende admiraal Zumwalt, Elmo R. Zumwalt III, heeft
lymfklierkanker waarschijnlijk opgelopen in Vietnam, toen zijn vader opdracht gaf
het giftige ontbladeringsmiddel Agent Orange over de oerwouden te sproeien zodat
de Noord-Vietnamese en Vietcong guerrilla's zich er niet langer in konden verschuilen,
bovendien verwoeste het de oogsten. Alleen een Amerikaan komt op een dergelijk
waanzinnige gedachte. Nu zeggen vader en zoon dat de kanker daar waarschijnlijk
aan te wijten is. Geloof het of niet, de admiraal houdt ook nu nog vol dat zijn besluit
het gif te doen verspreiden duizenden Amerikaanse levens zou hebben gered. Zijn
kleinzoon, Russell Zumwalt (7) werd met een lichamelijke afwijking geboren, ook
het gevolg van opa's ‘wijze besluit’. Het is te walgelijk voor woorden.296
Vanmorgen belde Piet Schaepman weer eens. ‘Verdien je geld?’ vroeg hij, wetende
dat als je Den Haag op je nek hebt - hij ligt zelf al vele jaren met Buitenlandse zaken
overhoop - je moet zorgen inkomsten te hebben, want ze zullen alles doen om je
financieel de nek om te draaien. Ik vertelde over sommige van mijn plannen. Hij
drukte me op het hart niemand iets te zeggen over een mogelijke bananenplantage
in Suriname. Hij was overigens van mening dat Alfred Vierling gelijk had, omdat
die heeft gezegd dat het vreemdelingenprobleem even ernstig was als de kwestie
zure regen. Hij wilde wel eens het programma van de Centrumpartij lezen, wat ik
vervolgens Vierling heb gevraagd hem toe te zenden.
Piet vertelde: ‘Ik reisde in een trein naar Weert en tegenover me zat een Surinamer
van 22 jaar. Ik was moe en gaapte. “Hebt u geen manieren geleerd om uw hand voor
de mond te houden,” zei de jongen. “Ik heb vele jaren in het buitenland vertoefd,
waaronder in landen in Afrika, maar niemand is ooit zo onhebbelijk tegen me
geweest,” reageerde ik. Waarop een andere mijnheer in de coupé opmerkte: “U bent
zeker van de Centrumpartij.”’
Tante Yuut Mennega-Oltmans belde op vanuit Soest. Zij was weer gevallen. Zij
is al ver in de tachtig. ‘Wim,’ zei ze, ‘verlang er maar niet naar oud te worden. Het
is vreselijk.’ Ik denk er soms over, maar we kunnen ons het pas echt voorstellen als
het zover is.
Ik zie dat - toen ik in Cuba was - Richard Nixon een toespraak heeft gehouden
voor 400 Amerikaanse hoofdredacteuren.297 Dit was de eerste keer sinds 1973, toen
hij bij een soort-
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gelijke gelegenheid uitriep: ‘I am not a crook’ en spoedig daarna het Witte Huis
moest verlaten omdat bewezen was, dat hij wel een crook was. Hij oogstte nu een
volle minuut applaus van de belangrijkste journalisten in de VS. Het geheugen blijft
het meest krakkemikkige orgaan in het menselijk lichaam.
Simone de Beauvoir schreef over Sartre op leeftijd het boekje Adieux.298 Zij
beschrijft de man op wie zij ooit verliefd was als iemand, die zich afvroeg of zijn
nieuwe gebit zijn spraak zal veranderen, als de man die incontinent werd, als de man
die zich verbeeldde dat een hond tegen zijn been had geplast. Of aan zijn schrijftafel
zat en zei niets meer te vertellen te hebben. Sartre vroeg in Venetië: ‘Doesn't it bore
you being with a little creature who walks so slowly?’
Sartre was op zijn oude dag niet alleen totaal afhankelijk van anderen, hij was
blind en moest worden voorgelezen, en was mentaal verward. Zo beschrijft Simone
de situatie dat hij op zijn horloge keek en als ze dan vroeg of hij een afspraak had
antwoordde: ‘Ja, natuurlijk, met de vrouw die ik vanmorgen in het café ontmoette.’
Maar hij was niet in een café geweest, dus was er ook geen vrouw voor een afspraakje.
Wat een afschuwelijk verhaal. Waarom heeft zij dit geschreven?

22 mei 1984
Eegje Schoo heeft weer eens gezegd geld aan Suriname te willen geven, maar dan
uitsluitend voor kleine particuliere projecten, die door de Nederlandse ambassade in
Paramaribo worden voorgelegd.
Ook Cuba heeft voor de Olympische Spelen in Los Angeles afgezegd.
In Afghanistan gevangen genomen en aan Zwitserland uitgeleverde Sovjetsoldaten,
kunnen als het aan Hans van den Broek ligt een beroep op asiel doen in Nederland.
Peter verdiept zich weer in het Claus-boekje. Hij maakt nauwkeurig per bladzijde
aantekeningen voor suggesties. We waren even in de stad en zijn later ver de polders
ingegaan. Een heerlijke dag samen op Amerbos.

23 mei 1984
Henk Hofstede, vicevoorzitter van het CNV heeft twee uur met Desi Bouterse
gesproken in Paramaribo en is volgens de Volkskrant299 mild over de bevelhebber.
‘Bouterse gelooft in zijn ei-
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gen zending. Hij is ervan overtuigd dat Suriname hem nodig heeft en dat hij het goed
doet,’ aldus Hofstede op een persconferentie. Hij was in Paramaribo met twee collega's
uit het Wereldverbond van de Arbeid om een onderzoek in te stellen. Het blijft
frappant dat alle mensen die Bouterse ontmoeten andere geluiden mee terugbrengen
dan de thuisblijvende kletsmajoren.
Mijn oude vriend, Imre Holai300, Hongaarse diplomaat op het VN-hoofdkwartier
is gekozen tot voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Hij wordt in The New York Times beschreven als ‘charming,’ ‘disciplined’, ‘urbane’,
‘correct’ en ‘self confident.’ Althans zo zien westerse diplomaten hem.301
De Nederlandse ambassadeur bij de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, zal Luns in
passende woorden terechtwijzen voor diens poging tot inmenging in de discussie in
en het zaaien van verdeeldheid binnen het Nederlandse kabinet en het tegen elkaar
opzetten van ministers.302
Israël maakt veelvuldig gebruik van drones (vliegtuigjes zonder piloot). De VS
hebben van die toestellen met afstandsbediening van Israël gekocht.303
Ik heb een bespreking met advocaat Voetelink. Ik maakte duidelijk dat ik niet met
minder dan 50.000 gulden van Philips genoegen zou nemen. Hij dacht dat Philips
met een aanbod van 15.000 gulden nog niet het achterste van de tong had laten zien.
Hij stelde voor dat hij Rutgers zou schrijven dat met 25.000 gulden de zaak rond zou
zijn. Ik ging er tegen mijn zin mee akkoord. Voetelink scheen opgelucht. Hij
verzekerde mij dat zijn declaratie voor deze zaak de 2.000 gulden plus btw niet zou
overschrijden.304 Intussen had hij Motke Chanoeka een declaratie van 900 gulden
voor het opstellen van de zakelijke overeenkomst met mij gestuurd. Het is overal
hetzelfde. Prompt doet Chanoeka niets meer met onze plannen. Gerbia, de vrouw
van Chanoeka stuurde naar aanleiding van de declaratie Voetelink een briefje, wat
boekdelen sprak.305 En dat zijn ‘huisvrienden’ van Soestdijk.
In Thermos liepen Peter en ik tegen het Franse vriendje van George Tor van de
NOS aan. Ik vond dat hij er slecht en verma-
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gerd uitzag, en vroeg hoe het met George was. Hij aarzelde. ‘Heeft hij AIDS? vroeg
ik. Inderdaad, al één jaar was hij ziek en de afgelopen drie maanden lag hij in een
ziekenhuis. George is 39 jaar.

24 mei 1984
De Telegraaf noemt het aanstaande vertrek van Henk Herrenberg ‘één der meest
bizarre episoden in de geschiedenis van het diplomatieke verkeer tussen Nederland
en het buitenland’ welke nu wordt beëindigd. Daarom wordt het afscheid van
Herrenberg ‘met vreugde tegemoet gezien.’ Je weet wie het zegt.
Peter en ik hebben een hele fijne dag, met veel gezelligheid. Vanavond wilde hij
naar Sylvie Vartan kijken. Maar eerst belde Edwin 25 minuten lang op, en later zat
hij ik weet niet hoe lang aan de telefoon met Hans Lonis. Dat ergerde me. Ik wilde
zo graag dat hij hoofdstuk 2 nog leest, want morgen vertrekt hij weer naar Londen.
Alfred Vierling belde dat hij geheime informatie had voor mijn serie over Claus
in Panorama. Er was van de Gouden Koets een kopie gemaakt. Er was een
nep-Beatrix, een mevrouw die zelfs haar tanden als de koningin had laten namaken
en daarom wist niemand ooit of de echte of de namaak Beatrix in de koets zat. Mijn
haren rijzen te berge van zulke onzin. Ik dacht: wie zou erachter zitten om dergelijke
verzinsels aan mij te laten doorspelen via een mij bekend persoon in de hoop dat ik
op die manier mijn publicatie belachelijk zou maken?
Ronald Gase belde dat Wim Hazeu hem had opgedragen zijn
Nieuw-Guinea-manuscript niet eerst aan mij te laten lezen.

25 mei 1984
Ik wekte Peter om 07:45 uur met grapefruitsap, maar hij zei besloten te hebben nog
niet naar Londen te gaan. Hij had weer helemaal niet kunnen slapen.
Na de laatste hand te hebben gelegd aan het tweede deel van de Claus-reportage
liet Panorama het vanmorgen ophalen.
Gisteren bezocht ik Coté op de AMRO-bank naar aanleiding van de brief van 14
mei l.l. waarin VAAP Moskou het geld terugvraagt, waar ik niet over pieker
natuurlijk.306
Hij vertelde dat er een nieuwe directeur was gekomen, ene Ter Haar uit Hilversum,
die mijn schuld afgelost wilde zien. ‘Hij zit achter u aan.’ Ook al zou ik 75.000 gulden
afbetalen, dan stond

306

Zie bijlage 77.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

216
er nog een ton open en dat was teveel. Mijn goud was nog maar 80.000 gulden waard
en de regel was dat ik dus maximaal 40.000 mocht lenen. Mijn hypotheek zou
bovendien niet verder kunnen worden verhoogd. Ik zei te zullen doen wat ik kon om
te beginnen met 75.000 gulden bijeen te brengen.
Eindelijk het verlossende telegram uit Moskou.

Ik heb Dobroselsky echter moeten informeren dat ik de tweede helft van juni een
afspraak had met Carlos Rafael Rodriguez, de huidige voorzitter van COMECON, om
een boek met hem af te maken. Ik heb wel toegezegd de eerste serie vragen voor
Anatoly Alexandrov via ambassadeur Beletski te zullen inzenden. Mevrouw Geluk
van uitgever Anthos in Baarn, dat nu onder Wim Hazeu ressorteert (‘ik heb dit
winkeltje al zovele jaren gerund, maar Wim is mijn directeur, wat kan ik doen? Wim
tekende met Ronald Gase zonder dat ik het wist.’) zei me het prima te vinden wanneer
Gase wel zijn manuscript aan mij zou laten lezen. Zij vond dat Hazeu ‘erg raar heeft
gedaan om dit te verbieden.’
‘Hazeu's advies aan Gase beschouw ik zelf als a vote of no confidence,’ zei ik
haar. Ronald heeft inmiddels besloten, belde hij, om me zijn manuscript wel te laten
lezen.
Henk Herrenberg is terug uit Suriname en heeft opdracht een nieuwe reis voor me
te regelen. Hij liet doorschemeren aanvullende informatie te hebben meegebracht.
Peter genoot van Thermos. We hebben het zeer gezellig gehad en veel gelachen.
Morgen gaat hij terug naar Londen.

26 mei 1984
Schiphol
Henk Herrenberg was om 14:00 uur precies in het Hilton. Hij roerde de volgende
punten aan: ‘Laat André Haakmat verder aan mij over. Hij zit nu in de klem. Ik voer
hem af en toe een banaan. Doe verder niets meer in die zaak. Laat Chin A Sen voor
wat hij is. Hij is nu toch uitgespeeld.’
‘Jij krijgt nu de afwikkeling van de KLM-zaak. Het gaat erom dat vast komt te
staan dat jij de kwestie van het herstellen van de lijn naar Paramaribo nu afmaakt.
Bezoek Orlandini om precies zijn wensen te kennen.’ Ik was zeer verheugd, want
dit
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betekent volgens de letter of intend met de KLM, één ton voor mij. Dan kan ik de last
van de AMRO ook van mijn schouders duwen.
Hij vertelde dat premier Wim Udenhout en Edgar Amanh hem een telegram hadden
gestuurd dat hij teveel van zijn post in Den Haag weg was. ‘Ze verdenken mij ervan
achter het Dossier over Chin A Sen te hebben gezeten, en nu zeggen ze dat ik mij
ondisciplinair gedraag. Ik antwoord niet, want ze vliegen er straks allebei uit. Eind
van het jaar komt er een nieuw kabinet.’
Herrenberg is samen met kapitein Boerenveen in Singapore geweest. Vervolgens
is Boerenveen naar New York en Washington gegaan om over een IMF-lening te
spreken. Het IMF eist echter eerst een devaluatie van 30 procent van de Surinaamse
gulden, wat niet mogelijk is zonder uitbreiding van de export. Ik zou dit met
ambassadeur Lampreia van Brazilië moeten bespreken. Ook adviseerde Herrenberg
me voorlopig Henk Heidweiler, de nieuwe ambassadeur, links te laten liggen. ‘Die
probeert er bij de pers in te komen. Dan merkt hij wel als hij er eenmaal zit met wat
voor makrelen hij hier te maken heeft.’ Henk vervolgde: ‘Ik heb uitgebreid met de
bevelhebber over jou gesproken. Het gaat prima in Suriname. Hij heeft de zaak
volkomen onder controle.’ Ik vroeg hoe het nu met zijn veiligheid was. ‘Daar is hij
inderdaad nonchalant in. Ik zat in het paleis op hem te wachten. Hij kwam van de
premier en stak gewoon te voet de straat over,’ zei Henk. ‘Dan is hij soms gewoon
een schietschijf.’ Herrenberg wil dat ik woensdag al naar Paramaribo afreis, ‘dan
word je niet meer door Buitenlandse Zaken opgehaald, maar door de militairen.’
De Telegraaf meldt dat het Italiaanse artsenpaar Andrea en Laura Nannipieri
25.000 gulden schadevergoeding eisen van koningin Beatrix na een forse botsing
vorig jaar op 19 juli toen Beatrix zelf een Ford Grenada bestuurde van het vliegveld
in Pisa naar de villa van de koninklijke familie in Tavernelle, Toscane. Het echtpaar
dat in een rode eend reed, was nagenoeg ingeblikt na de aanrijding door de koningin
en moest door de brandweer uit een totaal vernielde auto worden bevrijd. Hoe is het
mogelijk dat deze mensen niet onmiddellijk geruisloos zijn schadeloosgesteld? Dat
ze het in godsnaam zo ver hebben laten komen bewijst weer de krenterigheid en het
onfatsoen, om deze oer-Hollandse woorden te gebruiken, van regering tot en met het
Huis van Oranje.307
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Amsterdam- Zürich
Toen ik een Transavia-toestel aan de B-pier zag staan, dat werd geladen, werd ik
door verdriet over Eduard overvallen en was in tranen.
Herrenberg zei: ‘Jou zullen ze pas waarderen na je dood.’

27 mei 1983
Neuheim
Het Luns-verhaal dat Panorama wil hebben spuit er vanzelf uit. Onbegrijpelijk
eigenlijk.
Broer Theo haalde me op van het vliegveld Kloten. Hij geeft altijd een sterke
handdruk. Nellie had het avondeten geprepareerd en het was allemaal heel gezellig
totdat zij aankondigde op televisie naar Lilli Palmer te willen kijken. Theo zei
gedecideerd: ‘Wim komt zo zelden, geen TV vanavond.’ Hij begon later het
Claus-boekje te lezen.
Ik droomde dat Theo me met een heel ernstig gezicht vertelde dat hij in Neuheim
moest blijven - dus nog niet naar Zuid-Afrika terug zou gaan - omdat hij momenteel
geen andere financiële uitweg zag.

28 mei 1983
Gisteren spraken we over ons verleden. Theo was het met me eens dat onze vader
uit ergernis over de gang van zaken rond onze grootmoeder - waar onze moeder en
tante vrijwel dag en nacht klaar voor stonden om te verzorgen - was overleden aan
een hartaanval. Onverwacht veranderde Theo's gezichtsuitdrukking en zei: ‘Ik geef
de voorkeur niet meer over het verleden te spreken, bygones are bygones.’ Ik
antwoordde dat een neurotische reactie te vinden, maar we lieten dergelijke
onderwerpen rusten.
Ik blijf het toch een vreemde reactie vinden, en denk dat het verband houdt met
Nellie. Hij wil haar geen deel laten hebben in ons familieverleden, waar hij haar
waarschijnlijk nooit iets over vertelde.
Ik zond Sergio Orlandini een telegram dat ik hem spoedig zou willen ontmoeten,
want dat ik belangrijke informatie voor hem uit Suriname had.
Dmitri Ustinov, minister van Defensie, heeft bekend gemaakt dat de nieuwste
Sovjetonderzeeërs nu in de wateren rond de VS varen en raketten aan boord hebben,
die in tien minuten Amerika kunnenbereiken. Doe daar maar eens iets tegen.308 Intus-
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sen missen Amerikaanse bedrijven een omzet van 10 miljard dollar per jaar vanwege
de handelsrestricties door de regering opgelegd.309
310
LUBBERS NEEM NU BESLUIT! aldus De Telegraaf waarbij G.B.J. Hiltermann in
het vaarwater van Luns en de Amerikanen op een hele pagina mag bepleiten dat het
CDA zich geen crisis over de kruisraketten kan veroorloven. Marcus van Blankenstein
noemde in het verleden de radiopraatjes van Hiltermann, ‘gejaagd geklets’. Dat was
25 jaar geleden. Het valt te vrezen dat Hiltermann onverdroten zijn licht op de wereld
zal blijven doen schijnen tot zijn allerlaatste snik. Hij is trouwens de enige niet. Een
hele roedel commentatoren schijnt zich hetzelfde te hebben voorgenomen.

29 mei 1984
Amerbos
Het artikel over Luns is gereed. Panorama laat het al om 08.30 uur halen.
Ronald Gase kwam gisterenavond om 21:00 uur nog langs. Ik had zijn manuscript
gelezen en vond het onzin dat hij schreef dat - als gevolg van een persconferentie
van mij - hij geen toegang meer kreeg tot officiële persoonlijkheden. Ook was ik
nijdig over het fragment waarin Luns tegen hem zei dat hij het beneden zijn
waardigheid vond in te gaan op beweringen van mij, omdat wat ik te zeggen had
sprookjes van Moeder de Gans waren, en dat Gase het er dan bij liet zitten en overging
op een vraag over Dulles. ‘Ik had maar veertig minuten,’ zei hij ter verdediging, ‘en
Luns praatte steeds maar.’ Dat begrijp ik wel, maar ik adviseerde hem deze misser
op te vangen met een voetnoot. Op een gegeven moment kreeg hij zowat tranen in
zijn ogen, omdat hij begreep dat ik het niet goedvond. Dat bewijst dat hij oprecht
bezig is. Ook had hij pagina 5 van het voorwoord achtergehouden, waarin hij mij
bedankt, maar waarmee hij me wilde verrassen. Dat vond ik aandoenlijk. Ik zou hem
bij Hans Kombrink willen introduceren om in de politiek te kunnen gaan. Waar
anders?
Er was een brief van Wicher de Marees van Swinderen. Ik verbaas me over zijn
mededeling: ‘Ik heb een zeer dull leven, en begin nu te oud te worden voor vele
dingen.’ Dat begrijp ik helemaal niet. Hij vindt dat ik als een Marco Polo door de
wereld reis. Ook mijn oude vriend Jonathan Raymond had geschreven. Jonathan is
ondanks een graad in de filosofie nog
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steeds timmerman. Hij heeft wel besloten weer te gaan studeren - naast zijn werk en wil een ‘engineering degree’ halen. Dat vind ik knap, waar haalt hij de moed
vandaan?
Voetelink heeft (helaas) aan Philips geschreven dat ik met 25.000 gulden genoegen
zal nemen. Ik blijf het een zeer walgelijke gang van zaken vinden; oud-Nijenrode
kameraad Gerrit Jeelof heeft zich tegenover mij als een beest gedragen.311
Henk Herrenberg zei vandaag dat de hele pers om interviews vroeg ‘maar ik praat
alleen met jou.’

30 mei 1984
Vanmorgen meldde de Volkskrant dat het overleg tussen de SLM en de KLM weer is
vastgelopen. De SLM zou het met een verouderde DC-8 moeten doen, terwijl de KLM
een DC-10 op de lijn naar Paramaribo wil gaan inzetten. Ron Wunderink belde op,
namens Orlandini, dat zijn baas de zaak ‘puur formeel wilde spelen.’ Suriname had
het Luchtvaartverdrag opgezegd en als Suriname iets wilde laten weten, waren daar
de geëikte kanalen via de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo of de
KLM-vertegenwoordiger voor beschikbaar. ‘Wij willen de zaak zo zuiver mogelijk
houden, juist nu de besprekingen weer zijn begonnen.’ Ik dacht: ik heb jullie ook
wel eens anders horen praten, toen ik in de auto van Orlandini naar Herrenberg in
Den Haag reed. Ik vraag me opnieuw af in hoeverre de Nederlandse overheid - mijn
vaste Haagse vijanden - hier weer tussen zijn gaan zitten.
Ik vroeg of ik dan tenminste een ticket zou kunnen krijgen voor mijn aanstaande
reis. ‘Dat kan,’ aldus Wunderink, ‘maar je krijgt de rekening gewoon bij je thuis.’
Mijn hoop is nu op Herrenberg gevestigd een oplossing te vinden, want net als met
Philips, heb ik al heel wat in het belang van de KLM op het hoogste niveau in
Paramaribo ondernomen.
Ik telefoneerde met Carel Enkelaar. Hij gaat de NOS 1 oktober 1985 verlaten. Ik
adviseerde hem om zijn oude vriend Herrenberg te bezoeken voor hij vertrekt, want
sinds de moorden van 1982 heeft Enkelaar zijn contacten met Suriname verbroken.
‘Ik vind het niet de taak van de pers,’ zei hij, ‘om koploper te zijn bij het herstel van
de betrekkingen tussen Nederland en Suriname.’ Ik denk daar anders over. Ze willen
geen koploper zijn, maar ze willen ook niets ondernemen om te onderzoeken, ook
niet om dat maar zelfs te overwegen, of ze voldoende informatie hebben over wat
er in 1982 in Paramaribo gebeur-
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de, waardoor ze blijven manoeuvreren met goedkope vooroordelen.
Luns heeft opnieuw een steek onder water gegeven bij opening van de NAVO-Raad
in Washington. Een opstelling voor de NAVO en tegen het dubbelbesluit uit 1979
over de modernisering van kernwapens in Europa is een illusie, meent Luns.312
Opvallend is dat psychiater Harold Bloomfield uit Del Mar, Californië zegt dat
negentig procent van de mensen zegt een onvolledige verhouding met hun ouders te
hebben gehad. Soms komen ouders pas op hun sterfbed tot verzoening met een kind.
Bloomfield zegt dat wanneer er thuis problemen zijn, ‘it sometimes helps to find a
surrogate parent - an older adult to whom you look for advice and support.’313 Voor
mij is dat Gertrude Buringh Boekhoudt geweest, van 1942 tot en met 1982. Advies
en ondersteuning waren één kant van die relatie. Er was meer. Mejuffrouw Boekhoudt,
Aunty dus, was een soort ‘oase’ in mijn leven, een plek waar ik vooral met mijn
eigen denkwereld mezelf kon zijn en gevoelens tot uitdrukking kon brengen, of
denkbeelden, waar ik thuis op De Horst nooit aan toekwam uit angst onmiddellijk
voor schut te worden gezet. Ik zal wel nooit precies weten wat voor betekenis mijn
surrogate parent op het verloop van mijn leven heeft gehad.
In bed lag ik te bedenken wanneer, en of, de mens zich ooit bewust zal worden
van het belang van het brein. Door de eeuwen heen is het verstand met onzin
overbelast geraakt. Misschien leek die onzin 500 jaar geleden de enige en juiste
waarheid, maar inmiddels is de waanzin ervan dubbel en dwars vast komen te staan.
Vierling heeft het steeds over de ‘zure regen’ in het milieu. Wanneer beginnen we
met het bestrijden van de ‘zure regen’ in onze bovenkamers?
Henk Herrenberg brengt vandaag zijn afscheidsvisite aan Beatrix. Ik belde hem
gisteravond nog op om hem te suggereren een parallel te trekken met het mislukte
dekolonisatiebeleid in het voormalige Indië. ‘Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dit gesprek
zal verlopen,’ zei hij.
Gisteravond kwam Alain Hirschler eten. Hij zag er sensationeel uit: kaki broek
en shirt, fel rood colbert met een hagelwit T-shirt eronder. Ook zijn haar zat lekker.
Hij is de zoon van een psychiater, die 61 jaar was toen hij aan een hartaanval overleed.
Alain stond op intieme voet met hem. Hij is in natuurparken geïnteresseerd, en staat
op het punt een reis naar Indonesië te
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gaan maken. Hij loopt momenteel stage bij het Haarlems Dagblad. Zijn vader liet
hem geld na, vandaar zijn fraaie auto.
Reisde naar Den Haag om te vernemen hoe het bezoek van Henk Herrenberg op
het paleis was verlopen. Herrenberg vertelde dat hij de twaalf motorrijders van de
Koninklijke Marechaussee eerst op de ambassade binnen gevraagd had voor koffie
en champagne. ‘Jij bent de eerste, die ik zie, en een handdruk geef na de hand van
Beatrix.’ Hij had een Surinamer gevraagd het binnengaan van het paleis te filmen.
Er was ook een plaatselijke fotograaf aanwezig geweest. Hij wilde wel kwijt dat de
koningin aan één stuk door had gesproken, en er geen speld tussen te krijgen was.
Zij had bijvoorbeeld gezegd dat Herrenberg nu vast beter kon begrijpen hoe totaal
onverantwoordelijk de pers dikwijls te werk ging, vooral omdat hij ooit zelf journalist
was geweest. Hij zei de koningin dat mede om die reden hij bij terugkomst in
Suriname vooral ook belast zou worden met ‘media affairs’.
Terwijl een adjudant van de koningin kwam zeggen dat de tijd om was, of dat er
iemand anders was om met haar te spreken, ‘kletste Beatrix gewoon door.’ Er scheen
een probleem te zijn, want door de mist kon ze ergens niet met de helikopter naar
toe, en moest ze nu anderhalf uur in een auto zitten. Beatrix vertelde Herrenberg over
een journalist, die heel smerig over een kidnappingsaffaire had geschreven - Henk:
‘Ik wilde haar niet zijn naam vragen.’ De man werd later geconfronteerd met de
ontvoering van zijn eigen gezin. Pas toen had hij begrepen wat zoiets werkelijk
betekende. Zij had met de journalist in kwestie een gesprek gevoerd.
Bij het afscheid had hare majesteit aan Herrenbergs vrouw Carmen gevraagd. ‘U
gaat nu pakken?’ Mevrouw Herrenberg vertelde dat dit al was gebeurd en dat de
kinderen al in Suriname op school zaten. Dit verbaasde Beatrix zeer. De ambassadeur
had de koningin voor de gastvrijheid in Nederland bedankt, en de zorg om zijn
veiligheid en bewaking had hij zeer op prijs gesteld. Hij zei te hopen dat zijn opvolger
zich verder zou kunnen wijden aan het herstel van de betrekkingen op regeringsniveau.
Hij zei dat hij Desi Bouterse een telegram ging sturen over dit bezoek. Intussen liepen
we naar een andere kamer waar we naar de opnamen van zijn aankomst en vertrek
bij het paleis gingen kijken.314 Omdat er zes heren van het Surinaamse verzet
arriveerden, vroeg hij mij de ambassade via de tuindeuren te verlaten.
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Ik vertelde hem wat Orlandini had laten zeggen, en hij was verbaasd. ‘Die denkt dus
nog steeds dat hij ons in zijn zak heeft. Wacht maar. Als het vast loopt gaat hij jou
bellen.’ Schat Herrenberg de Hollandse inborst nu nog altijd verkeerd in? Zo werkt
het niet in Den Haag: nee is nee. Arrogantie en misplaatste trots zegevieren.
In Vietnam worden nog altijd 2.447 militairen en 42 Amerikaanse burgers vermist.
Ronald Reagan heeft met veel trammelant gebeden bij de doodskist van een onbekend
gebleven Amerikaanse militair.315 Een dag later werden de resten op Arlington met
volle militaire eer bijgezet. Robert Hershey beschreef, hoe Reagan ‘his voice choking
of emotion’ de begrafenis had geleid.316 De meeste Amerikanen hebben nog altijd
niet door hoe ze door de eigen regering belazerd zijn.
The New York Times meldt dat Washington zich inderdaad grote zorgen zou maken
over het voortdurende uitstel van Den Haag om over te gaan tot plaatsing van 48
kruisraketten.317
Roel Martens liet via een telegram weten dat Harvey Naarendorp niet in Paramaribo
zou zijn als ik deze week kwam. Ik stel mijn reis uit, en belde Herrenberg hierover
op. ‘Zie je wel, ik zei je al nu niet te gaan. Bel Orlandini en zeg dat je je reis uitstelt.’
Ik dacht daar is deze mijnheer verder niet in geïnteresseerd, hij heeft mij afgeschreven.
Henk vertelde verder de heren van het verzet te hebben ontvangen, onder hen André
Haakmat. ‘Ik heb hen een tros bananen aangeboden en ze eten uit de hand.’
Ronald Gase belde nog om me erop te wijzen dat Luns ook nog had gezegd: ‘En
u weet, Oltmans is toen helemaal in diskrediet gebracht.’ Oud-staatssecretaris Theo
Bot had 45 minuten met Ronald getelefoneerd, en was ook woedend op Luns. Ik
benadrukte andermaal bij Ronald toch vooral alles nauwkeurig op te tekenen.
Wim Klinkenberg zei uitgenodigd te zijn voor een avondje poëzie op het paleis
op de Dam met Beatrix (zonder Claus). Gisteren had hij de opening van een
tentoonstelling door prinses Margriet bijgewoond. ‘Je stapt toch niet over op de
Oranjes?’ vroeg ik.
‘Nee,’ zei hij, ‘ik heb het gevoel dat ze op mij overstappen.’

31 mei 1984
Ik stond perplex. Eduard belde me op. Hij zei al eerder te heb-
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ben gebeld. Ik ga hem maandag ontmoeten. Ik kan het niet geloven. De eerste dag
van het jaar dat ik vanwege de zon in de tuin zit, belde hij, precies zoals Peter ooit
heeft voorspeld. Straks vliegt hij naar Kreta. Hij zei gewoon: ‘Met Ed.’ Ik moest er
even van bijkomen. Ik kan het eigenlijk nog niet geloven dat het echt is gebeurd. Ik
ben te opgewonden om verder te schrijven. Wat heb ik hier lang op gewacht. En
gehoopt. Lex Poslavsky vindt de laatste versie van het Claus-manuscript ‘oneindig
veel beter’. Hij adviseerde slechts er nog één regel over Carl Rogers uit te halen. Ik
vertelde hem dat Eduard eindelijk uit zichzelf had opgebeld. Lex vroeg toen: ‘Was
je opdracht in het Claus-boekje “voor jou” dan voor hem bestemd?’ Inderdaad. Ook
Wim Hazeu had de nieuwe versie gelezen en ja, hij ging het boekje publiceren en
zou meteen een contract geven.
Heb uit puur enthousiasme en opwinding drie keer naar Peter in Londen gebeld.
Zijn advies was om in de polders te gaan fietsen. Hij vond ook dat ik niet te hard van
stapel moest lopen. ‘Je had ook tegen hem kunnen zeggen, sorry maar ik ben nu niet
vrij, bel een andere keer.’ Dergelijke spelletjes zijn onwaarachtig, en komen niet bij
me op. Ik verlang al zo lang heel intens naar hem.
Opnieuw had ik een lang telefoon gesprek met Ron Wunderink van de KLM. Hij
begreep ook wel, dat Desi Bouterse geen zin had om in deze zaak via de ambassadeur
in Paramaribo te opereren, want dan kon hij niet om premier Udenhout en zijn eigen
ministerie van Buitenlandse Zaken heen, terwijl een ‘rondkletsende’
vertegenwoordiger van de KLM in Paramaribo ook geen ideaal contact was voor
‘stille diplomatie.’ Ik zei ook bereid te zijn om samen met Voetelink naar de KLM te
komen, als hen dit ‘veiliger’ leek. Hij zou de zaak opnieuw onder de loep nemen en
het met Orlandini bespreken.

1 juni 1984
Peter Hagtingius van Panorama zegt dat het hem meer spijt dan hij zeggen kan, maar
ze nemen mijn Luns-reportage niet. ‘Het artikel mist structuur, er zitten te weinig
citaten uit het komende boek van Ronald Gase in, je overbelicht je eigen rol, de
nieuwswaarde valt tegen en je hebt meer een pamflet tegen Luns geschreven in plaats
van een journalistiek artikel, terwijl je te weinig rekening houdt met de belangstelling
van de Panorama-lezer,’ zei hij. Hij zal wel gelijk hebben. Ze geloven bovendien
nog altijd niets van mijn rol in 1961 op het Witte Huis bij Walt Rostow wat leidde
tot het geheime bezoek van
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prins Bernhard aan JFK, en wat de eigenlijke doorbraak in de Nieuw-Guinea-zaak is
geweest. Nu staat dus niet Luns op de omslag, maar gezwets over AFSLANKEN IN DE
ZOMER.
Ik maakte krachtig bezwaar tegen het omslag voor het nummer van 22 juni 1984
waarin gerefereerd wordt door Panorama aan geheime psychiatrische rapporten over
Claus, en dat de RVD onmiddellijk het bestaan ervan zou gaan ontkennen, met andere
woorden ‘nodeloos gelazer.’
‘Ja, maar ik moet wel een kop op de omslag maken, zodat mensen het blad in de
kiosk werkelijk zullen kopen,’ antwoordde Hagtingius.
‘Maar het is onjuist,’ antwoordde ik, ‘en wat als er gelazer van komt, dan kan ik
jullie niet helpen.’ Dat was verder geen punt, dat besefte hij.318
Ik ben toch wel bezorgd om deze presentatie van Panorama en moet het met Gijs
van der Wiel of Hans van der Voet bespreken en om advies vragen. Panorama was
waarschijnlijk gewoon bang voor een anti-Luns-omslag, omdat de man nog altijd
populair is. Ik vind het wel een creatieve gedachten om het gezicht van Claus in
stukjes van een puzzel te zetten.
Het was heerlijk in de polders, ondanks de regen. Wonderlijk die zangvogels met
de meest verschillende geluiden op zomeravonden rond het huis in de bomen.

2 juni 1984
Vreemd artikel over hoe de orang oetan bezig is de gorilla en de chimpansee te
vervangen als ‘man's closest relative’. Professor Jeffrey Schwartz van de University
of Pittsburgh is nu overtuigd dat alle drie van een andere apensoort afstammen, die
achttien miljoen jaar geleden hier zou hebben rondgebanjerd. Schwartz ontdekte
bijvoorbeeld, dat ‘humans and orang-utans have their mammary glands set relatively
widest apart, substantially closer to the armpits than other primates.’ Ook dat ‘humans
and orang-utans can grow their hair substantially longer than other primates.’ Er zijn
in de VS zoveel ‘overtollige dollars’ beschikbaar dat er onderzoek wordt verricht,
waar men in de rest van de wereld nooit aan toe komt.319
Jaarlijks worden - alleen al in de VS - honderdduizenden kinderen gemolesteerd
en seksueel misbruikt. Negentig procent van deze wandaden staan op het conto van
mannen. En dan te bedenken dat er minder dan tien procent van wat er werkelijk
gebeurt wordt gemeld. Ik heb nooit begrepen, en zal nooit be-
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grijpen hoe iemand ertoe komt een kind zelfs ook maar aan te raken.320
Ruud Lubbers maakte na een kabinetsvergadering van een uur bekend dat de
regering, om een crisis te vermijden, een besluit tot plaatsing van de kruisraketten
heeft uitgesteld. Ik vraag me af of oud-ambassadeur Alexandr Romanov, net als hij
dit herhaaldelijk tegen mij heeft gezegd, indertijd ook tegen koningin Beatrix (toen
nog de kroonprinses) heeft gezegd, dat Moskou Lubbers ‘as a rare bird’ beschouwde.
Hij was toen minister van Economische Zalen, reisde naar Moskou en maakte er
indruk. Ook The New York Times maakt melding van dit besluit.321
Uiteraard is Joseph Luns op dit kritieke moment in Washington, en verschijnt
samen met Ronald Reagan en George Shultz in een streepjespak met decoratie op
televisie om te onderstrepen hoe zeer hij het met de Amerikanen eens is. Reagan: ‘It
is our sincere hope that the Soviet Union will finally realize it is pointless to continue
its efforts to divide the alliance. We will not be split. We will not be intimidated,’
zegt de man die niet anders doet dan de Sovjet Unie proberen te intimideren.
Serge Schmemann meldt vanuit Moskou,322 dat wat de NAVO-ministers in
Washington ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van deze militaire
verdragsorganisatie over ‘love and peace’ verkondigen, is ‘imbued with the spirit of
bellicosity’ en de voorstellen tot nieuwe Oost-West gesprekken zijn in de ogen van
Moskou ‘ultimate hypocrisy.’323
De Telegraaf bericht dat Washington teleurgesteld is over het besluit van Den
Haag en dat Moskou tevreden is. NRC Handelsblad geeft de zaak iets nauwkeuriger
weer. Nederland zal 48 kruisraketten plaatsen als op 1 november 1985 - dat is dus
nog een veilig eindje weg - zou blijken dat de Sovjet Unie het aantal geplaatste SS-20
raketten verder heeft opgevoerd, gemeten aan de datum van 1 januari 1984. Er zit
natuurlijk een angeltje onder het gras: Den Haag krijgt de gegevens over SS-20's
enkel en alleen uit Washington, en we weten hoe betrouwbaar ze daar zijn, namelijk
op dit punt helemaal niet.324

3 juni 1984
Ben natuurlijk non-stop met Eduard bezig. Ik moet hem alleen maar vragen stellen
en mezelf volkomen wegcijferen, en voor-
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al met geen woord reppen over mijn hevige emoties van de afgelopen periode. Kan
ik dat?
Beatrix heeft incognito en begeleid door de beeldhouwers Ruud Peters en Hans
Leutscher een bezoek gebracht aan een beeldententoonstelling in het Amstelpark.
Ruud van der Linden zag kans een plaatje te maken.325 Het is aardig dat dit ook
gebeurt.
Premier Wim Udenhout is in Washington om tot meer samenwerking met de VS
te komen. Het gaat om bosbouw, waterbeheer en de exploratie van delfstoffen. De
nieuwe ambassadeur Heidweiler zei in Washington dat hij Udenhout om een ruime
mate van discussionaire bevoegdheid had gevraagd voor zijn post in Den Haag, ook
ten aanzien van de media. Hij had al tegen Bouterse en Udenhout gezegd: ‘Laat de
lastposten maar naar Suriname komen. Laten we enkele maanden door de zure appel
heen bijten als er zure artikelen over Suriname verschijnen, en dan zal de bekende
Nederlands nuchterheid wel de overhand krijgen...’326 Het zijn werkelijk andere
geluiden dan Herrenberg en zijn theorie dat journalisten als makrelen te vangen zijn
bij de Scheveningse pier, bij zeven tegelijk.
Kees van der Hoeven en Hubert Smeets schreven een groot artikel: DE WAANZIN
327
VAN DE CENTRUMPARTIJ. Ik zou niet graag een dergelijk verhaal in die vorm op
mijn conto hebben staan. Het begint met Alfred Vierling, zittend achter het bureau
van Janmaat in het gebouw van de Tweede Kamer. ‘Sociaal culturele vivisectie’ op
de Nederlandse natie is het sleutelwoord van Vierling, schrijven de heren.
Componenten van zijn notoire vijandbeeld: ‘Communisten, die zeggen, je moet je
niet aan je omgeving hechten maar aan je klasse. Het judeo kosmopolitisme dat heel
bang is voor kleinschaligheid, omdat er dan geen grote ondernemingen meer zijn die
de materiële behoeften kunnen bevredigen. De PvdA die nieuwe stadsproletariaten
importeert, de oude verelendungstheorie, die de Surinamers en Antillianen heeft
gegijzeld met subsidies en gratis drugs. Het CDA-Christenen Dienen Allah, denk ik
wel eens - dat de school met de Bijbel wil redden door daarnaast een school met de
Koran neer te zetten. Net als het liberalisme, ideologieën die ontbindingsverschijnselen
vertonen en buitenlanders binnen halen om nog in het zadel te komen.’
Met een vette kop VOORVECHTERS VOOR VOLK EN VADERLAND wordt de indruk
gevestigd van een nieuwe NSB in op-
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komst. Aan Henry Brookman, de founding father komen zij niet toe, maar wel wordt
onderstreept dat een oude makker van Joop Glimmerveen naar de CD overliep en dat
Florrie Rost van Tonningen hen steunt. De hele lap is geschreven door twee
journalisten, die er eens voor zijn gaan zitten om de club van die afschuwelijke
Janmaat de grond in te schrijven. Zo krijg je een waardeloos demoniserend zwart-wit
stuk, waar niemand wijzer van wordt. Zelf heb ik juist steeds de neiging mezelf weg
te cijferen om eerlijk te kunnen zijn wanneer ik over mensen of politieke systemen
moet berichten, die me eigenlijk onsympathiek zijn of waar ik een tegenstander van
ben. Dat is hier niet het geval.

4 juni 1984
Breng het huis op orde, voor Eduard, en omdat de Herrenbergs komen eten. Ben
uitermate nerveus vanwege Eduards komst. Als ik 2 januari 1983 had geweten, dat
hij op 4 juni 1984 pas zou komen, zou ik er hartstikke gek van zijn geworden.
André Haakmat had sensationeel nieuws. Cesar Seedorf, indertijd adviseur van
Roy Horb, was nu bereid de ‘bevoegde autoriteiten’ te vertellen wat Horb indertijd
in Washington uitspookte. Ik vroeg Haakmat meteen een ontmoeting met Seedorf
te arrangeren, ‘want in laatste instantie neem ik natuurlijk geen opdrachten van
Herrenberg aan en handel ik op eigen kracht.’
Belde Peter in Londen, kreeg Edwin van Wijk aan de telefoon. Ik zei dat ik nerveus
was vanwege de komst van Eduard. Hij reageerde: ‘You, who meets statesmen and
scientists all over the world and you get nervous about a stewardess (dit zei hij expres)
who comes to dinner.’
‘Al die anderen hebben verder geen betekenis. In dit geval is love in het spel.’
‘And it was you, who was always so cynical about “love”,’ antwoordde hij, wat
waar is. Daarom is Eduard het erop-of-eronder gevecht van mijn leven.
Eduard belde en we spraken af bij Bodega Keijzer, omdat ik niet wilde dat hij zou
concluderen, dat ik hem meteen al weer naar Amerbos probeerde te tronen. Nu komt
dit ene moment, waar ik achttien maanden naar uit heb gekeken.

In bed
Ik heb Ed weer omhelsd. Het is allemaal niet te beschrijven. Hij zag er absoluut super
uit, een licht blauwe overall jeans met
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een shirt. We dineerden in de serre. We hebben het heerlijk gehad. Het was Ed, zoals
hij altijd is geweest. Er is wel een andere, heel ernstige blik in zijn ogen gekomen.
We waren open en totaal relaxed. Hij bracht me naar huis en ging op de bank in mijn
werkkamer op zijn oude plaatsje zitten. We hebben heel veel gepraat. Hij vertrok
om 22:45 uur.
Peter belde, hoe het was gegaan. Het is niet mogelijk dit te vertellen.

5 juni 1984
Kon niet slapen, zoals Peter al verwachtte. Vreselijke nacht. Maar ik glimlach
inwendig en sprong al om 08:30 uur op de fiets om de polders in te gaan. Bij het
konijnenbos vloog een duif in volle vaart tegen mijn rug, wat nooit eerder gebeurd
is. Zijn de goden met me bezig? Alles lukt. Ed is lid van de Dakota Club en vertelde
zondag vanuit Texel over Amerbos te zijn gevlogen. Hij krijgt nu ook een eigen flat
in IJmuiden. Het allerheerlijkste vind ik dat zijn uitstraling van toen terug is. Ik zei:
‘Konden we maar broers zijn en samen wonen.’
‘Ik heb misschien nog één of twee jaar nodig om je als een broer te gaan zien,
zoals tussen jou en Peter.’ Wat me schokte was dat hij zei over alles erg veel gehuild
te hebben. Ik ging ervan uit dat zijn woede en kritiek op mij hem er overheen had
geholpen.
Ik ontmoette Peter Hagtingius in Hilton Schiphol. Hij was van een slank jong
ventje in een brede, dikke, grote kerel veranderd, die nu nota bene sigaren rookt. Hij
reserveerde toch nog vier of vijf pagina's voor het Lunsverhaal, waar ik 4.000 gulden
voor vroeg.
Zond Alexander King van de Club van Rome een brief dat ik graag - zoals vroeger
via Aurelio - op de hoogte wilde blijven van de handel en wandel van de organisatie.
Peter belde. Vertelde van de duif vanmorgen. ‘Die zal goed scheel zijn geweest,’
was zijn reactie. Ik vertelde dat Ed had gezegd: ‘Jij was al klaar toen we elkaar
ontmoetten, jouw persoonlijkheid was al gevormd. Ik moest nog beginnen. Ik was
werkelijk een puppy. Jij verpletterde mij. Ik leefde mijn eigen leven niet meer. Er
was werkelijk geen andere uitweg.’
Scarlet Windster, een Surinaams meisje, studerend aan de School voor de
Journalistiek in Utrecht, kwam me interviewen over hoe ik gesprekken voerde en
welke technieken ik daarbij hanteerde. Zij vertelde hoe onmogelijk en bekakt Wibo
van de Linde zich had gedragen toen hij in Utrecht kwam spreken. Zal best.
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In Sketches in the Sand,328 van James Reston komt de volgende zin voor: ‘Even
Sukarno in Indonesia is not acting as viciously as he is talking, and it can be taken
for granted that this comparative restraint is not due to any moral scruples on his
part.’ (pagina 267) Hoe durft zo'n man iets dergelijks op te schrijven? Hij weet
kennelijk helemaal niets van Bung Karno.
Ronald en Nancy Reagan hebben vandaag op Buckingham Palace met Elisabeth
II en Philip geluncht. ‘It was a very nice, relaxed lunch, just the four of us in the
family dining room,’ zei Ronnie na afloop tegen de The New York Times.329 Wat zou
het Britse koningspaar werkelijk van de Reagans denken?
Daniel Goleman schreef over THE USE AND MISUSE OF HIDDEN FEELINGS in de
psychoanalyse.330 Hij schrijft: ‘of all human relationships, perhaps none has as much
potential for intimacy as that of therapist and client.’ Vraag me zeer af of dit waar
is. In het vak wordt gesproken over ‘transference’ (gevoelens van de patiënt voor de
psychoanalyticus) en ‘countertransference’ (gevoelens van de psychoanalyticus voor
de patiënt). Een aantal specialisten twijfelt nu aan de geldigheid van de
transference-theorie. Zij zijn van mening dat countertransference onvermijdelijk is
‘since not even the most thoroughly analyzed analyst is entirely free of unresolved
conflicts from his own childhood that will arise in reaction to the patient.’
‘In its most rudimentary sense,’ aldus Goleman, ‘transference refers to the transfer
of feelings from the past to the present.’ Ik heb altijd gedacht - of aangenomen - dat
de psychoanalyticus zich strikt afstandelijk diende op te stellen, laat staan dat er
sprake zou mogen zijn van een wisselwerking op het affectieve of emotionele vlak
tussen analyticus en de man of vrouw die om hulp vraagt. Robert Langs, een analyticus
in Manhattan, stelt zelfs dat ‘therapists have misused the concept of transference so
that it defends them against their own failings.’ Stel je voor.

6 juni 1984
Hou oud zou Bung Karno vandaag zijn geweest? Drieëntachtig. Ik zou mevrouw
Hartini willen telefoneren.
Bij Panorama werd gezegd dat er een conflict rond John Drieskens schijnt te zijn.
Wat is er aan de hand? De NRC meldde ook al enige tijd geleden dat de rijksrecherche
zijn telefoon had afgeluisterd. Dat zou verband houden met de omkoping van
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twee Amsterdamse rechercheurs door Panorama.331 Wat is er nog meer? Hij was
vandaag niet op de redactie. Is er keet over de halve ton voor mijn vier
Claus-artikelen?
André Haakmat heeft Seedorf naar Henk Herrenberg geloodst, met het advies wat
hij te zeggen heeft voor een officier van justitie te doen.
Eduard belde. Hij wil zaterdag om 14:30 uur langskomen. Ik was heel flink en
suggereerde maandag. Nee, het werd zaterdag.
Zag Chin A Sen met een dame op straat lopen.
Tweede Kamerleden Nijpels, Eversdijk en Van der Hek hebben op de
Sovjetambassade 5.000 handtekeningen willen overhandigen, waarmee ze de vrijlating
van Andrej Sacharov bepleiten. Het pakket handtekeningen worden nu per post naar
het Kremlin verzonden, omdat de deur van de ambassade dicht bleef.332
Irak heeft in Frankrijk de Dassault Super-Étendard-aanvalsjager met
Exocet-antischeepsraketten gekocht, wat onmiddellijk gevolgen heeft voor de oorlog
met Iran. Ze worden ingezet tegen olietankers die Iraanse olie vervoeren. Er schijnt
er al een tot zinken te zijn gebracht. Het is de bedoeling hierdoor de Iraanse economie
te ontwrichten. Voor alle zekerheid heeft Washington maar vast Stinger-raketwerpers
naar Saoedi-Arabie gestuurd, die kunnen vanaf de schouder worden gevuurd. Weer
iets nieuws.333

7 juni 1984
Vraag me af of Gerrit Jeelof, die met Orlandini in het bestuur van Nijenrode zit,
misschien iets rottigs heeft gezegd. Of, erger, dat Den Haag - zoals bij Ernst van
Eeghen -weer achter het gelazer met de KLM zit. Heb Wunderink opnieuw
aangespoord te handelen, maar hij zei dat er gisteren nog contact tussen KLM en SLM
waren geweest, en dat wil Orlandini op zijn beloop laten.
Ik geef Eduard The Future of an Illusion en de The Picture of Dorian Gray.
Ik ontmoette Wim Hazeu in Baarn. Hij had nog een paar kleine suggesties voor
het Claus-manuscript. Ik gaf hem een foto door Freddy Rikken gemaakt voor op de
achterflap. Hij nam deze meteen. ‘Precies een senator,’ zei hij. Het boekje zal in
oktober uitkomen. Hij wilde 2.000 gulden voorschot geven.
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Ik protesteerde hevig, waarna hij het bedrag verhoogde tot 4.000 gulden. ‘Je moet
je nu meer als schrijver gaan profileren, en geen grapjes meer als Made in Soestdijk,
luidde het advies. Hij heeft een gedeelte van een kastje ingericht, waar mijn zaken
in komen. Ik blijf hem een vreemde kerel vinden. In de trein zag ik pas dat hij de
voorwaarde dat het voorschot bij het inleveren van het manuscript diende te worden
voldaan, had doorgehaald.
William Safire schrijft, dat Michail Gorbatsjov ‘next in line for Kremlin power’
is. De Amerikaan schrijft zijn commentaar, alsof hij vanuit het brein van Gorbatsjov
redeneert. ‘When my time comes, I will exploit the congenital Western hope that the
new man will be better - more reasonable, less repressive. I am short and balding
and pleasant, which will help. That will be the moment for a peace offensive, with
the stage set by our years of anger...’334 Veel van het verhaal is aantoonbare onzin.
Nadat uitvoerig melding is gemaakt van duizenden geheime commando's opgeleid
in de USSR om overal ter wereld in te grijpen en mensen te vermoorden meldt The
New York Times,335 dat het Amerikaanse ministerie van Defensie ‘secret commando
units’ heeft gevormd, die vermiste Amerikanen kunnen opsporen, deelnemen aan
militaire operaties zoals onlangs op Grenada, en bij geheime operaties van de CIA,
bijvoorbeeld in Midden-Amerika, de helpende hand bieden. Over terrorisme
gesproken. Er wordt gezegd dat er 500 miljoen dollar voor deze ‘activiteiten’ is
uitgetrokken.
Verder meldt Bernard Gwertzman dat documenten zijn vrijgegeven dat generaal
Dwight Eisenhower in 1953 als president van de VS het besluit had genomen
atoombommen te gebruiken in Korea en tegen china als dit nodig mocht blijken om
de Koreaanse oorlog te beëindigen. Ook na de bestandsovereenkomst van 27 juli
1953 is Washington doorgegaan met het gereedmaken van atoombommen in het
geval Peking opnieuw de strijd zou aangaan.336 Amerikaanse historici maken zich
zorgen dat het nageslacht blijft zitten met geschiedschrijving van ‘self serving
memoirists’, omdat ‘historians are not getting access to records until long after the
death of important figures.’ Het gevolg is ‘that historians are not able to write accurate
contemporary history.’ Het is allemaal natuurlijk nog veel erger. De
versnipperingapparatuur draait overuren om sporen uit te wissen van politieke
smeerlappen, die een levenlang scheve
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schaatsen hebben gereden, zoals onze vriend Joseph Luns. Die man liet in zijn
‘herinneringen’ zetten, verteld aan Michiel van der Plas, dat hij de boel in de fik had
gestoken.337
Heb nog nooit van chlamydia gehoord. Het is een geslachtsziekte, die in de VS
drie tot tien miljoen mensen per jaar treft en daarmee veel belangrijker is dan
gonorroe, waar 2 miljoen mensen mee in aanraking komen. Het gevolg van chlamydia
is dat honderdduizenden mannen en vrouwen er onvruchtbaar door worden. Bij
mannen veroorzaakt het infecties aan de urinewegen ‘and sometimes causes a
potentially sterilizing infection of the testicles,’ aldus Jane Brody in de The New York
Times. De meeste mensen weten niet dat ze dragers van de ziekte zijn en geheel
onbedoeld geven ze deze aan anderen door. Wanneer je zoiets leest durf je nauwelijks
nog iemand aan te raken.338
Henk en Carmen Herrenberg arriveerden voor het avondeten precies om 18:00
uur, gevolgd door Hugo van Reijen, Jouke Mulder van Elseviers en tenslotte Motke
en Gerbia Chanoeka. Gerbia was naar de kapper geweest, en haar kapsel zat even
afschuwelijk als meestal dat van Beatrix. Motke omhelsde me en plein publique en
gaf me letterlijk een zoen, waar ik dus niets van geloof of enige waarde aanhecht.
Hij valt in de klasse Van Eeghen. Hugo begon weer over de oude Surinaamse munten,
die hij wilde kopen en Motke praatte als brugman. Henk zei slechts dat hij er
verstandig aan zou doen zelf naar Suriname te gaan.
De ambassadeur bevestigde dat Seedorf inderdaad bij hem was gekomen en een
officier van justitie had zijn verklaring vastgelegd. Maar op dit moment liever geen
publiciteit hierover. Haakmat schijnt zijn verzetsgroep te hebben omgedoopt in
‘verzoeningsgroep’.
Henk zei ook: ‘Wat jij in je dossier van Panorama hebt geschreven is andermaal
volkomen bewezen.’ Ik antwoordde dat de fall-out van mijn interview met André
Haakmat in de Haagse Post precies had uitgepakt, zoals het was bedoeld - namelijk
nieuwe bruggen slaan. Daarop reageerde Henk: ‘Dat interview is een historisch stuk.’
Hij had vanmiddag afscheid genomen van minister van den Broek, waar niet veel
uit was gekomen.
Lex Poslavsky telefoneerde dat ik in hoofdstuk 4 van het Claus-boek het woord
biochemisch voor therapie (pagina 133) moest weghalen. Ook waarschuwde hij dat
Freud niet onfeilbaar was

337
338

Michiel van der Plas, Ik herinner mij..., vrijmoedige herinneringen van J.M.A.H. Luns,
Sijthoff, Amsterdam, 1971.
The New York Times, 5 juni 1984.

Willem Oltmans, Memoires 1984-A

234
geweest. ‘Maar veel psychiaters zullen het met je eens zijn, Trimbos 100 procent:
van Ree 110 procent en Cooper 120 procent.’
Belde tweemaal met Peter vanavond. ‘I worry about you,’ zei hij. ‘This time I
want you to be on top and you should decide when you see Ed and not the other way
around.’ Ik begrijp wel wat hij bedoelt, maar zo ben ik niet gebakken.

8 juni 1984
Het was heerlijk in de polders vanmorgen voornamelijk door de vele dieren.
Voetelink aan de lijn: Philips heeft gezegd bereid te zijn 25.000 gulden over te
maken. ‘Nu moet je ook, wanneer mensen over die zaak tegen je spreken ook zeggen
dat het op bevredigende wijze is geregeld.’ Ik antwoordde hem: ‘Laat dat woord
“bevredigend” maar liever weg, want wat Jeelof heeft bewerkstelligd vind ik meer
dan schofterig. Dit dekt zelfs in de verste verte mijn kosten niet.’339 Ik wilde het niet
zeggen - ook omdat ik hem eigenlijk nooit behoorlijk heb kunnen betalen - maar ik
vond het buitengewoon sukkelachtig van hem dat hij naar Eindhoven gaat om 50.000
binnen te halen - wat onder de omstandigheden een ‘keurig bedrag’ was - en slechts
met de helft terugkomt. Ik wil hem het liefste nooit meer zien.
Heb Ron Wunderink op weg naar Den Haag een brief voor Orlandini gebracht.340
Ontmoette Volodja Molchanov. Hij vertelde dat zijn minister van Buitenlandse
Zaken Andrei Gromyko, intern had gezegd over zijn gesprekken in Stockholm met
Hans van den Broek dat dit de meest nerveuze en domste minister van buitenlandse
zaken was geweest, die hij daar had gesproken. Geen wonder: Hansje kwam met
slechte bedoelingen en een kwaad geweten over die slechte bedoelingen. Hij verried
zichzelf door zijn nervositeit. En dom: ja wat weet Van den Broek van Oost-West
verhoudingen? Niets.
Volodja bracht me naar Tante Jetty in Wassenaar.341 Zij was erg oud geworden en
liep heel wankel. Zij was gevallen tijdens een celloles voor een jong meisje. Haar
hond was stervende aan een nierziekte. Toch gaat zij een andere hond in het asiel
halen om veiligheidsredenen, want zij woont nog altijd alleen in Les Archets.
Niettemin hebben we gezellig zitten praten.
De receptie van de Herrenbergs in Kasteel Oud Wassenaar was
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nogal slecht bezocht. Er waren nauwelijks Surinamers. Het was eigenlijk nogal
pijnlijk. Hugo van Reijen was ook gekomen, en overhandigde Herrenberg zowel zijn
verzoek daterende uit 1982 om munten in Suriname te kopen, als een nieuwe brief.342
Ook de Chanoeka's arriveerden. Geen van beiden weten zich bij een dergelijk
gelegenheid te kleden. Motke, wijzend op Gerbia vroeg me zelfs: ‘Zij ziet er toch
niet ordinair uit?’ Ik ging door de grond. Vrienden van de familie op Soestdijk...
Ik durf het nauwelijks hier te noteren, maar ik zou regelrecht met Eduard de koffer
in willen: to make love to him for ever and ever. Waarom moeten mensen trouwen,
of voor eeuwig trouw zweren? Ik heb de lakens verschoond, je weet maar nooit. Het
lijkt wel Dallas.

9 juni 1984
Lag in bed steeds te denken hoe het zou zijn wanneer we weer seks zouden hebben,
en all the way als vroeger. Had diep willen slapen, maar het was weer het verdomde
luilak-gedoe.
Briefje van Robert Maxwell.343 Heb altijd geweten dat die man niet te vertrouwen
is. Nu ik eindelijk Alexandrov ga interviewen, zegt hij de afspraak op. Schreef hem
onmiddellijk.344
Peter belde uit Londen wetende dat Eduard naar Amerbos zou komen: ‘Are you
anticipating?’ Hij dacht dat we ‘were to hit the sack.’ Ben er niet zeker van, helemaal
niet. Zit in de tuin, in korte broek en blote poten. ‘Waar ik alleen in paniek over ben,’
aldus Peter, ‘is dat wanneer jij in “cloud nine” bent en er gaat iets mis, dan val je des
te dieper.’ Wat zou het heerlijk zijn als alle klokken stil zouden komen te staan op
het moment, dat Eduard door de deur binnenwandelt...

10 juni 1984
Ben vandaag 59 jaar geworden. Zou een bloem willen zetten bij de portretten van
mijn ouders, maar ook bij Peter en Ed. Ben triest, een beetje, maar niet ondankbaar;
ik zit met een gevoel van tot op zekere hoogte te hebben gefaald.
Eduard kwam binnen, nog in Transavia-uniform, deed zijn jasje uit, nam zijn
epauletten af en ik stelde voor in de tuin te gaan.
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Middernacht
Ik zou nu eindelijk over gisteren moeten schrijven, maar kan het niet. Hij vertrok
tegen 22:00 uur. Ben toen meteen met walkman en muziek op de fiets gesprongen,
de polders in. In tranen. Heb ik hem opnieuw van me weggejaagd en dus gefaald?
Hij was om 04:00 uur opgestaan en had een vlucht naar Malaga gemaakt. Terug
op Schiphol zocht hij mij op. We gingen naar de tuin, hij leende een zwembroekje.
We zaten in de zon. Het was allemaal zeer ontspannen en plezierig. Na vier uur praten
in de tuin, het verorberen van de bonbons die Carmen Herrenberg had meegebracht,
en een bak noten en krenten, serveerde ik de soep die ik had gemaakt. Ik speelde en
passant met zijn tenen. Hij wilde thuisblijven, maar ik stelde voor in het Sonesta
Hotel te gaan eten, wat ook prima was.
Ed vond mijn werkkamer weer sfeervol. Hij zag er zo lekker uit; in zijn uitstraling
herken ik toch veel van mijn invloed. Onder het avondeten vertelde ik hem dat ik
nog altijd een erectie kreeg zelfs als ik aan hem dacht. Ik geloof dat hij dit begreep
- en accepteerde. ‘Seks in een intieme relatie is het natuurlijke gevolg van een intense
conversatie,’ zei ik. We hebben elkaar gisteren een aantal keren op de mond (alleen
op de lippen) gezoend, waar hij kennelijk geen bezwaar tegen had. Probeer met lezen
van achterstallig materiaal afleiding te zoeken. Leon Edel heeft een vierde deel van
brieven van Henry James (1895-1916) samengesteld.345 Edel komt tot de conclusie
dat James nooit een love affair heeft gehad. Hoe kan zoiets? Maar Edel schrijft: ‘By
the late fifties, James had lost much of his earlier dread and disapproval of sex and
that he was able to recognize and enjoy his homoerotic affections for young male
disciples, expressed in warm letters, fond apostrophes and pats on the back.’ Edel:
‘His loyalty to friends survived many trials. One of his greatest “crushes” was on
Hendrik Andersen, a young Norwegian sculptor with a studio in Rome...’ Eveneens:
‘His aloneness was something perfectly acceptable to him, perhaps even necessary.’
James schreef zelf: ‘This loneliness (...) deeper than my “genius”, deeper than my
“discipline”, deeper than my pride, deeper, above all than the deep countermining
of art.’ Edel presenteert zijn artikel ter gelegenheid van de verschijning van dit deel
als ‘A near mania for the written word.’ Dat zal van dit dagboek ook op een dag
worden gezegd.346 Mij goed.
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Eduard had Le Sacre du printemps in New York gezien en achttien voorstellingen
van Alvin Ailey. Hij zit nu bij een balletgroep in IJmuiden, of all places.
Ben vanmiddag tegen heug en meug naar het Surinaamse afscheidsfeestje bij Henk
en Carmen thuis geweest.347 Ik liet Henk de brief aan Orlandini zien. ‘Je bent wel
brutaal geweest met te zeggen dat Heidweiler geen entree bij Bouta heeft.’
‘Is het dan niet zo? Heidweiler en Desi gaan toch niet samen in geen duizend jaar?’
vroeg ik.
‘Daar zit wel een grond van waarheid in,’ aldus de ambassadeur.
‘Nou dan.’
Ook Volodja Molchanov en zijn vrouw Consuelo Segura kwamen - op mijn
introductie - binnenvallen. Toen ik samen met hen wegging zei Henk: ‘Ik breng je
naar het hek, dan zien je Sovjetvrienden dat je uitgeleide wordt gedaan door mij.’
Toen gebeurde er iets, wat ik liever niet gezien zou willen hebben. Twee agenten
waren bezig om parkeerbonnen op de auto's van zijn gasten te plaatsen voornamelijk
op de wagens, die op het trottoir stonden. Henk begon aardig. ‘Waarom zijn jullie
niet even binnengekomen om er ons op te attenderen dat ze fout geparkeerd stonden?’
Maar de conversatie escaleerde, en ik kon niets doen om het tegen te houden.
Trouwens, ik herkende mezelf. Het zou mij ook razend gemaakt hebben, twee typisch
Hollandse op hun strepen staande droogkloten. Toen ze in hun Mercedes stapten riep
Henk ze na: ‘Hollandse boeren,’ wat Volodja verstond als ‘Hollandse boeren.’
‘We kunnen zien waar u vandaan komt,’ riep die ene tuut nog. Ik geneerde me
voor Volodja en Consuelo, met wie ik meereed. Zij brachten me naar het station.
Het verhaal van Roger Williams over Beaudelaire is walgelijk. Ik wil nooit meer
over hem lezen.348 Flaubert, Molière citerend: ‘A woman is to be compared to a soup.
Many will taste of her and get their mouths burned.’349
Vandaag heeft Ed me niet gebeld. Dat maakt me onrustig. Ik schrijf een aantal
brieven aan hem. Maar verstuur niets.

11 juni 1984
Ben iets rustiger vanmorgen. Ben vroeg de polders ingegaan.
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Amsterdam-Vorden
Cécile van Lennep haalde me af van het stationnetje in Vorden. We reden naar Hotel
Bakker voor een lunch met uitstekend voer. Ik vond haar toch weer ouder geworden.
Ik moest denken aan het telefoontje van Tante Yuut een paar dagen geleden, die zei:
‘Wim, als je 75 jaar bent moet je eigenlijk maar ophoepelen. Oud worden is de rotste
tijd van je leven. Geniet nog maar zolang je alles kunt doen.’ Cécile en ik spraken
heel intens een aantal uren samen. ‘Je speelt met vuur. Je leeft erg gevaarlijk Wim,
ik ben zo bang, dat je nog eens een verschrikkelijke klap zal krijgen.’ Zij hoorde van
vele kanten dat ik niet alleen gehaat was, maar zeer gehaat werd. Ik antwoordde dat
het me geen bal kon schelen en dat ik mijn hele leven in die situatie had verkeerd en
er aan gewend was. ‘Bovendien,’ benadrukte ik, ‘de mensen waar het op aan komt,
en die me door en door kennen, haten me allerminst. Het zegt bovendien meer over
de haters dan over mij.’
Cécile van Lennep gaf toe dat zij mijn naam eigenlijk tegenover niemand durfde
te noemen, of vertellen dat we in contact stonden of elkaar ontmoetten: ‘want anders
zouden ze denken dat ik “gaga” aan het worden ben.’ Wel ja, ook dat nog.
‘Gisteren dejeuneerde nog iemand verbonden aan het hof bij me. Zij krijgen hun
instructies van het hof.’
‘Mogen ze er geen eigen mening op nahouden?’ vroeg ik.
‘Ja, maar hun informatie komt vanuit één punt.’ Ik maakte duidelijk dat mijns
inziens een aantal mensen die wel ontvangen werden aan het hof er minder thuis
hoorden dan ik, zoals Frits Salomonson en consorten. Salomonson die als juridisch
adviseur Beatrix ook nog onbeschermd liet ten aanzien van een ernstig auto-ongeluk
in Italië.
Zij had vorig jaar instinctief aangevoeld dat ik in een crisis was, over Eduard dus.
Deze keer vertelde ik haar iets meer over mijn vriendschappen met Peter en Ed.
‘Iedereen heeft het instinct in zich te willen zorgen, zoals bij dieren. Wanneer ik mijn
kinderen en kleinkinderen niet had zou ik heel eenzaam zijn.’ Zij vertelde ook haar
testament opnieuw te hebben gewijzigd, om vooral haar dochters te beschermen. Er
waren problemen met de weduwe van haar zoon Frank in Engeland, ‘maar ik kom
er wel weer overheen,’ zei ze, wat typisch Cécile was.
We kwamen ook nog op mijn Open Brief aan Beatrix in 1980 in Nieuwe Revu met
het advies het koningschap niet te aanvaarden en haar eigen vrije leven te gaan leiden.
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‘Zoiets zeg je niet tegen een toekomstige koningin,’ aldus Cécile van Lennep.
‘Waarom niet?’ antwoordde ik. ‘What makes her so special?’ Daarop volgde de
informatie, dat Beatrix onlangs voor een groep jonge beeldhouwers en schilders op
Huis ten Bosch model had gestaan. ‘Zij doet zoiets met heel veel geduld en begrip.
Het licht was niet goed en ze gingen naar een andere zaal. Zij heeft voor letterlijk
alles belangstelling.’
Toen ik vervolgens uiteenzette dat ze nog niet één procent van de bouwstenen van
het DNA had van haar ‘voorvaderen’ uit de vorige eeuw, laat staan dat Beatrix in de
verste verte ook nog maar iets met Willem van Oranje (1533-1584) te maken had,
en dat de adoratie voor deze dame naar aanleiding van de verdiensten van deze
Willem de Zwijger een opgefokt en pathologisch sprookje was dat hele volksstammen
blijkbaar nodig hadden, maar ik dus zeker niet, betoonde Cécile van Lennep zich
onthutst, en misschien was zij zelfs gekwetst. Dat was eigenlijk ook steeds het
probleem met mejuffrouw Buringh Boekhoudt. Ook zij - en dit past waarschijnlijk
bij haar generatie - projecteerde altijd in haar kroon-leerling de figuur van een
zestiende-eeuwse historische held. Wie er troost in vindt, moet dit zeker doen afgezien van het feit dat het parcours van de tussenliggende generaties niet altijd
even heroïsch of opvallend verdienstelijk is geweest - ik heb er geen behoefte aan
hieraan mee te doen. Ik vind het klinkklare flauwekul.
Historici uit West-Duitsland, Engeland en Nederland zijn het erover eens dat
feitelijk de Sovjet Unie de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. De invasie van
Normandië, die in 1944 pas plaatsvond, was volgens de Sovjets twee jaar later dan
beloofd. De reden, de Russen en Duitsers zouden zo meer tijd hebben elkaar in de
pan te hakken, is een twistpunt onder geschiedkundigen. Ook John Erickson350 zegt,
dat er geen keiharde bewijzen zijn voor deze theorie van de Sovjets. Nee, daar zal
wel voor gezorgd zijn, de heren in Londen en Washington kennende. Toch werd het
keerpunt in de oorlog, de slag om Stalingrad (augustus 1942 - februari 1943), door
de Sovjets gewonnen. De Duitsers verloren in de USSR 1,6 miljoen man van de in
totaal 5,5 miljoen gesneuvelde militairen. De USSR verloor in totaal 10,7 miljoen
man.351
Intussen is met veel kabaal bekend gemaakt in The New York Times dat onderzoek
heeft uitgewezen dat de Bulgaarse communisten de Turk Mehmet Ali Agca hadden
ingehuurd om
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paus Johannes Paul II te vermoorden. De Amerikaanse krant wijdt twee volle pagina's
aan de bewijzen van die stelling.352

12 juni 1984
De eerste keer dat ik bij achtergrondinformatie bewust gelogen heb - tegen John
Drieskens over de zogenaamde geheime documenten betreffende de behandeling
van Claus - haal ik 50.000 gulden binnen. Wat walgelijk. Drieskens belde trouwens
dat morgen het tweede artikel over Claus naar de persen gaat
In de VS is het nodige te doen over wat er moet gebeuren met officiële documenten.
(In Nederland zegt Luns gewoon in zijn ‘herinneringen’ dat hij ze heeft verbrand.)
‘Facts? Let them eat docudrama’ schreef David Burnham. Het blijkt namelijk dat
oud-minister Alexander Haig van Buitenlandse Zaken heeft bepaald dat 200.000
stukken tweemaal zolang geheim moeten blijven, dan de dossiers van president
Ronald Reagan. De dossiers van een president moeten twaalf jaar na diens aftreden
beschikbaar komen: ‘providing they do not fall in certain categories.’ Altijd weer
een clausule om onder smerige streken in strijd met verdragen of internationale recht
uit te komen. Een ander achterdeurtje is: wie bepaalt wat een officieel stuk is en wat
niet?353
Vervolgens heeft Colin Campbell een reportage gewijd aan het teruglopen van
het publiceren van historische documenten over de hele linie.354 Eén belangrijke reden
is het minder grif dan voorheen beschikbaar stellen van overheidsgeld. Wat ook is
teruggelopen, is de verkoop van dikwijls dure edities van historische documenten.
Een daling van 1.200 exemplaren tot 800 en soms zelfs 400 exemplaren. Ook
verschijnen er steeds meer publicaties met alleen de belangrijkste jaren van historische
figuren in plaats van de wieg tot het graf aanpak. En dan is er de factor van snel
veranderende technieken om waardevolle documenten op microfilm vast te leggen
of in computers op te bergen. Een teken aan de wand voor het publiceren van mijn
gehele dagboek?
The New York Times meldt dat Ronald Reagan vrij snel nadat hij op het Witte
Huis kwam interdepartementale gesprekken en overleg over door de CIA uit te voeren
strikt geheime operaties heeft afgeschaft. Het gevolg is dat dat hierdoor het aantal
CIA-operaties, waar niemand verder iets van weet, van tien onder de
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regering Carter tot vijftig is opgelopen. Zo werkt de Amerikaanse democratie. De
man in het Witte Huis heeft dictatoriale bevoegdheden die dateren uit 1776 en niets
te maken hebben met opvattingen van een twintigste-eeuwse democratie.
Stuart Miller schrijft over de ‘decline of friendship between men.’355
Teleurstellingen leiden tot het verlagen van verwachtingen. ‘Men remember another
time when they were much younger, when they believed in true friendship, when
they thought they had it...’ De crisis met Eduard speelt zich af tussen mijn 57ste en
59ste jaar!
Bij de interviews in het begin van diens onderzoek had Miller geen reden om aan
te nemen ‘that American men no longer know what a friend is.’ Hij is echter gestoten
op de mentaliteit dat ‘a real man needs and wants nobody.’ (...) ‘The decline of
friendship in our time must be seen against the decline in intensity and closeness of
all human relationships,’ schrijft hij op pagina 17. Misschien is dat waar.
Vandaag zag ik op het stationsplein voor de zoveelste maal een vlerk met een hond
aan de lijn, die zo strak aan een ijzeren ketting vast zat dat hij steeds rukte, en door
de jongen (misschien 20 jaar) werd teruggerukt. Ik werd woedend en zei: ‘Moet je
zo met je hond omgaan?’ Zoals te verwachten was riep hij in plat Amsterdams:
‘Bemoei je je er niet mee kerel.’
‘Je hoort te worden opgesloten,’ voegde ik hem toe op weg naar de krantenstal.
Bezocht Voetelink en was ongeveer in tranen, toen ik het pand verliet. Mam had
honderd procent gelijk: je kunt niemand vertrouwen. Voetelinks kantoor Nauta van
Haersolte brengt mij 10.000 gulden honorarium in rekening en haalt dat uit het bedrag
dat Philips zal betalen, inbegrepen duizend gulden voor het Chanoeka-contract - wat
ik dus in mijn eentje moet gaan betalen, want Chanoeka doet niks. Er zal 15.000
gulden naar de AMRO worden overgemaakt. Ik heb hem om een declaratie gevraagd,
al was het maar om van Chanoeka toch nog geld terug te proberen krijgen. Ik was
geschokt toen hij me dit allemaal vertelde. Ik had hem hem uitdrukkelijk gevraagd,
voordat hij naar Eindhoven ging, wat zijn bemiddeling bij Philips zou gaan kosten.
Hij had toen gezegd 2.000 gulden inclusief btw. Ik legde hem dit voor. Hij keek
betrapt en zei niets verder. ‘Please, Herry, wil je een volgende keer open kaart spelen
en me eerlijk zeggen wat je van plan bent?’ Je hebt aan niemand iets. Uiteindelijk
sta je alleen.
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13 juni 1984
De Herrenberg's vertrekken vandaag. Advocaat Boukema had ooit twee bijzondere
glazen van zijn vader gekregen. Hij gaf er nu één aan de ambassadeur als
afscheidscadeau.
Heb aangetekend 28 vragen voor Anatoly Alexandrov naar Moskou gezonden.
Hans van der Voet van de RVD belde op. Hij wilde graag het Claus-manuscript ter
inzage krijgen, zoals ik enige tijd geleden al had aangeboden. ‘Is het een aardig
manuscript?’ vroeg hij. ‘Natuurlijk, wat had u dan verwacht?’
Panorama heeft het nieuwe nummer met het tweede Claus-artikel gebracht. Het
is ongevraagd ingkort. Dat ze het nog 12.500 gulden waard vinden.
Peter is in Tilburg. ‘Als je alleen maar “hallo” zegt,’ zei hij, ‘weet ik al hoe het
met je is. Ik hoef het nooit te vragen.’ Hij voorspelde dat Ed vanavond zou bellen.
Inderdaad telefoneerde Eduard om 21:15 uur. Hij was onverwachts op 10 juni
opgeroepen voor een vlucht naar Joegoslavië en was sindsdien met zijn nieuwe flat
in IJmuiden bezig geweest. Hij was zo vrolijk en goedgemutst dat ik vroeg of hij een
glaasje op had. Ik belde Peter om te zeggen dat hij gelijk had gekregen. ‘Wat ik niet
begrijp,’ antwoordde hij ‘is dat een vliegende non jouw leven op die manier kan
beïnvloeden.’
Hans Bethe is nu 77 jaar. In 1940 beschreef Time hem als ‘one of Nazi Germany's
greatest gifts to the United States.’ Hij was één van de voornaamste ontwerpers van
de atoombom. In 1967 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Nu is hij tegen
atoombewapening.
Bethe bepleit ons vertrouwen en onze hoop niet in technologie te zoeken, maar in
mensen. ‘Only human reasoning and the struggle to foster human relationships will
stem the drift toward nuclear war. We need to try to understand the other fellow and
negotiate and try to come to some agreement about the common danger.’ Bethe zegt
dat er politieke oplossingen moeten worden gezocht, want technische oplossingen
zijn er niet.
Hij wijdt uit over de nieuwste ‘beam weapons, the X-ray laser, the device that
would take the power of a nuclear blast and channel it into powerful beams that
would flash across space at the speed of light to destroy enemy missiles.’356
Ik denk dat het feit dat er in een belangrijk deel van de wereld ‘vrede’ heerst het
gevolg is van de balance of terror, namelijk het
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zich ervan bewust zijn dat een nucleaire oorlog geen overwinnaars kent. Vrede heeft
niets te maken met ‘menselijke wijsheid’, want we zijn chaotische warhoofden. Onze
vriend James Reston wees er onlangs nog op dat volgens het Center for Defense
Information er op dit moment ongeveer vier miljoen mensen bezig zijn 42
verschillende oorlogen en oorlogjes uit te vechten, waarbij de oorlog tussen Irak en
Iran de kroon spande.357 Het is juist te hopen dat de voortdurende technologische
uitvindingen in de wapenwedloop de zaak in evenwicht blijven houden, zoals sinds
1945 is gebeurd. Want wanneer we op de breinen van sujetten als Hitler, Stalin,
Roosevelt, Churchill of Mao moeten terugvallen dan komt er zeker bonje, en gaan
er geen 50 miljoen mensen aan, maar honderden miljoenen.
Time wijdde een omslag aan ‘pijn’. 70 miljoen Amerikanen lijden aan rugpijn, 36
miljoen aan artritis, 20 miljoen aan ondragelijke hoofdpijn. Meer dan 800.000
Amerikanen hebben de pijnen die bij kanker horen, en naar schatting 18 miljoen
mensen lijden aan die ziekte in de wereld. Onderzoek wees uit dat 75 procent van
de patiënten in ziekenhuizen narcotica krijgen toegediend om de pijn te helpen
verlichten.
(wordt vervolgd)
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