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Inleiding
Eenzaam en meestal alleen
Waarschijnlijk is Willem Oltmans het meest bekend geworden als gevolg van een
interview dat hij in 1956 hield met de Indonesische president Soekarno. En een jaar
later bepleitte Oltmans de soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea, het laatste
stukje Indonesië waar Nederland nog als kolonisator functioneerde. Door de
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns werden de acties van
Oltmans als een daad van landverraad beschouwd en hij zorgde ervoor dat geen
enkele ambassadeur of andere official nog ooit met Oltmans wilde praten.
Behalve over Luns is Oltmans zijn leven lang verontwaardigd geweest over de
Nederlandse politiek, de journalistiek, het koningshuis en vooral over het feit dat hij
ondanks zijn gepeperde meningen en onthullingen door bijna iedereen genegeerd
werd. Maar gelukkig zijn daar zijn Memoires, dit is deel 39, en het moet gezegd: het
is onderhoudende lectuur omdat Oltmans op prikkelende wijze zijn eigen rol op het
wereldtoneel beschrijft. ‘In sommige kringen word ik nog altijd als belangrijke bron
gezien voor wat betreft het complot achter de moord op president Kennedy.’ Oltmans
had de gave om met veel kennis van zaken een vraagstuk met zoveel details te
overwoekeren dat niemand hem durfde tegenspreken terwijl je tegelijkertijd aan je
water voelde dat het gebakken lucht was. De Memoires van Willem Oltmans zijn
gebaseerd op zijn dagboeken. Die dagboeken werden min of meer geschreven op
het tijdstip waarop de gereleveerde gebeurtenissen plaatsvonden, het bewerken ervan
tot de nu gepubliceerde Memoires gebeurde soms meer dan dertig jaar later. Het
eigenaardige effect is dus dat je in 2016 leest hoe Willem Oltmans in 1985 zijn
dagboeken uit 1954 tot een publiceerbare vorm bewerkte, soms met toevoeging van
een voetnoot. Hijzelf schrijft daarover dit ‘een boze droom’ te vinden, en bovendien
stelt het bewerken van het dagboek hem voor eigenaardige problemen. Op 20 januari
1985 schrijft Oltmans enigszins onthutst dat hij net in zijn dagboek heeft gelezen dat
hij in 1954 seks had met zijn vriend Martin Portier. ‘Wat moet ik doen? Ik wil hem,
of zijn gezin, niet kwetsen.’ Meer scrupules dan met Martin Portier en zijn gezin had
Oltmans met zijn oude
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vriend Henk Hofland. Schrijvend over de president van de Sovjet Unie Andrei
Gromyko duikt plotseling Hoflands vrouw Mimi op, die vertelt dat Henk niet voor
zijn krant NRC Handelsblad naar een vergadering van de Verenigde Naties zou gaan.
In een voetnoot: ‘Andere details waren te persoonlijk om hier weer te geven.’ Te
persoonlijk? Of hadden ze een conflict? Dit hele deel is doortrokken van opmerkingen
vol teleurstelling over zijn oude vriend Hofland, nu zijn nieuwe vijand.
Om de Memoires van Willem Oltmans te kunnen waarderen moet je bereid zijn
een paar dingen voor lief te nemen. Zijn quasi-terloopse vermelding van internationaal
vermaarde kopstukken waar hij mee omging, zijn kinderlijke belangstelling voor
psychologie en zijn neiging om grootspraak te presenteren als edelmoedigheid. Die
laatste eigenschap is irritant maar tegelijkertijd ook een reden om deze Memoires
met veel plezier te lezen. Tegen de Amerikaanse diplomaat Bernie Kalb beweerde
Oltmans ijskoud dat hij een oorlog in Indonesië had voorkomen door de Nederlandse
regering internationaal de voet dwars te zetten. Voor wie geïnteresseerd is in media
en journalistiek zitten er ook aardige onthullingen in dit deel, bijvoorbeeld dat Adriaan
van Dis gevraagd was om hoofdredacteur van de Haagse Post te worden, om er een
soort van The New Yorker van te maken. ‘Maar waarom zou ik me die sores op de
hals halen.’
Tussen het beredderen van de wereldpolitiek door heeft Oltmans ook nog een
beetje tijd voor zichzelf. ‘Na een kamer genomen te hebben in het Hyatt, had ik een
vervelende ervaring. In de lobby raakte ik in gesprek met een neger uit Columbia
met een cowboyhoed. Hij kwam naar mijn kamer. [...] Ik ben uiteindelijk naar St.
Marks gegaan voor een volledige pijpbeurt.’ Oltmans was nu eenmaal de chroniqueur
van zijn héle leven.
In 1985 was Oltmans zeer druk met het organiseren van een conferentie die als
doel had de Koude Oorlog wat te temperen. Probleem was wel dat dit internationale
evenement in Zwolle moest plaatsvinden. André Spoor van NRC Handelsblad en
Carel Enkelaar van de NOS hielpen mee met de voorbereidingen, dat betekende veel
dure reisjes naar Washington maken. Als de heren horen dat er geen journalist van
The New York Times aanwezig zal zijn in Zwolle, noteert Oltmans: ‘Het is duidelijk
dat er een “bevel” in Washington is gegeven zich niet met de denktank in Zwolle in
te laten.’ Oltmans heeft altijd een verklaring bij de hand om iemands afwezigheid te
duiden. Zo poneerde hij in een van de vorige delen dat Max van der Stoel, minister
van Buitenlandse Zaken, niet op de presentatie van Oltmans boek Europa aanwezig
was om hem te saboteren.
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Het is boeiend te lezen met wie Oltmans zoal contact had: de latere hoofdredacteur
van de Volkskrant Harry Lockefeer en met Coen Stork. Met die laatste brak hij
definitief toen duidelijk werd dat deze diplomaat zijn hondje op straat had gezet
omdat hij naar een andere standplaats verhuisde. Voor Oltmans telde dit soort dingen
zwaar. Alles werd bijgehouden. Adriaan van Dis die bij de Amerikaanse ambassadeur
Paul Bremer op de lunch werd genodigd, Ben Knapen die op het punt stond
hoofdredacteur te worden van NRC Handelsblad omdat hij ‘bruikbaar was in de ogen
van de overheid’. En met een fijn gevoel voor roddel geeft hij een verhaal door dat
Bibeb (zij interviewde Oltmans voor Vrij Nederland) hem vertrouwelijk over prins
Claus vertelde: de Prins had bij een liefdadigheidsactie een plaat van Danny de Munk
gekocht van Mies Bouman voor 85 gulden. Claus had alleen een briefje van honderd
bij de hand en wilde wel zijn wisselgeld terug. Mies had geen geld op zak. Gelukkig
kon de aanwezige Danny de Munk wel wisselen. Hij mocht toen, onlogisch genoeg,
de vijftien gulden houden. Commentaar van Oltmans: ‘Claus heeft blijkbaar geen
présence d'esprit.’
Oltmans belangstelling voor psychologie komt net als in de voorgaande jaren
duidelijk naar voren. Elk artikel of boek over dromen, psychologie of over het brein
wordt met kinderlijk enthousiasme becommentarieerd. ‘Ik ben overtuigd dat de
psychohistorische benadering van het verleden, de enige juiste is.’ En om te illustreren
hoe kwetsbaar de menselijke psyche was, haalde hij de slechte invloed van sprookjes
aan. Het zijn ‘breinvervuilers van de kwalijkste soort en brengen kindertjes al vanaf
hun prilste jeugd op dwaalwegen’.
Erg leuk is ook de aantekening als iemand hem zegt dat hij op de cover van
Elseviers blijkt te staan. Het eerste dat Oltmans naar eigen zeggen dacht: ‘Ze hebben
de primeur dus niet aan Joop van Tijn en Vrij Nederland gegund.’ Hoe bescheiden
van Oltmans! En ondanks Oltmans' ruzies met het koninklijk huis en met ongeveer
alle ministers van Buitenlandse Zaken schrijft hij twee aangetekende brieven naar
koningin Beatrix en naar premier Ruud Lubbers, om ze uit te leggen hoe onverstandig
het is om een minister naar de begrafenis van president Tsjernenko (Gorbatsjov
volgde hem op) te sturen terwijl alle andere landen zich door hun staatshoofd lieten
vertegenwoordigen. Deze aangetekende brieven geven aan hoe moeilijk de rol van
Oltmans in het publieke leven is te duiden. Zijn wisselende optredens als journalist,
diplomaat en activist leidden tot irritatie bij velen. Niet altijd vanwege de boodschap
die hij verkondigde, maar vooral omdat Oltmans zich door zijn omgang met de
internationale jetset boven het gekrioel in Nederland
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verheven voelde en zich tegelijkertijd een uiterst wantrouwige persoon betoonde die
alsmaar bang was over het hoofd te worden gezien. En het zijn precies deze redenen
die hem narcistisch, openhartig en geweldig leuk om te lezen maken. In vergelijking
met de 38 voorgaande delen, zien we hier hoe Oltmans zich steeds vaker miskend
en verraden voelt. En dan eindigt dit deel op 30 juni 1985, de dag dat Oltmans een
roemrucht interview gaf in het interviewprogramma van Adriaan van Dis. Uitkijken
dus naar de reacties in het volgende deel van deze Memoires. Maar de echte
cliffhanger is natuurlijk de biografie waarin deze kroniek van een leven kritisch tegen
het licht wordt gehouden.
Hans Renders
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Amsterdam
1 januari 1985
Amerbos
Rust en stilte. Ik luister naar de Vespers van Rachmaninov. Heilzaam alleen zijn en
schrijven.
Frans Lurvink, voorzitter van Den Alerdinck Foundation, telefoneerde uit St.
Moritz. Het was een aardig gesprek.
Eduard kwam naar Amerbos. We gingen eten in het Sonesta Hotel. Zijn goede
voornemen voor dit jaar: niet meer zo veel te schransen.

2 januari 1985
In India zijn 220 miljoen mensen naar het stemhokje gegaan om Rajiv Gandhi de
grootste verkiezingszege te bezorgen in de historie van zijn land. Noch zijn grootvader
Jawaharlal Nehru, noch zijn moeder Indira, kreeg ooit 401 van de 508 zetels in het
parlement. Het geeft andermaal de waanzin aan van de democratie. In een emotionele
reactie op de moord op zijn moeder, sloot de natie eensgezind de gelederen achter
de Gandhi-dynastie, op grond van de argumentatie: weten wat je hebt en niet weten
wat je kunt krijgen. Een stem uitbrengen uit angst voor de toekomst. Even idioot
eigenlijk als de wijze waarop Ronald Reagan voor een tweede keer is verkozen.
Motke Chanoeka wil nu van André Schneider, mijn zakenpartner in Genève, weten
of hij kans ziet motoren voor tanks te vervangen à raison van 175.000 dollar.
Er blijven nieuwjaarskaarten binnenstromen. Opmerkelijk was de boodschap die
oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ruslan Abdulgani, zond.1 Ook Carlos Rafael
Rodriguez stuurde een nieuwjaarswens. Betekent dit nu dat het boek met Rodriguez
misschien toch doorgaat en het schrijven in 1985 wordt hervat? Desi Bouterse zond
zijn wensen per aangetekende brief. Er is een nieuw kabinet aangetreden in Suriname,
opnieuw met Wim Udenhout als premier.
Ik heb in Utrecht een bezoek gebracht aan Anneke Verrips2 en

1
2

Zie bijlage 1.
De weduwe van voormalig CIA-agent Werner Verrips die in 1964 bij een mysterieus
auto-ongeluk om het leven kwam. Zie ook Memoires 1961-1968.
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haar twee jongens, Rob en Paul.3 Het was eigenlijk een emotionele gebeurtenis, waar
ik niets van liet merken. Ik dacht aan hun vader die bij een auto-ongeluk nabij
Sassenheim was omgekomen. Ik had hem toegewenst dat hij zijn zonen zelf had
kunnen zien.
Mijn vriendin Nellie Hazeu uit Waalre, reageerde op mijn boekje over Claus. Zij
had kritiek op de tweede helft, waarin ik schrijf over de tegenwerking en leugens
van Buitenlandse Zaken, De Telegraaf en andere persorganen: ‘(...) waarin je zelfs
losbarst over Luns! Wat heeft die met Claus te maken?’ Het beroerde was echter dat
de ‘souffleurs’ van bijvoorbeeld De Telegraaf en Time mij juist betrokken bij het
koningshuis. Want wanneer ze schrijven dat ik samen met de KGB Juliana van de
troon wil wippen, ben ik gedwongen me hiertegen te verzetten. Ook vond zij het
signaleren van ‘geloof in God en Oranje’ als een psychopathologische afwijking
onnodig kwetsend voor mensen ‘die in God en Oranje juist stellig geloven’. Daar
heeft zij gelijk in. Maar ik weet ook niet hoe je anders aan de horden gelovigen hun
afwijking duidelijk zou kunnen maken. Marx, Nietzsche en Freud is het in ieder
geval ook niet gelukt. Alfred Vierling las op mijn aandringen Das Drama des begabten
Kindes van Alice Miller.4 Hij was zo geschokt dat hij zijn ouders een etentje aanbood.
Hierbij werd zijn jeugd binnenstebuiten gekeerd. Hij voelde zich na afloop opgelucht.
Vierling had een contactpersoon gesproken die vroeger verbonden was aan het
hof. Die had hem verteld ‘dat iedereen aan het hof het erg had gewaardeerd, dat ik
ter verdediging van Claus had gesproken.’

3 januari 1985
Motke Chanoeka belde weer vanmorgen over motoren voor wat M47 en M48 tanks
blijken te zijn. De voertuigen stonden in Israël, en waren bestemd voor Marokko. Ik
informeerde André Schneider in Genève.
Cecile van Lennep belde. Zij wilde geen commentaar op Sonja geven. ‘Ik ben
neutraal. Ik was blij dat je een kostuum droeg.’ Zij hoopte dat ik karig zou blijven
met informatie die Buringh Boekhoudt me had toevertrouwd.
Eduard belde gisteravond op, en kondigde aan over vijf jaar aan een huwelijk te
willen beginnen, en drie kinderen te willen hebben. Ik was enigszins verbaasd.

3
4

Hij werd naar Paul Rijkens vernoemd.
Alice Miller, Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem Wahren Selbst: Eine
Um- Und Fortschreibung. Suhrkamp, Berlin, 1979.
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Ik belde Gerd Ruge en lichtte hem in over de ontwikkelingen rondom het
Alerdinck-inititatief. Ik probeerde ook Vladimir Dunajev in Moskou telefonisch op
de hoogte te stellen, maar kon hem niet aan de lijn krijgen. Tot tweemaal toe schakelde
ik Gabisjew in om te helpen de verbinding tot stand te brengen. ‘Hij wacht op zijn
toestel,’ riep hij. Maar er werd niet opgenomen.

Ik sta versteld van een nieuwjaarswens van Wibo van de Linde. Hij had me blijkbaar
bij Sonja gezien. Hij volhardt in zijn leugens ten behoeve van Time en zijn
correspondentschap voor dat blad, en zegt dat ik ‘een foutje’ had gemaakt door dit
bij Sonja te onderstrepen. Niks foutje. Hij denkt dat als hij zijn leugens om den brode
maar dikwijls genoeg herhaalt, ze als waarheid de geschiedenis in zullen gaan.
Je moet toch over een uitzonderlijke olifantshuid beschikken om met een dergelijk
briefje op de proppen te komen bij iemand, die je bijna tien jaar geleden in de kou
liet staan. Ik heb hem onomwonden geantwoord en Kees Buurman (AVRO) een kopie
gezonden. Kees weet hoe de vork in de steel zit met Wibo.5
Ik fietste nog laat in de polders. Heerlijk. Er was in geen velden of wegen iemand
te bekennen.
Vanavond belde ik met Alice Miller in Zwitserland. ‘Ik ben om te beginnen geen
professor,’ zei ze wat kribbig. ‘Professoren begrijpen trouwens mijn boeken niet.’
Ik vroeg of ze naar een bijeenkomst van het Forum Humanum wilde komen om dan
tevens haar boeken te kunnen aanprijzen. Ze vond dat niet nodig. Zij ging daarvoor
alleen naar landen waar haar boeken minder goed liepen. Haar katterigheid
verwonderde me, en ik begon er spijt van te krijgen haar te hebben gebeld. Van
Jerome Bruner had zij zelfs nog nooit gehoord. Ik praatte als Brugman en jawel,
misschien kon ze als zij in Brussel was een uitstapje naar Amsterdam maken. Graag
of niet is mijn parool.

5

Zie bijlage 2.
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Time demonstreert weer eens hoe gek we zijn.

4 januari 1985
Ik probeerde Jan de Soet van KLM telefonisch te bereiken, maar werd automatisch
doorverbonden met Ron Wunderink. Het leek wel afgesproken werk. Ja, De Soet
had de zaak naar hem terugverwezen. ‘Jij hebt je kans gehad,’ zei ik. ‘Van jou weet
ik dat je behoorlijk gemaakte afspraken niet nakomt. Bovendien ben ik door Carel
Enkelaar bij De Soet geïntroduceerd.’
‘Nou dan zal De Soet je wel bellen,’ was het zurige antwoord uiteindelijk. Hij
adviseerde nog voorzichtig te zijn nu het was gaan sneeuwen.
Nadat Josje Hagers indertijd schreef dat koningin Elisabeth II veel harder werkte
dan Beatrix, komt ze vanmorgen met een verhaal dat de majesteit in een jaar tijd
naast 58 officiële bezoeken, 28 informele bezoeken aflegde en in vier paleizen 56
ontvangsten heeft gehouden. Het schijnt toch te helpen wanneer ze op de vingers
wordt getikt. Gisteren stond in De Telegraaf dat de majesteit nu op haar
nieuwjaarsreceptie op het Paleis op de Dam voortaan ook gastarbeiders zal uitnodigen.
Ik sprak twee uur met André Spoor en Carel Enkelaar in het Park Hotel in
Rotterdam. ‘Wim, het is de eerste keer in twintig jaar dat ik jou als invalide zie,’
verwelkomde André me.
We begonnen met de nogal verwarde telex van Frans Lurvink
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uit Sankt Moritz.6 Dunajev had kennelijk de bokkenpruik opgezet omdat ik naar
Genève zou gaan waar ook Andrei Gromyko en George Shultz zouden zijn. Ik stelde
voor om de verschillende initiatieven daar via Vladimir Lomeiko weer vlot te trekken.
Hij zou er als woordvoerder van Gromyko per slot van rekening ook zijn. Bovendien
is Bernie Kalb, die ik sinds 1956 ken, de woordvoerder van Shultz, dus deze trip zou
een zwaard dat aan twee kanten snijdt kunnen zijn. Zowel André als Carel waren het
met me eens dat Lurvink op de achtergrond zou moeten blijven. Lurvink had laten
weten dat hij zijn advocaat David (Dé) Slager en oud-staatssecretaris Karel Beijen
in het bestuur van Den Alerdinck wilde opnemen. ‘Dan moeten we eveneens Lomeiko
en Kalb zien te strikken,’ opperde ik. De bespreking verliep plezierig, onder het genot
van een hazenboutje.
Carel vertelde door Jan de Soet te zijn opgebeld naar aanleiding van mijn klacht.
Enkelaar had een uitvoerig exposé gegeven. Dit verbaasde me eigenlijk. Ik zei: ‘Als
door jou de ton van de KLM voor de lijn op Suriname slaagt, geef ik je tien procent.’
Carel reageerde ogenblikkelijk met: ‘André, jij bent getuige.’ Mijn vriend John van
Haagen kwam me in het Park Hotel in Rotterdam ophalen. We reden naar zijn huis
in de Hengelstraat. We hebben uren zitten praten. We praatten eerst over zijn boek
en hoe hij het manuscript zou moeten opzetten. Hij sprak over rassenproblemen in
verschillende Rotterdamse wijken, waar sommige van zijn zonen als Indische jongens
regelmatig mee te maken hebben. Zijn zoon Rinus, zijn vrouw en twee kinderen,
kwamen langs en leverden aanvullende details. Rinus is opzichter van een
woningbouwvereniging. Allochtonen die geld opstrijken en de hele dag thuis niets
doen, schelden hem uit voor ‘domme Hollander’. In flats worden schapen geslacht
en beenderen en ingewanden verstoppen de afvoerpijpen, die Rinus moet komen
herstellen. Dit is waar Vierling me ook al een aantal jaren mee heeft geconfronteerd.
Ik vroeg of hij met anderen bereid was dit verhaal voor de club van Sonja, of voor
andere media te herhalen, wanneer ik een ontmoeting zou organiseren. Wat ze vooral
onderstreepten, was dat op den duur deze spanningen en onderdrukte agressie tussen
nieuwe bevolkingsgroepen tot botsingen zullen leiden. Een andere zoon van John
ging met een Marokkaans meisje om, tot er op een dag twee Marokkaanse jongens
aan de deur kwamen en duidelijk maakten dat zij hem zouden vermoorden als hij
het meisje zou blijven zien.

6

Zie bijlage 3.
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5 januari 1985
Carel Enkelaar telexte Frans Lurvink en Vladimir Dunajev.7 Harold Schmeck schrijft
dat ‘scientists are documenting important two-way links between the brain and
immune defenses. Their research is beginning to show how the brain sends continuous
signals, directly and indirectly, to the cells and tissues throughout the body that make
up its immune defense system. In turn, the immune system's activities are seen
reflected in information relayed back to the brain.’8
Verder onderzoek heeft uitgewezen ‘that the brain can exercise direct control over
cells of the immune defense system, the body's main bulwark against disease. The
two hemispheres of the brain influence the immune defenses in different ways and
some brain chemicals have specific effects on immune cells.’ Het is buitengewoon
belangwekkend dat nu bewezen is, wat wetenschappers allang vermoedden: ‘That
the brain is not only the organ that controls behavior, but is ultimately the monitor
and governor of every aspect of body function and chemistry. For example, the brain
and nervous system influence the digestive system and orchestrate the complex
chemistry of the endocrine glands. In turn, the functioning of these vital systems can
have profound effects on behavior - necessarily through effects on the brain.’ Hoe
meer ik erover lees, des te meer ik ervan overtuigd ben dat de hersenen in vrijwel
alle opzichten in het lichaam de dienst uitmaken, en het juist de hersenen zijn waar
we vrijwel niets over leren, horen of weten.

6 januari 1985
Schiphol
Ik heb Wim Hazeu nu eindelijk maar eens gezegd waar het op staat. Ik ben niet van
plan de omslag van mijn Memoires opnieuw te laten verpesten door wat boekverkopers
en uitgevers van boeken aan wensen te berde brengen. Nu maak ik de dienst uit, want
dit gaat om mijn werkelijke schrijverij.9

Amsterdam - Genève
Waarom is een retourticket naar Zwitserland met KLM duurder dan een retourticket
naar New York? Vliegtuigmaatschappijen worden met een maffiamentaliteit bestuurd,
zoals ik bij Orlandini en Wunderink al kon vaststellen.

7
8
9

Zie bijlage 4.
The New York Times, 1 januari 1985.
Zie bijlage 5.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

17

Genève, Hotel du Rhône
André Schneider haalde me van luchthaven Cointrin op. Ernst van Eeghen was twee
dagen op bezoek geweest en had André opnieuw verzocht met hem samen te werken.
André gaat er niet op in ‘want Ernst heeft nog dezelfde streken’.
Ik belde Peter in Londen. ‘What a nice surprise,’ was zijn reactie. Hij vroeg hoe
het met mijn voet was. ‘Wel,’ zei ik, ‘op de fiets in de polders leek er een teen af te
vriezen, dus heb ik mijn wollen muts eromheen gedaan.’
‘Dat moet ik mijn moeder vertellen,’ was zijn antwoord, zoals hij dat zo vaak zegt
wanneer we samen praten.

7 januari 1985
De bedoeling van de ontmoeting tussen Gromyko en Shultz hier in Zwitserland is
om te proberen weer enige stabiliteit te brengen in de betrekkingen tussen de
grootmachten. Murrey Marder wijst er in de International Herald Tribune10 op dat
er allesbehalve eensgezindheid bestaat bij Amerikaanse specialisten over de te volgen
koers. Gelukkig is Paul Nitze ook van de partij. Een man die een grote mate van
redelijkheid aan de dag legde, de paar keer dat ik hem ontmoette. Michael Getler
schreef in een artikel dat Westerse bondgenoten zich zorgen maken over Reagans
ruimteschild, met uitzondering van natuurlijk Margaret Thatcher, die het schitterend
vindt.11 Europese regeringen schijnen niet te kunnen inzien wat de Amerikanen met
hun Strategic Defense Initiative (SDI) precies beogen.12

Terras Hilton hotel
Iedereen is hier. Ik liep bijvoorbeeld tegen Hella Pick van The Guardian aan. Ook
John Chancellor is hier.13 De crème de la crème van de internationale pers is aanwezig.
Ik had een goed gesprek met Joe Angotti van NBC, die mij toevertrouwde dat de
president van zijn televisiemaatschappij, zijn baas Larry Grossman, al had gezegd:
‘I wonder whether we made a mistake with Alerdinck.’ Hij gaf dus toe dat het fout
was geweest naar Shultz te luisteren en het televisieproject met de Sovjets af te
zeggen. Intussen was besloten dat Tom Wolzien, uitvoerend producent voor
nieuwsreportages, de volgen-

10
11
12
13

International Herald Tribune, 7 januari 1985.
International Herald Tribune, 7 januari 1985.
Later bleken de VS met het SDI vooral het Kremlin de stuipen op het lijf gejaagd te hebben.
De sovjets bleken er met open ogen ingetuind te zijn.
Ik leerde Chancellor kennen tijdens de verkiezingstournee van Nixon in 1968.
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de bijeenkomst in Zwolle zou bijwonen. Hij vertelde eveneens dat er plannen waren
de Elbe-herdenking te vieren met een ontmoeting op die plek tussen Reagan en
Tsjernenko. Ik belde Carel Enkelaar om een tussentijds verslag te geven.
Newsweek publiceerde een artikel over Rajiv Gandhi.14 In gesprek met Edward
Behr zei hij: ‘I think a new generation is taking over, not just in the Government,
but in the country. Sixty percent of the electorate is below forty, and the mood of
this electorate is reflected in the vote. I don't see it as a change in ideology. But
circumstances have changed. At the time of independence, India had very low levels
of education, extreme poverty, no technological know-how, no industrial base and
very low agricultural production. Now we have a major agricultural industry, we
have a substantial industrial base, we have substantial technological and scientific
manpower. It requires new thinking.’
Vooral Gandhi's opmerking gedaan op een bijeenkomst van de Club van Rome
dat de wereld en de mensheid hun denkpatronen moeten vernieuwen en moeten
aanpassen aan nieuwe realiteiten, vond ik opmerkelijk en belangrijk. Aurelio Peccei
heeft dan ook jarenlang zijn lijntjes naar Indira Gandhi en India opengehouden. Mijn
ontmoetingen met Indira Gandhi werden door Aurelio gearrangeerd en konden om
die reden door Den Haag niet worden tegengehouden, noch verpest.
Newsweek meldt tevens dat de VS de voorwaarden voor exportvergunningen voor
kleine computers naar de USSR, het Warschaupact en China heeft versoepeld. Het
wordt IBM en Apple nu gemakkelijker gemaakt bepaalde modellen personal computers
uit te voeren. Ik ben al lange tijd overtuigd - en heb er over geschreven - dat er in
deze sector snel iets zou moeten gebeuren. De Commodore 64, de Apple I en II en
Radio Shack TRS-80 Model 100 mogen nu naar communistische landen. Kennelijk
niet naar Cuba.
Eindelijk kon ik Dunajev telefonisch bereiken en vertelde hem wat ik had vernomen
van de Amerikanen. ‘That son-of-a-bitch Grossman, we have been taken for a ride
once, enough is enough’ blies hij hoog van de toren, maar kalmeerde langzamerhand
en bij het ophangen zei hij: ‘Give my love to everyone.’
Oud-ambassadeur van Algerije Abdelkadir Chanderli, kwam naar het Hilton. We
hebben lang zitten praten. Hij verwachtte dat Reagan en Tsjernenko een overeenkomst
zouden gaan

14

RAJIV GANDHI TAKES CHARGE, Newsweek, 14 januari 1985.
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sluiten, die zowel economisch als militair ten nadele van West-Europa zal zijn. ‘There
is no European statesman, who can handle this situation,’ zei hij. ‘If there was another
Konrad Adenauer, may be. Charles de Gaulle was too arrogant. Thatcher perhaps,
because she is the only European leader at this moment with real power. So they sent
Gorbachev. It shows how smart the Soviets are.’
Khadaffi was in hart en nieren een bedoeïen en het werd de hoogste tijd dat het
Westen en de VS dit eindelijk eens begrepen. ‘Libyans are much like the Soviets,
who lined up with Hitler and then changed course. We think that Khadaffi is crazy,
but in his point of view, he is just being himself. He is quite intelligent and after all,
he holds power for fourteen years.’
We spraken ook over zakendoen. Hij denkt dat in zee gaan met de Surinaamse
bananenindustrie een goudmijn zou kunnen worden ‘provided you have a buyer.’
En die is er dus.
Ik heb me groen en geel geërgerd aan Joop van Tijn in het televisieprogramma
Het Capitool, met Eegje Schoo van Ontwikkelingssamenwerking, en enkele anderen.
Ik heb Joop vanmiddag in een brief gevraagd waarom hij altijd weer ‘vergeet’ dat
Schoo voorzitster is van de IGGI-club (Inter Government Group on Indonesia) die
sinds de jaren zestig miljarden dollars in het fascistische regime van coupgeneraal
Suharto blijft pompen. Dat is de beloning voor het vermoorden van honderdduizenden
Indonesiërs door Suharto's militairen en het inrichten van concentratiekampen. Vooral
omdat ze het in het programma voornamelijk op Bouterse hadden gemunt, die voor
de vijftien doden in Paramaribo moet bloeden, vraag ik me steeds af waarom een
journalist als Van Tijn niet vraagt waarom we er niets van horen wanneer militairen
‘linkse lui’ vermoorden. Dan sturen we hare majesteit op staatsbezoek naar zo'n land.
Maar wanneer ‘rechts’ het slachtoffer van bijltjesdag wordt, ja, dan is de wereld te
klein.

8 januari 1985
André Schneider kwam langs. Ik moest extreme druk uitoefenen om kopies van
brieven en telexen te krijgen. Ook van de brief die ik aan Jermen Gvishiani in Moskou
stuurde over mogelijke initiatieven. Ik heb al deze contacten binnengebracht, maar
krijg er nauwelijks meer iets over te horen. Wie weet doet hij al lang zaken met een
aantal van mijn relaties. Ik heb zegge en schrijve nog nooit een betaling van André
gekregen.15

15

Ik zou aan André Schneider ook nooit een cent verdienen.
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Welbeschouwd sloten we een zakelijke en wettige overeenkomst aangaande mijn
adviseursvergoeding.
Pal na dit gesprek belde Vladimir Lomeiko op. Hij meldde dat voor mij een Engelse
versie van het boek van hem en Anatoly Gromyko nu op de ambassade in Den Haag
lag.16 Ik had in een brief gesproken over een mogelijke rondetafelconferentie op
kasteel Den Alerdinck. Beiden waren ze bereid aan een dergelijk ontmoeting deel te
nemen, indien het thema gericht zou zijn op ‘het nieuwe denken’, zoals zij dat in hun
boek hadden bepleit. Het zou een opzienbarende ontwikkeling zijn als beide auteurs
van dit boek naar Nederland zouden komen om een discussie bij onze denktank voor
journalisten bij te wonen.

Cointrin
Ik zat een Franse jongen te observeren - en terwijl ik dit opschreef, kwam een andere
jongen langs in een paarse trui, die met een blonde peuter aan de hand naar speelgoed
ging kijken. De vraag flitste door mijn hoofd of ik zelf me ooit in zo'n situatie zou
hebben gehandhaafd. Het joch liet zijn oog op een witte raceauto vallen. Maar hij
kreeg die niet. Even later had hij kennelijk zijn grootmoeder meegesleept. Maar ook
oma gaf niet toe, waarop het kind afgrijselijk krijste. Het waren Argentijnen. Ik ging
naar de verkoopster en wees het speelgoed aan. Het kostte twintig Zwitserse franken.
Ik kocht het en het werd hem gebracht. De jongen straalde. Zijn vader kwam naar
me toe en gaf zijn kaartje, Maurice Verger, van een reisbureau in Buenos Aires.
Heerlijk zo'n onverwacht incidentje.
Ik verdiep me weer in Thou Shalt Not Be Aware van Alice Miller.17 ‘There was
much suffering in the childhood of all great writers because they experienced the
wounds, humiliations, fears and feelings of abandonment that are an inevitable part
of that period of life much more strongly and intensely than others. By storing up
the pain they suffered, by making it an essential part of themselves and of their later
imaginative life and then expressing it in transfigured form, they guarantee the
survival of their painful feelings.’ Zij schreef deze regels naar aanleiding van een
hoofdstuk over Kafka. Zij constateerde dat de schrijver, ‘who from childhood to
puberty never had the good fortune to find someone who understood him’, misschien
minder last van slapeloosheid en voortdurende angsten zou hebben gehad als hij in
psychoanalyse deze gevoelens had kun-

16
17

Ik had dit boek al op 22 november 1984 in Moskou gekregen.
Alice Miller, Thou Shalt Not Be Aware: Society's Betrayal of the Child, Farrar Straus Giroux,
New York, 1984.
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nen uitspreken. ‘Especially his fear at not being understood, his feelings of
abandonment, and the constant fear of being rejected and manipulated - and to connect
these feelings with the original attachment figures.’
Oké, De Horst - mijn ouderlijk huis -, mijn kindertijd en jeugd en alles wat er mee
verband hield, is zoals Miller zegt zeer bepalend geweest, maar er bestaat ook zoiets
als sublimatie. Dit is de term die in de psychoanalyse wordt gebruikt voor het
afweermechanisme ‘by which the energy derived from an instinct when it is denied
gratification, is displaced into a more socially acceptable interest or activity’. Freud
sprak over ‘an unconscious process whereby the libido or sex instinct, is directed or
transformed into a more acceptable form or outlet’. Een optie was bijvoorbeeld
volgens Freud ‘artistic creation as a manifestation of sublimation’. Zou ik mijn
dagboek ooit begonnen zijn zonder het ondervinden van een jeugd op De Horst? Lex
Poslavsky heeft me meer dan eens gezegd dat hij mij bewonderde zoals ik kwesties
sublimeerde. Hij zei zelfs dat ik daar een meester in was, maar ik wil dit niet
overdreven laten klinken. Het is waar dat ik in Baarn onder de hoede van Gertrude
Buringh Boekhoudt werd geplaatst, en al snel voelde ik aan dat ik haar geestkracht
dringend nodig had. Maar dat was iets anders dan psychische bijstand, psychoanalyse
of wat dies meer zij. Miller waarschuwt dat dergelijke maatregelen ‘can be very
destructive for the soul if it is used to indoctrinate the patient’. Dat is ook altijd het
standpunt van paragnost Gerard Croiset geweest, die me op het hart drukte om me
absoluut nooit door een psychiater te laten behandelen, om niet van een koude kermis
thuis te komen.
Malcolm Toom, de Amerikaanse ambassadeur in Moskou van 1976 tot en met
1979, schrijft te hopen dat George Shultz na zijn besprekingen met Andrei Gromyko
in Genève niet dezelfde fout zal maken als Margaret Thatcher, die in Londen had
uitgeroepen: ‘I like Mr. Gorbachev, we can do business together.’ Dit soort reacties
is van ‘myopic Westerners who are misled by a stylish topcoat, a snap-brim fedora
and a svelte spouse’.18 Dit artikel ademt voor de zoveelste keer ‘oud denken’ terwijl
meer dan ooit de bakens ten aanzien van de USSR moeten worden verzet aan de hand
van wat Gromyko en Lomeiko in hun boek onderstrepen als ‘nieuw denken’.
In de VS is nu The Army of God actief. Activisten van die club steken voor Gods
glorie abortusklinieken in de fik, uit protest
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dat vrouwen hun zwangerschap afbreken en dus in strijd met Gods wil zouden
handelen. Toynbee zei eens: ‘Of the living civilizations, everyone has already broken
down and is in the process of disintegration except our own.’ Is dat zo?19
Toen ik thuiskwam belde Hans van der Voet, directeur van de
Rijksvoorlichtingsdienst. Op de uitzending van Sonja had hij niets aan te merken.
‘Er waren steeds veel vragen over uw boekje over Claus, maar ook de heer Bax heeft
steeds geen commentaar gegeven.’ Van der Voet loog dus in commissie. Ik zei hem
Frans Peeters eerder te geloven dan Henk Bax.20
Er lag een nieuwsjaarsgroet van Olga Chechotkina, mijn oude vriendin bij Pravda,
die ik in 1957 in Indonesië leerde kennen tijdens de reizen van president Sukarno.21
Frans Lurvink belde. Hij vond de gedachte om zowel Bernie Kalb, de woordvoerder
van Shultz, als Vladimir Lomeiko, woordvoerder van Gromyko, uit te nodigen in de
top van Den Alerdinck te gaan zitten ‘briljant’ en voegde eraan toe steeds gelukkiger
te zijn met wat ik allemaal ondernam.
Ook Alice Miller belde. Zij had besloten van 8 tot 10 februari beschikbaar te zijn
voor het Forum Humanum Nederland en wilde naar Amsterdam komen. Zij zou het
echter op prijs stellen eerst met mij in Zwitserland een gesprek te hebben.
Toon Twiss Quarles van Ufford - nu in pensioen, maar vroeger werkzaam bij
Philips belde me. Ik had hem enige tijd geleden gevraagd om eens na te trekken of
hij informatie kon vinden over de vroegere Philips-medewerker Frans Lurvink.
Lurvink bleek nooit directeur bij Philips in Pakistan te zijn geweest, zoals ik van
Carel Enkelaar had vernomen. ‘Hij was lampenverkoper,’ aldus Toon.
‘Voorzichtigheid is zeker geboden.’ Hier schrok ik van omdat ik Toon als integer
kende en Lurvink inmiddels al met heel wat internationale contacten van mij in
aanraking had gebracht. Er was echter geen weg meer terug. Ik hoop maar dat Spoor
en Enkelaar de zaak op het spoor houden.
Peter vertelde dat Edwin zich soms ziek voelde omdat hij Peter zo verschrikkelijk
mist tijdens diens tripjes naar Nederland. ‘Ik voel hetzelfde,’ aldus Peter.
‘Ook toen je in Antwerpen twee nachten bij een andere jongen sliep?’ vroeg ik.
‘Je bent zo gemeen,’ antwoordde hij.
‘Dat hangt er vanaf, want vanmiddag kwam je nog uit Ther-
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mos terug met een verhaal over een jongen van 22 jaar uit Bloemendaal.’
‘Ja, maar het aanbod is altijd ook zo overweldigend,’ zei hij. Dat is een feit.
Ik voerde een keihard gesprek met Jan de Soet van KLM.
‘Wanneer u de integriteit van een onzer beste mensen in twijfel trekt... Het enige
wat ik kan doen is de heer Wunderink instrueren die Suriname-zaak opnieuw met u
op te nemen.’

10 januari 1985
Ik had in Hilversum een bespreking met Frans Lurvink, Carel Enkelaar en André
Spoor. Een bijeenkomst van 15 tot 18 maart op Den Alerdinck met wellicht Anatoly
Gromyko en Vladimir Lomeiko werd toegejuicht. Het was het resultaat van mijn
reis naar Genève, waarvoor ik oprechte complimenten kreeg. Spoor en ik gaan ons
bezighouden een afvaardiging op gelijkwaardig niveau uit de VS bijeen te brengen.
Na veel gepraat - want Lurvink wilde een Advisory Board waar wij met zijn drieën
tegen waren - kwam het onderwerp van drie projectadviseurs ter sprake. ‘Willem is
onze internationale ambassadeur,’ riep Frans, die vervolgens voorstelde om Link
van Bruggen en Willem Brugsma als tweede en derde projectadviseur aan te stellen.
We hebben met zijn drieën alles in het werk gesteld om Lurvink, althans ten opzichte
van Link van Bruggen, tot andere gedachten te brengen. Carel opperde nog dat per
project andere adviseurs zouden kunnen worden aangetrokken. Brugsma voor Europa,
Van Bruggen voor Nederland en ik voor USA-USSR. Lurvink zei Van Bruggen al
8.000 gulden te hebben toegezegd voor honderd uur werk. Ik reed met Lurvink mee
terug naar Amsterdam, waar Van Bruggen ergens op de uitslag zat te wachten.
Op een gegeven moment kwam het vermelden van namen in officiële publicaties
ter sprake. Ik zei er de voorkeur aan te geven om niet genoemd te worden en op de
achtergrond te kunnen blijven werken. ‘Nee,’ zei Lurvink, ‘ik vind dat jij vanaf het
begin moet worden genoemd. Link wil ook worden genoemd.’
‘Nou, ik helemaal niet. Ik heb het bovendien niet nodig.’ Carel en André hadden
dit agendapunt nog in portefeuille te willen houden. Ik wilde niet - nogal naïef
overigens - dat Den Haag zou merken dat ik met Den Alerdinck bezig was. Anders
zouden zij zich zeker weer roeren om ook daar een stokje voor te steken.
Ik wil eigenlijk harde financiele afspraken maken met Lurvink,
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zeker na de waarschuwing van Toon. En vooral omdat ik voor het organiseren van
de vorige conferrentie met een luizige 5000 gulden werd afgescheept.
De Telegraaf meldt dat Rock Hudson mogelijk AIDS heeft.
‘Zijn gezicht zit onder de rode vlekken, hij heeft bloeddoorlopen ogen en is vreselijk
mager geworden.’22
Jan Cremer belde. Hij zei over de uitzending van Sonja: ‘Ik had van jou meer
dynamiek verwacht. Je was zo tam.’ Ik vroeg direct of hij wist of Peter voor zijn
musical was aangenomen. Niet dus.23
Ik vroeg om 9:00 uur een gesprek met Moskou aan en ben vanaf dat moment in
constant gevecht geweest met de PTT. Je mag blij zijn als het gesprek na de lunch
komt, dus als in de USSR de kantoren alweer sluiten.
Onderwijl is mijn broer Theo gearriveerd, die met Peter boodschappen is gaan
doen. Vervolgens arriveerden ook Ria Kuyken, en Xaviera Hollander met een
‘hofdame’, Henny, een rare griet. De paar uur dat Xaviera aan het woord was, werden
door mijn broer met stijgende verbazing aangehoord. Gelukkig heeft Peter foto's van
Theo en mij genomen.

11 januari 1985
Theo moet weer examens afnemen.
De Telegraaf schrijft dat de gorilla Koko in Stanford - waar ik het dier en haar
verzorgster Penny Patterson heb bezocht - ontroostbaar is over het verlies van All
Ball, het half jaar oude staartloze poesje, dat ze uit een nest van drie had uitgezocht
als speelkameraadje. Penny moest meedelen aan Koko, dat All Ball uit de trailer was
ontsnapt en overreden. Eerst deed de gorilla of ze het niet wilde weten. Maar toen
zij alleen was, heeft zij twee dagen gehuild ‘met diepe laagtonige uithalen’. Koko is
de gorilla die vijfhonderd woorden kent en in gebarentaal spreekt.

12 januari 1985
Theo is weer naar zijn examens vertrokken. Hij fluit altijd hardop en luid, wat ik
hoogste onbeschaafd vind. Hij denkt er ook niet aan dat Peter nog slaapt. Ik moest
er iets van zeggen, wat ik eigenlijk vervelend vond.

13 januari 1985
Theo vertrok voor de laatste examens, en zal direct doorreizen
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De Telegraaf, 10 januari 1985.
Geluk bij een ongeluk: de musical zou een flop worden.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

25
naar Zwitserland. Ik huilde. Waarom? Hetzelfde gebeurde toen Peter vertrok, wat ik
vreselijk vond. Hij is zo'n lange tijd hier geweest. Theo en Peter hebben deze keer
heel wat afgepraat. Henk Hofland belde dat hij naar Polen vertrok en het manuscript
van het eerste deel van mijn Memoires zou meenemen op reis.
Ik zag een uitstekend gesprek van Wim Kayzer met de psychiater Andries van
Dantzig op televisie.

14 januari 1985
Vladimir Lomeiko belde op uit Genève. Hij excuseerde zich niet eerder te hebben
gebeld, maar hij was druk geweest met het organiseren van de persconferentie van
Andrei Gromyko. Was er iets over op Nederlandse televisie geweest? En hoe lang?
Ik zei: ‘Misschien drie minuten.’
‘Dan moet je weten,’ antwoordde hij, ‘dat die persconferentie een uur en vijftig
minuten heeft geduurd.’
Vervolgens bespraken we de bijeenkomst op Den Alerdinck. Hij had ondertussen
contact gehad met Anatoly Gromyko en 15 tot 18 maart was wat hen betreft in orde.
Ik informeerde Carel Enkelaar, die in de wolken was. Hij vroeg Bernie Kalb en Leslie
Gelb ook meteen uit te nodigen naar Den Alerdinck. Ik vergat om Volodja Molchanov
te noemen als onmisbare tolk bij de komende conferentie dus stuurde ik Lomeiko
nog een telegram.

15 januari 1985
Amsterdam - Zürich
Ik stapte in het toestel en begon in Eduards carnet te schrijven, maar moest ermee
ophouden, want ik was bezig me in een neerwaartse vrille te werken. Hij was gisteren
op Amerbos. Hij zag er buitengewoon aantrekkelijk uit: spijkerbroek, boots, gekleurde
trui, rood ski-jack. Maar hij leek moe en zelfs verdrietig, alsof hij de coulissen voor
zijn gezicht had neergelaten. Zijn ogen straalden niets uit. Hij had ook elf dagen
zonder onderbreking gevlogen. We dineerden in Aviorama op Schiphol. Ik
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bleef slapen in het ondergrondse motel omdat ik al vroeg het vliegtuig naar Zürich
moest hebben. Dat doe ik nooit meer.

Zürich - Amsterdam
Theo en Nellie haalden me van het vliegveld op, en reden me naar Zollikerberg voor
mijn gesprek met Alice Miller. Dit viel niet mee. De dame begon meteen: ‘Waarom
zou ik naar Amsterdam komen? Wat zit er voor mij in?’ Haar boeken verkochten
uitstekend in Nederland. Waar zou ze over moeten spreken? ‘I am 62 years old now
and I need all my energy to write more books. I want to write. I am now writing a
book about how I arrived at these conclusions through my personal experiences.’ Zij
schreef zelfs een boek over haar schilderijen. Haar vertrek was roze geschilderd met
een soort Rorschachachtige tekeningen aan de muren.
Voorzichtig probeerde ik te suggereren dat haar benadering van haar werk me wel
erg commercieel voorkwam. Dat was niet het geval, maar mensen die haar kwamen
interviewen, deden niet anders dan haar woorden verkeerd weergeven, dus ze had
besloten ook geen bandopnamen meer toe te laten. Ik stelde voor haar eerst toe te
sturen, wat ik over ons gesprek wilde schrijven. ‘No, because than I have to spend
too much time on correcting it all.’ Ik begon te denken: wat een naar mens. Zij
weigerde zelfs om nog foto's te laten nemen, want ook dat leverde naderhand de
nodige vervelende problemen op. Desalniettemin: eind goed, al goed. Zij zegde toe
te komen, en was eveneens bereid Adriaan van Dis een televisiegesprek te geven.
Zij wilde wel een middag aan het Forum Humanum besteden.

16 januari 1985
Eduard is met een negen geslaagd voor de post van chef de cabine bij Transavia.
Ik telegrafeerde Joe Angotti van NBC Televisie.
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Angotti belde later en stelde voor dat Bernie Kalb en Vladimir Lomeiko aan een
Meet the Press (NBC) op Den Alerdinck zouden kunnen deelnemen, zoals Kalb dit
ook onlangs in Genève had gedaan. Carel Enkelaar vond het een prima idee. Joe
adviseerde Bernie hierover via zijn broer Marvin Kalb te benaderen, wat ik inmiddels
heb gedaan.
Carel had Ron Wunderink op een galavoorstelling ontmoet en tegen hem gezegd:
‘Wat doe je nu met Willem Oltmans? Die man is absoluut eerlijk.’ Het gevolg is dat
zij elkaar vrijdag bij de Rotary in Amstelveen zullen ontmoeten, waarna Carel mee
zal gaan naar het KLM-gebouw om Wunderink uit te leggen wie ik ben. Dat waardeer
ik van Carel.

18 januari 1985
Ik bracht een bezoek aan de ambassade van de Sovjet Unie om een en ander op de
rails te zetten. Ambassadeur Beletski kwam in spijkerbroek naar beneden en zag er,
zij het afgeslankt, uitstekend uit. Ik had een lang gesprek met Koelisjov en Genavishe.
Ze wilden nagaan hoe de ambassade het aanstaande bezoek van Gromyko junior en
Lomeiko aan Nederland kan uitbuiten. Ik stelde voor dat een aantal
hoogwaardigheidsbekleders zoals Hans van den Broek, Wim van Eekelen en anderen,
voor het diner dat op Den Alerdinck zou worden gegeven, zouden kunnen worden
uitgenodigd.
In Indonesië zijn Suharto's doodseskaders weer actief, NRC Handelsblad meldt dat
juristen in Djakarta hebben geschat dat sinds 1982 reeds vierduizend personen op
die wijze werden vermoord. Voor Eegje Schoo en Joop van Tijn zijn dit soort zaken
niet het vermelden waard. Van Tijn antwoordde trouwens op mijn kritiek dat hij op
televisie in gesprek met Schoo, de honderdduizenden moorden op het conto van
Suharto, had laten rusten.24
Bij het schrijven van het tweede deel van de Memoires, grijpt de affaire met Frieda
Westerman me erg aan. Ik herbeleef alles, alsof het gisteren gebeurde. Een boze
droom.
John van Haagen belde. Ik vertelde juist vandaag een aantal van zijn brieven
teruggevonden te hebben bij het schrijven en erg met hem bezig te zijn geweest. Hij
zei dit gevoeld te hebben. ‘Wanneer ik jouw boek Over intelligentie driemaal herlees,
doe ik dit om beter te begrijpen waar jij mee bezig bent.’ Hij komt naar Amerbos.
Hij gaat spaghetti voor me maken.

24
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19 januari 1985
De Amerikanen zullen niet deelnemen aan de behandeling van de klacht van
Nicaragua tegen de VS voor het Internationale Hof van Justitie. Nicaragua heeft de
aanklacht ingediend ‘wegens ernstige schending van de internationale rechtsorde’
door het leggen van mijnen voor Nicaraguaanse havens en door de openlijke steun
aan de Contra's die het Sandinistische regime willen verjagen.
Senator Edward Kennedy heeft Zuid-Afrika bezocht. Hij staat in Newsweek25 naast
Winnie Mandela. Hij maakte met vrijwel iedereen bonje tijdens zijn bezoek, van de
Amerikaanse ambassadeur Herman Nickel26 tot en met Mangosuthu Buthelezi, de
leider van zes miljoen Zoeloes. Dat komt ervan wanneer je over een land spreekt,
en eigenlijk van de werkelijke situatie in dat land weinig tot niets afweet.
Er is meer over het Claus-boekje geschreven dan dat ik me bewust was. Wim
Hazeu zond me wat reacties. De recensie die het beoogde het dichtst benadert is de
volgende:

Ook een recensie in de Leeuwarder Courant.27 Na veel kritiek op het boekje te hebben
uiteengezet, was de conclusie de volgende: ‘Oltmans heeft met zijn verhaal wel de
vinger op de zere plek gelegd. Een iets volwassener houding ten opzichte van het
koningshuis zou het Nederlandse volk niet misstaan.’
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Newsweek, 21 januari 1985.
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20 januari 1985
Ik lees in mijn dagboek dat ik in 1954 seks had met mijn vriend Martin Portier. Wat
moet ik doen? Ik wil hem, of zijn gezin, niet kwetsen. Misschien kan het subtiel
worden aangegeven, want het is nu eenmaal gebeurd. Het herleven van die jaren is
niet mis.

21 januari 1985
Ronald Reagan is weer eens bezig op televisie. Hij zegt: ‘There are no limits to
growth and human progress if people are free to follow their dreams.’ Hij kletst,
maar wie corrigeert hem?
Psycholoog Robert Moyer schrijft over The Enemy Within: ‘Our minds pose as
great a threat to world security as the bombs and missiles they have conceived.’28
Daar heb je het weer. The mind als wezenlijk element van onze menselijkheid. Het
artikel begint met het gegeven dat iedereen die niet door de twintigste eeuw is heen
geslapen, op de hoogte is van de Sovjetdreiging. ‘We do well to take it seriously.’
Dat is een leugen, want er is geen Sovjetdreiging. Die Sovjetdreiging wordt permanent
in stand gehouden en opgeklopt door vrije westerse media om de werkelijke dreiging,
het slagen van het socialisme, te helpen voorkomen door het in stand houden van
een gigantische Amerikaanse oorlogseconomie.
Professor Moyer spreekt over binnenlandse dreigingen als aanvullend gevaar.
‘Nuclear weapons threaten our very existence and threat produces anxiety.’ Dit levert
op haar beurt verdedigingsmechanismen op, zoals ‘denial, dehumanization and
projection’.
Er komt een film van ABC Television op de markt ‘simulating the effects of a
nuclear war’. Hierop reageerde Henry Kissinger met de woorden: ‘Are we supposed
to make policy by scaring ourselves to death?’ Maar de bioloog Paul Ehrlich stelde
er tegenover: ‘Wanneer we niet emotioneel zouden mogen worden over de
mogelijkheid van een nucleaire vernietiging van ons allemaal, waar moeten we dan
emotioneel over zijn?’
‘If we view our enemies as beasts,’ aldus Moyer, ‘we don't feel so guilty about
killing them.’ En de hele Westerse propagandamachine doet natuurlijk niet anders
dan de sovjets (of Cubanen) op die manier uitbeelden. Moyer citeert Joseph Goebbels,
Hitlers propaganda-minister, die in 1938 via de radio zei: ‘I keep on hearing voices
that assert that Jews are also
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humans. To this I can only reply that bedbugs are also animals, but extremely
disagreeable ones.’ Reagan op zijn beurt noemt de sovjets monsters. En vanuit
Moskou wordt aan Reagan gerefereerd als ‘die pigmee’. ‘Once we have reduced our
adversaries to subhumans,’ aldus Moyer, ‘and projected many of our evils onto them,
it is easy to see ourselves as good, peace-loving and self-defense-oriented, and portray
our enemies as evil, aggressive and warlike.’ Wat de Amerikaan hier schrijft is precies
waar ik sinds 1971 - en mijn eerste reis naar Moskou - tegen knok en waarom ik de
conferenties op Den Alerdinck met mensen werkzaam in de media wil vullen. Ik
hoop daarmee te helpen de hier beschreven trend te keren door een andere, meer
objectieve benaderingswijze. Zelf heb ik die benadering vergaard door persoonlijke
ontmoetingen - vooral in de USSR - en door het verzamelen van verifieerbare
informatie. Ook Moyer constateert: ‘The problem for policymakers29 is to distinguish
accurate theories and impressions from faulty ones. Thinking that is guided chiefly
by rigid preconceptions is poorly suited to this task.’ Ja, en veel erger: verkeerde
informatie brengt alle partijen in een conflict alleen maar verder van huis. Ik heb dit
bestreden vanaf het moment dat ik in de journalistiek terecht kwam, te beginnen in
1956 in Djakarta. Daardoor kwam ik voor het leven in botsing met de betweters in
rond Luns en de zijnen in Den Haag.
‘Far from helping us to understand and predict an adversary's behavior,’ schrijft
Moyer, ‘preconceptions perpetuate misunderstanding make miscalculation more
likely and often increase the risks of conflict.’ Er is natuurlijk ook een eminent
verschil tussen een tegenstander als indertijd Hitler in Duitsland of nu Tsjernenko
in het Kremlin. Hitler schreef in Mein Kampf, volgens Moyer: ‘Germany will be
either a world power or will not be at all. If our adversaries are not fully rational
(like Hitler) they may be undeterred by the prospect of massive retaliation.’ Het
huidige Kremlin is, zoals ik sinds 1971 door talrijke contacten aan de top heb
geconstateerd, ‘fully rational’. De sovjets zijn volgens mij zelfs vele malen rationeler
over de gevolgen van een atoomconfrontatie en een mogelijk Armageddon dan de
Amerikanen. Vooral de anticommunistische Reagan-kliek heeft de gewoonte
irrationele onzin over de USSR op te dissen.
Ik kreeg een briefje van Alice Miller.30
Carel Enkelaar zou me laten horen hoe zijn gesprek met De Soet of Wunderink
bij de KLM was verlopen. Ik hoorde niets.
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Ik probeerde hem vergeefs te bereiken. Dit gaf me een onheilspellend gevoel. Toen
hij eindelijk aan de lijn kwam, en ik zei dat ik zijn reactie vreemd vond, antwoordde
hij: ‘Wat ben je toch een rare kerel. Je gedraagt je als een jonge meid.’
Ik antwoordde: ‘Ik geloof niet dat je het recht hebt zo tegen mij te spreken. Ik heb
je trouwens ook wel eens anders gehoord.’ Hij draaide iets bij. Hij had zich het
weekeinde op zijn gezin geconcentreerd en geen gelegenheid gezien mij te bellen,
terwijl hij weet hoeveel er voor me van afhangt. Eigenlijk zei hij verder niets over
zijn gesprek met De Soet of Wunderink.
Joe Angotti belde op met de mededeling dat ze berekend hadden dat een Meet the
Press op Den Alerdinck met Kalb en Lomeiko te duur zou worden.
National Geographic31 heeft een artikel over ‘mijn vriendin’, de gorilla Koko, met
een serie prachtige foto's met haar poesje All Ball.

22 januari 1985
Ruslan Abdulgani waarschuwt om niet naar Djakarta te komen zonder toestemming
van de Indonesische persattaché in Den Haag.
Gisteren, bij het teruglezen in mijn dagboek van een aantal gebeurtenissen in 1956,
ben ik werkelijk kots en kotsmisselijk van een aantal zaken geworden. Wat heb ik
toen in verschrikkelijke toestanden gezeten. Alles vervaagt of waait weg uit het
geheugen, behalve als je het hebt opgeschreven.
Eduard haalde me op bij tandarts Wilms Floet. Er moet weer een nieuwe kroon
op van 670 gulden. Eduard wilde het liefste naar Amerbos terug rijden en gewoon
thuis wat klaar maken. Hij was engelachtig. We hebben lang gesproken over hoe ik
mezelf beter zou kunnen beschermen tegen de intriges rond Den Alerdinck en de
spelletjes van Enkelaar en Lurvink.32
‘Jouw fout is dat je te intiem wordt met mensen met wie je eigenlijk zakelijk zou
moeten omgaan,’ zei hij. ‘Denk maar aan Pieter Baaij, Ernst van Eeghen, Motke
Chanoeka, Gerrit Jeelof en de KLM. Nu gebeurt het met Lurvink net zo en dat gaat
je opbreken,’ luidde zijn waarschuwing. Hij had gelijk maar waarom zou je geen
vrienden kunnen zijn met degenen met wie je zakelijke belangen deelt? Uiteindelijk
zijn sociale contacten belangrijker dan zakelijke contacten.
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23 januari 1985
‘Straks hebben ze jou niet meer nodig,’ zei Eduard gisteravond, ‘terwijl jij alle
contacten hebt aangedragen en de ideeën hebt binnengebracht.’ Hij leefde zich zo
in mijn situatie in en waarschuwde: ‘Dan zit jij er weer naast.’ Hij had natuurlijk
meer dan gelijk. Ik heb vanmorgen daarom Frans Lurvink gebeld, want ik wil
duidelijkere afspraken maken en deze op schrift stellen. Ik wil trouwens naar
Washington gaan om me van de medewerking van Bernie Kalb te verzekeren.
Om 09:45 uur was ik bij Carel Enkelaar in Hilversum. Hij vertelde dat Ron
Wunderink van de KLM, maar één concessie wilde doen en dat is het ticket van ruim
negenduizend gulden vergoeden voor de reis naar Havana en Paramaribo. Iets
waarvoor hij me nota bene eerst een rekening had gestuurd. Terwijl ik met Wunderink
vooraf in het Hilton had besproken hoe ik Desi Bouterse zou bewerken om de lijn
naar Amsterdam weer te openen. Carel had verder hoog opgegeven over wat ik
allemaal voor Lurvink en hem deed. Wunderink zou er verbaasd over zijn geweest.
Enkelaar raadde me aan opnieuw met die man te gaan spreken. Dat doe ik niet, want
mijn minachting voor het sujet Wunderink is compleet. Ik zal opnieuw De Soet een
aangetekende brief schrijven.
Daarna volgde een langdurige bespreking met Lurvink, Enkelaar, Spoor en advocaat
F. van der Wind van het kantoor Dutilh, Van der Hoeven & Slager, juridisch adviseur
van Lurvink. Het ging voornamelijk over de statuten van de stichting, terwijl de
komende bijeenkomst van 15-18 maart haastje-repje in een half uur moest worden
afgehandeld.33
Frans Lurvink, diens vrouw, die ik aardig vind, en ik hebben met André Spoor in
Keyzer bij het Concertgebouw nagepraat. Lurvink had een bezoek gebracht aan Paul
Bremer, de Amerikaanse ambassadeur, een jonge vlerk, voor in de veertig, bijgestaan
door de diplomaat Philip Habib. Bremer had Lurvink onomwonden gezegd: ‘I have
the left peace movement by their balls, do not give me now a peace movement from
the right please. All I want right now is that cruise-missiles will be stationed in the
Netherlands.’ Spoor heeft om die reden met Habib gebeld, want de medewerking
van Bernie Kalb aan een Meet the Press in Zwolle hangt mede af van een
recommandatie van de ambassade in Den Haag. Die krijgen we dus niet als je naar
Bremer luistert. Maar André wilde het toch proberen. Onze zaken zijn momenteel
in Moskou een stuk gemakkelijker te regelen.
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Ik zat nog enige tijd met Spoor alleen na te praten. Hij was het met me eens dat
Bernie Kalb niet meteen bot ‘nee’ wil zeggen. Ik telefoneerde tweemaal met Kalbs
secretaresse, die zei dat Bernie me zou antwoorden op mijn voorstel. De eerste klap
is een daalder waard dus besloten we, omdat hij zich nog in stilzwijgen hulde, Kalb
direct een aanvullend telegram te sturen, in de hoop zijn beslissing nog te kunnen
beïnvloeden. André had zich geamuseerd en was het met me eens geweest dat ik had
ingegrepen toen Carel Enkelaar voorstelde op zondagavond op Den Alerdinck een
politiek diner te geven, na alle drukte met de pers. ‘Nee,’ had ik toen gezegd, ‘dat
moet je zo niet doen. Het diner voor politici moet je op de dag van het seminar zelf
in besloten kring organiseren, wanneer iedereen nog in een serieuze stemming is.’
André zei dat hij vooral had genoten toen ik stelde dat ik het voorstel van Enkelaar
‘niet chique’ had bestempeld, terwijl ik eigenlijk ‘niet gedistingeerd’ bedoelde. André
dacht ook dat Lurvink zich achter mijn benadering zou opstellen. Ook zeiden we
tegen Lurvink, dat Spoor en ik overwogen samen met Bernie Kalb in Washington
te gaan spreken.
Lurvink belde me later op. ‘Start flying!’ was zijn advies. Hij zou zelf ook de
komende week in New York zijn en dan konden er spijkers met koppen worden
geslagen. ‘Nee Frans, dat moet je niet doen. Dit is een zaak voor journalisten onder
elkaar. Jij bent teveel een zwaargewicht. Wanneer jij ook in Washington komt
opduiken, zal het er op lijken dat we alle wapens in de strijd gooien om Kalb te
smeken naar Zwolle te komen. Bovendien kunnen we veel aardiger dingen over je
zeggen aan Kalb, als je er zelf niet bij bent.’ Daar leek hij het mee eens.
Lurvink had eerst Spoor gemeld dat hij mee wilde naar de woordvoerder van
George Shultz. ‘Dat moet je Willem vragen,’ had André gezegd, ‘die kent Kalb al
meer dan dertig jaar.’ Ik zie het al: Lurvink met een overjas om de schouders op het
State Department. Ik zei ook tegen Spoor: ‘André, ik ben flinker en eerlijker dan jij.
Iemand moest tegen Lurvink zeggen dat hij daar onmogelijk bij kon zijn, maar je
liet mij die kastanjes uit het vuur halen.’ Ik nam met Spoor de stukken van deze
ochtend nog eens door. We zitten op dezelfde koers.
Ik kreeg een briefje van Adriaan van Dis, wat voor zichzelf spreekt.34
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24 januari 1985
Carel Enkelaar heeft ingestemd met de reis naar Washington. Ik lichtte hem in dat
we Lurvink er niet bij wilden hebben.
‘Precies. Ik zou het niet anders hebben gedaan,’ zei hij. Ik schreef Frans Lurvink
verder een brief met enkele conclusies nu we twee maanden samenwerken en elkaar
enigszins kennen.35
Wonder boven wonder heeft Trouw wel een paginagroot interview met Jerome
Bruner van Harvard gepubliceerd toen hij hier was voor het Forum Humanum
Nederland van de Club van Rome.36
Voornamelijk geïnspireerd door de krachtige bewoordingen van Eduard, heb ik
een ontmoeting onder vier ogen met Frans Lurvink afgedwongen. We zijn om 13:00
uur bij Keyzer samengekomen. Opgewekt, in een blazer en met documenten-koffertje,
arriveerde de voormalige lampenverkoper van Philips tien minuten te laat. Vrijwel
meteen liet hij een door Carel Enkelaar er doorgedramde overeenkomst met Stephan
Schoor zien, waarbij hij sprak van ‘de Enkelaar-mafia’. Ik adviseerde hem een eigen
adviesbureau in de hand te nemen en met zijn eigen mensen aan de gang te gaan.
Ik overhandigde Frans, zij het aarzelend, mijn brief waarin stond dat ik consultant
van Den Alerdinck wilde zijn en dat er voor een periode van 1 januari 1985 tot 1
januari 1988, dus voor drie jaar, een spijkerhard contract zou moeten worden gesloten.
De bedragen noemde ik later mondeling. Hij probeerde eerst de drie jaar naar twee
jaar terug te draaien. Maar ik hield voet bij stuk, met in mijn achterhoofd de
waarschuwing van Eduard. Daarop stelde hij een contract voor van twee jaar uit zijn
privégelden en het derde jaar uit de stichting. ‘Ik wil er niet met je over tawarren37,’
zei ik.
‘Ik wel,’ was het antwoord van Lurvink. De grote strijd om mijn vergoeding ging
door. Op zijn vraag in welke orde van grootte ik dacht ten aanzien van een financiele
vergoeding, antwoordde ik: ‘50.000, 75.000 en 100.000 gulden per jaar.’ Ik had
overigens niet van tevoren uitgerekend dat dit 225.000 gulden zou zijn. Lurvink deed
een tegenvoorstel: 35.000, 60.000 en 90.000 gulden. Zonder ook dat bedrag in mijn
hoofd op te tellen zei ik: ‘Oke, laten we dat doen. Zet onze overeenkomst alsjeblieft
op papier.’
‘Vergeet niet,’ zei Frans nog, ‘dat dit bedrag belastingtech-
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nisch betekent dat ik je in drie jaar een kwart miljoen uitbetaal.’
Ik schreef De Soet.38
Voor Peter is dit een droevige dag. Zijn vriend Edwin van Wijk gaat eindelijk zijn
ouders in Kaapstad bezoeken.39
Minister Hans van den Broek heeft in Islamabad, Pakistan met klem verklaard dat
‘de Russen onmiddellijk uit Afghanistan moeten vertrekken.’ Hij bedoelde natuurlijk
de sovjets. Onze nieuwe Luns. Hij weet alles, althans, hij weet exact wat de
Amerikanen willen dat hij verkondigt.40
André Spoor belde dat hij een bezoek had gebracht aan de Amerikaanse ambassade
en Habib had gesproken, die zich op de vlakte had gehouden. Lurvink had aan de
ambassadeurs Bremer (VS) en Beletski (USSR) brieven gezonden over onze plannen
en alle namen genoemd van de deelnemers, die - een voor een - door mij waren
voorgesteld en gestrikt. Het Engels van Lurvink was beroerd geweest en wellicht
heeft de goede Frans hier meer mee verpest dan hij kon vermoeden. Ik vroeg of
André in ieder geval mij bij Habib in het zonnetje had gezet. Lurvink had in zijn
brieven naar mij verwezen als ‘our emissary’ maar hij klonk niet overtuigend en
ontweek verder mijn vraag over een introductie voor ons bij Kalb in Washington.
Ariel Sharon heeft zijn klacht tegen Time definitief verloren vanwege de uitgekookte
en smerige Amerikaanse wetgeving over malice.41 Wanneer de belasterde niet kan
aantonen dat er van de zijde van Time opzet om te lasteren in het spel is geweest,
heeft de gedupeerde geen poot om op te staan. Dat heb ik zelf in het gerechtshof in
Dallas ondervonden met mijn eigen klacht tegen Time.42
Ook zorgelijk is het bericht in de The New York Times dat Konstantin Tsjernenko
nu net als zijn directe voorgangers Brezhnev en Andropov ziek zou zijn.43
Intussen gaat Ronald Reagan onverstoord door met zijn zenuwoorlog tegen
Midden-Amerika. Hij heeft verkondigd dat Iran, Libië en de PLO, de Sandinisten in
Nicaragua steunen en natuurlijk worden de VS hierdoor gedwongen om tegenacties
te ontketenen.44
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25 januari 1985
Wim Hazeu zegt dat de redactie van het eerste deel van de Memoires woensdag
gereed is. Ik kan het dus niet meer bekijken. Ondanks een duidelijke afspraak dat ik
de eerste 50 pagina's te zien zou krijgen als ze klaar zouden zijn. Je kunt met niemand
meer afspraken maken. Hij vertelde verder dat het aanstaande boek van alle kanten
wordt gesaboteerd. Hij zei ook dat Vrij Nederland erg negatief over mijn optreden
bij Sonja had bericht, evenals nota bene het blad Sta Vast, van het Oud-Strijders
Legioen.
Hazeu zei ook nog: ‘Bij Elseviers Magazine zijn ze ook tegen jou.’
‘Zeker uit dankbaarheid dat ik ze aan een verhaal met Desi Bouterse heb geholpen?’
‘Ja,’ aldus Hazeu, ‘daarom heb ik tegen Jouke Mulder gezegd: “Willem hielp jou
binnen te komen bij Bouterse, wat doe jij voor hem?”’
Niets natuurlijk. Allemaal van hetzelfde laken een pak.
Ik belde Lomeiko om te zeggen dat ik naar Kalb in Washington zou gaan.
‘Herzliche Grüße an Kalb,’ zei hij.
André Spoor vertelde dat Habib ‘nogal vierkant fulmineerde’ tegen zijn artikelen
in NRC Handelsblad waarin hij zijn twijfels over de Amerikaanse bereidwilligheid
met de Sovjet Unie te onderhandelen had uitgesproken. Spoor schijnt Habib te hebben
gezegd dat die twijfels bij hem echt waren. Spoor beaamde dat mijn plan om Kalb
en Lomeiko in Zwolle bijeen te brengen een waar dilemma voor Washington is
geworden. Het is niet meer en niet minder dan een dubbele controle om te zien hoe
oprecht men in Washington toenadering wil bevorderen. Ik belde met Joe Angotti
die toegaf: ‘The pressure is now on Bernie Kalb.’
Lurvink was Habib in het Hilton Hotel tegengekomen. Die had hem toegevoegd:
‘Je bent wel aan de top bezig.’
‘Dat heb je ervan als je met mij omgaat Frans,’ zei ik. Habib had gezegd dat
ambassadeur Bremer tot einde volgende week zelf in Washington is. Lurvink zanikte
opnieuw of hij niet toch ook maar naar Washington zou meegaan. ‘Nee, nee, nee,’
heb ik geantwoord. ‘Ik ben in contact met Kalb. Ik ken Kalb. Jij moet weg blijven,
want als jij daar komt opduiken zou dat een knieval zijn.’
Carel Enkelaar belde: ‘De vorige Amerikaanse ambassadeur heeft niet anders dan
oorlog met ons gevoerd. Toen Bremer werd benoemd, dacht ik: hoe zal het nu zijn?
Ik heb, als hoofd van de NOS, zelfs nooit iets van die man gehoord. Zullen we ze
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het niet nog moeilijker maken door hen te vertellen, dat dit een NOS-project is? Denk
daar eens over.’ Ik heb erover nagedacht, en zal Carel opnieuw vragen zich in de
richting van Bremer of Kalb niet te verroeren en het aan mij over te laten. Lurvink
belde in paniek op. Zijn vrouw had de journalist Fons van Westerloo ergens op een
feest ontmoet en ‘alles over Den Alerdinck verteld’. Hij wilde deze jobstijding niet
zelf aan Enkelaar melden en vroeg of ik dit varkentje wilde wassen. Zo gezegd, zo
gedaan. Carel was hier enorm verbaasd over - ik dus niet - en vond dit geklets een
ramp. ‘Dit wordt hogeschoolwerk om te repareren,’ zei hij. Ik informeerde André
Spoor, die nu ook van mening is dat zij die tegen het Alerdinck-initiatief zijn nu over
de munitie beschikken de hele zaak in een verdacht licht te plaatsen.
Wonder boven wonder is de Tweede Kamer vrij unaniem kritisch tegenover
Washington, omdat de Amerikanen in de kwestie van de klacht van Nicaragua zich
plotsklaps uit het Internationale Hof in Den Haag hebben teruggetrokken. Eindelijk
hebben ze voor een keer niet als marionetten van de VS gehandeld en echt nagedacht.

26 januari 1985
Andrei Gromyko komt dus niet naar Den Haag, exact zoals Volodja Molchanov al
tijden geleden voorspelde, terwijl Wim Klinkenberg volhield dat hij wel zou komen.
Overigens maakt dit de komende visite van Gromyko junior, via mij, dubbel zo
interessant.
Ik liep tegen Mimi Hofland aan. We hebben heel lang in de kou staan praten.
‘Henk is nu 57 jaar,’ zei ze, ‘en opeens doodsbang dat er iets met hem zal gebeuren.
Hij schrijft als een razende.’ Dat hebben we allemaal gemerkt. Wout Woltz wil niet
dat Henk voor de krant naar de VN zou gaan.45
Carel Enkelaar heeft spoedberaad belegd in het Amstel Hotel naar aanleiding van
de blunder van mevrouw Lurvink. Spoor had een lunch met de West-Duitse
ambassadeur, dus we ontmoetten elkaar om 16:30 uur. Alles verliep vlot tot op het
allerlaatste moment Lurvink over de centenkwestie begon. Hij bevestigde dat we
samen een samenwerking voor drie jaar hadden beklonken, waarvan hij twee jaar
voor een afgesproken bedrag had gegarandeerd. Maar hij wilde geen verplichtingen
met mij aangaan zonder het bestuur erin te kennen, dus kon hij niet verder dan twee
jaar gaan en een bedrag van 90.000 gul-
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den toezeggen. Ik antwoordde dat hij dus eenzijdig onze afspraak veranderde, en dat
ik dit niet kon accepteren. Ik had een aanzienlijk pakket relaties binnengebracht. Ik
zei erop te staan dat een dienstverband voor drie jaar werd gehandhaafd als adviseur
voor Den Alerdinck. Ook benadrukte ik niet akkoord te gaan met 90.000 gulden voor
twee jaar zonder afspraken voor het derde jaar. Laat staan, dat ik met 30.000 en
60.000 als verdeling kon instemmen. ‘Nee,’ aldus Lurvink, ‘je kunt ook tweemaal
45.000 gulden krijgen.’ Uiteindelijk ben ik onder deze druk akkoord gegaan met
tweemaal 50.000 gulden plus een driejarig contract als garantie. Lurvink schudde
weer plechtig de hand met mij om de overeenkomst te bezegelen, nu voor 100.000
gulden, terwijl hij vrijdag exact hetzelfde deed voor 180.000 gulden. Ik werd
buitengewoon somber van wat ik om me heen constateerde bij de personen voor wie
ik me met hart en ziel inzette. Zij bleken zich niet anders te kunnen gedragen dan
als authentieke Philips lampenverkopers.46 Enkelaar bood nauwelijks de helpende
hand, want die was bezig zijn eigen prijs eruit te slepen. Maar André Spoor redde
de situatie door te benadrukken dat een meerderheid van het bestuur, Lurvink,
Enkelaar en hij, nu ter plekke deze afspraak definitief zouden kunnen maken en aldus
werd besloten.
Om nog een voorbeeld te noemen: Lurvink zei waar ik bij zat dat hij de komende
dagen in Washington vooral ambassadeur Bremer (zonder mij dus) te pakken moest
zien te krijgen. Mede dankzij Eduard, die eigenlijk met enige kracht mijn ogen opende
voor de werkelijkheid van Lurvink, begrijp ik dat de man niet alleen totaal
onbetrouwbaar is, maar dat hij in wezen een ordinaire schurk is, terwijl hij zich
voordoet als een eerlijke heer. André ging in Aerdenhout dineren. Lurvink bracht
hem in zijn Bentley met chauffeur weg.
Carel en ik bleven. Hij zei heel eerlijk: ‘Ik heb altijd gezegd dat het ergste wat zou
kunnen gebeuren is dat Lurvink en Willem samen gaan praten. Wanneer je mij de
geldzaken met hem had laten regelen, zou het gesprek hierover vandaag niet nodig
zijn geweest.’ Onzin. We zijn al geruime tijd bezig. Ik heb goede contacten
binnengebracht terwijl er niets in de contractuele of geldelijke sfeer was geregeld.
Eduard had gelijk. Het diende daarom direct geregeld te worden, en zeker voor de
missie in Washington.
Een brief van Carlos Rafael Rodriguez deelt me mee dat ons werk aan het boek
stil staat en, zoals dit dan doorgaans gaat,
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daarmee komt te vervallen. Jammer. We hebben er al zoveel samen aan gedokterd
en nu verschijnt er niets.47 Heel vervelend, want veel van de bandjes en het
onderzoeksmateriaal staat nog bij ambassadeur Coen Stork in Havanna, evenals mijn
kleren en andere spullen. Ik was in de veronderstelling dat we het manuscript in de
naaste toekomst zouden afmaken.48

27 januari 1985
Het was absoluut heerlijk in de polders.
Het blad South: the Third World Magazine plaatste coupgeneraal Suharto op de
omslag en bracht deze verrader als held aan de man. Met omschrijvingen als: ‘The
father of development’. En - volgens datzelfde artikel -: ‘Sukarno was the father of
the nation.’ Ik denk niet dat met zoveel georganiseerde pro-Suharto-propaganda de
ware toedracht van wat er in Indonesië gebeurd is ooit de geschiedenisboekjes zal
halen. Sukarno gooide de imperialisten eruit. Suharto haalde de buitenlandse
roversbende uit Amerika en Japan weer binnen, na hoogverraad te hebben gepleegd
tegen zijn hoogste baas Sukarno. Suharto was de rechtse Pol Pot van Zuidoost-Azië,
die kans zag zijn gezin, kinderen en ander gespuis om zich heen fabelachtige te
verrijken. Sukarno werd door Suharto vermoord en stierf zonder een rooie cent na
te laten. Zal dit ooit het nageslacht worden uitgelegd zoals het was? Ik betwijfel het
en voel me als een roepende in de woestijn.49
De gebroeders Grimm zijn in Duitsland herdacht. Jacob Grimm werd in 1785
geboren. Hun (klets)-verhalen zijn in zeventig talen verschenen. Bruno Bettelheim
wordt er weer bij gehaald. De betekenis van sprookjes is ‘that they energetically deal
with world problems,’ aldus Heinz Rölleke van de Universiteit van Wuppertal. ‘It
is a counter-balance against rigidity, the set patterns of doing things. It sees the entire
world and interprets it meaningfully and optimistically.’50 Ik blijf erbij: sprookjes
zijn ‘breinvervuilers’ van de kwalijkste soort en brengen kindertjes al vanaf hun
prilste jeugd op dwaalwegen, waar ze meestal nooit meer vanaf komen.
Eduard kwam langs. We zijn in Dynasty gaan eten, keerden naar huis terug en
werkten samen aan zijn huiswerk voor Frans.
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Zie bijlage 13.
Jaren later zou ik een leeggeroofde koffer via Storks moeder in Bussum terugkrijgen. De
wraak van Stork, omdat ik Beatrix had geschreven dat hij zijn huisdieren door zijn chauffeur
ergens in Havanna op straat liet dumpen als hij met verlof ging.
South: the Third World Magazine, januari 1985.
Time, 21 januari 1985.
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28 januari 1985
Opnieuw gedonder over geld. Lurvink belde dat hij intussen met Enkelaar had
geregeld dat geld voor de reis naar Washington door de NOS zou worden betaald.
‘Dat is niet volgens de afspraak en verbaast me dus wel,’ antwoordde ik.
‘Ja, maar Carel zal het in orde maken.’
Ik herinnerde me dat Enkelaar inderdaad heeft gezegd tickets bij hem te declareren.
Wie weet wordt hij op die manier dubbel betaald. De hemel mag het weten. Je kan
in deze onderneming niemand vertrouwen, geen hond.
Na wat over en weer gepraat, besloot Frans dat hij alsnog zevenduizend gulden
zou laten brengen. Intussen belde Carel Enkelaar dat er een auto onderweg was met
6.300 gulden. Dit zou betekenen dat ik zelfs mijn vliegtickets niet kan betalen, laat
staan in The Four Seasons kan verblijven. Daarna belde Carel opnieuw. Lurvink had
hem gevraagd hoe het geld bij mij te krijgen. Omdat het bedrag dat de auto van de
NOS meebracht onvoldoende was, vroeg ik de chauffeur het geld weer mee te nemen
en namens mij te reclameren. Carel zei: ‘Ik dacht, ik zal Willem even helpen. Er
stond 3.200 open. Ik heb hier via de kassier er nog drieduizend bijgeschraapt en dan
zeg jij dat het niet genoeg is.’
‘Nee, Carel, 6.200 gulden is geen 7.000 gulden.’
‘Ik doe mijn best je te helpen, dan ga je maar niet naar Washington,’ zei hij en
hing op.
Na over en weer getelefoneer gaf hij toe dat hij onjuiste informatie had gehad.
‘Hoeveel moet je dan hebben?’
Ik legde het uit.
‘Wat knullig allemaal,’ zei Carel. ‘Frans is ook zo warrig.’
‘Het wordt tijd, dat ik met een mitrailleur naar Zwolle ga.’ En intussen reclameren
ze dat ik lastig ben. Volgens Lurvink heb ik ‘lange tenen’ en Enkelaar zei: ‘Je reageert
als een jonge meid.’
Bernard Kalb belde naar Amerbos. ‘Every time, when I looked at the clock, I
realized that because of time differences it was too late to call you. But, sorry, I
cannot make it to come to Zwolle.’ Ik antwoordde dat Spoor en ik toch samen naar
Washington zouden komen om hem de documentatie over Den Alerdinck te brengen
en zei dat we hoopten op zijn advies wie dan uit te nodigen. ‘And bring me some
rijsttafel,’ aldus deze voormalige correspondent in Djakarta voor The New York
Times.
Om 21:00 uur arriveerde de chauffeur van Lurvink op Amer-
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bos, met het fotoalbum over Alerdinck I, een brief51 en 7.000 gulden in contanten.
Ook de brief met de overeenkomst voor mijn advieswerkzaamheden was
meegekomen.52 Onmiddellijk zag ik dat hij slechts over twee jaar sprak, terwijl we
met z'n drieën heel uitdrukkelijk drie jaar hadden afgesproken. Ik belde hem meteen
op. Hij zei gewoon: ‘We hebben niets anders afgesproken dan in mijn brief van 28
januari staat. Ik heb je twee jaar gegarandeerd. Ik heb toch al gedonder met Carel.
Het is niet eenvoudig om de vrede te bewaren tussen een stelletje journalisten.’ Hij
gaf aan dat Enkelaar vooral in zijn wiek was geschoten omdat ik een betere
overeenkomst met Lurvink had afgesloten dan Carel zelf.
‘Dat haal je de koekoek, Frans,’ zei ik. ‘Van wie zijn de topcontacten in Moskou
en Washington? Van Carel? Ik heb alles tot dusverre voor je in elkaar gezet en je
doet niet anders dan met me marchanderen alsof we op de Albert Cuyp staan.’
‘Carel vond het helemaal niet nodig dat ik jou deze brief voor vertrek naar
Washington gaf, maar ik heb het je beloofd dus doe ik het toch. Daarom heb ik je
per auto de brief en het geld gestuurd.’
Ik vroeg de chauffeur te wachten en schreef een korte brief, waarin ik vastlegde
dat opnieuw een nog afgelopen zaterdag gemaakte afspraak met Lurvink, Enkelaar
en Spoor (namens het bestuur) niet werd nagekomen.53 Ik gaf de brief met de chauffeur
mee terug naar Zwolle.
Even later arriveerde een auto met een ander stuk, door de advocaten van Lurvink
opgesteld, wat Spoor en ik in de VS zouden kunnen gebruiken en ronddelen.54
De manier waarop Lurvink vanavond met de meeste klem ontkende dat in het
Amstel Hotel zelfs ook maar over een derde jaar was gesproken, vond ik verbluffend
en maakte me eigenlijk woedend. Lurvink was een aartsbandiet. Met hem vergeleken
waren Jeelof, Orlandini en Van Eeghen amateurs. Bovendien werden we midden in
ons gesprek verbroken. Toen hij terugbelde vroeg ik: ‘Was je tape afgelopen? Zitten
we nu al met een mini-Watergate?’ Hij antwoordde dat als André Spoor zich eveneens
herinnerde dat hij een contract voor drie jaar had toegezegd, hij bereid zou zijn erop
terug te komen en erover te praten. ‘Op dit moment komt het erop aan dat je
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Zie bijlage 14.
Zie bijlage 15. De brief gaf in de verste verte niet weer wat ik met Lurvink op 24 januari
1985 had besproken.
Zie bijlage 16.
Zie bijlage 17.
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Kalb te pakken krijgt, want Lomeiko heeft al toegezegd.’ Het klonk als of hij Kalb
en Lomeiko had bedacht, terwijl hij voor hij mij ontmoette niet eens wist wie Kalb
of Lomeiko waren. Wat een proleet.

29 januari 1985
Suriname gaat Eegje Schoo verhinderen om ontwikkelingshulp, die aan de Surinaamse
regering zou moeten worden betaald, via particuliere organisaties te kanaliseren als
‘humanitaire hulp’. Dit heeft de kabinetschef van Desi Bouterse, Henk Herrenberg,
aan vertegenwoordigers van het Surinaamse verzet in Nederland meegedeeld. Dat
zei André Haakmat aan het Algemeen Dagblad. Er zijn eindelijk twee lange
gesprekken tussen ambassadeur Van Houten en legerleider Bouterse geweest. Ook
zal de Libische leider Khadaffi naar Suriname reizen.55

Schiphol
PanAm zet je in business class als ze merken dat je journalist bent. Bij de KLM moet
me dit na 38 jaar trans-Atlantisch vliegen met deze maatschappij nog steeds
overkomen.
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Algemeen Dagblad, 29 januari 1985. Het bericht van Khadaffi bleek later loos alarm. Hij is
niet in Suriname geweest.
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Washington
30 januari 1985
Four Seasons Hotel
Ik belde Carel Enkelaar op het moment dat Frans Lurvink bij hem binnenwandelde.
Hij vroeg of ik ontbeten had: ‘Want we denken ook aan je lichamelijk welbehagen.’
Eigenlijk is een hotelkamer als deze walgelijk, met gordijnen alsof het het Witte
Huis is. Bij iedere bestelling, zelfs bij een ordinair kopje koffie, komt een roos in
een vaasje mee. De totaal overdreven, Hollywood-achtige luxe slaat nergens op. Het
is zelfs krankzinnig, wanneer je aan de straatarme landen en volkeren denkt. De taxi
die me bracht werd bestuurd door de zoon van een overgelopen Ethiopische militair
attaché in Washington, die hier nu acht jaar woont. Hij noemde de VS vergelijkbaar
met een verdovend middel als marihuana. ‘Amerika werkt verslavend,’ zei hij, ‘en
infecteert de hele wereld.’ Ik ben zelf net zo verslaafd aan de ‘VS-drug’.
Lurvink heeft louche zaken gedaan en probeert nu gerespecteerd te worden door
het oprichten van de Alerdinck Foundation. En Carel Enkelaar, André Spoor en ik
springen op zijn trein om een graantje mee te kunnen snoepen van de dikke
Lurvink-taart. En zo zit ik dan in dit waanzinnig luxueuze hotel. Toch blijft de
eigenlijke missie om de Alerdinck-denktank voor journalisten uit Oost en West van
de grond te krijgen. En dat doel is niet onbelangrijk.
Carel vroeg of hij de luidspreker op zijn telefoontoestel kon aanzetten, omdat
Lurvink bij hem zat. Ik begon met wat ik voor ons vertrek gehoord had, namelijk
dat Bernard Kalb definitief niet naar Zwolle zou komen, maar dat de optie van Kalb
als bestuurslid nog bespreekbaar was. Ik zei verder de indruk te hebben dat
ambassadeur Bremer een negatieve rol had gespeeld, en dat dit wel eens met het
Philips-verleden van Frans Lurvink te maken kon hebben. Ik zei dat ik dat exact zou
uitzoeken. We spraken nog over wie we zouden nemen in plaats van Kalb. ‘Het moet
wel iemand zijn die al eens in de krant heeft gestaan,’ riep Carel.
André Spoor heeft met Lurvink een overeenkomst voor 20.000 gulden gesloten.
‘Dat helpt mijn kinderen in Nederland,’ zei
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hij. Hij bevestigde meteen precies te weten dat mijn overeenkomst met Lurvink voor
drie jaar zou gelden: ‘Want toen heb ik ook nog tegen jou gezegd dat je dit moest
bedingen, omdat Enkelaar zelf na maart geen directeur meer is bij de NOS, en dat dan
Lurvink zijn melkkoe wordt en Carel alleen maar last heeft van jou. Natuurlijk wil
hij je dan kwijt. Maar denk eraan. Ik ben er ook nog.’ Deze uitspraken van Spoor
stelden me gerust. Ik las een fascinerend gesprek met Steve Jobs in Playboy.56

Die jongen is nu 29 jaar. Hij begon op zijn eenentwintigste met het ontwerpen van
videogames samen met een vriend, Steve Wozniak (26) een jongeman die voor
Hewlett-Packard in Silicon Valley had gewerkt. Steve maakte zijn opleiding niet af.
Ze begonnen in een garage de eerste eigengemaakte computer te bouwen, die zij
Apple I doopten. Wozniak concentreerde zich op de techniek, Jobs zorgde ervoor
dat de computer beschikbaar kwam voor het publiek. ‘Apple's rise was meteoric,’
aldus Playboy. Van een omzet van 200.000 dollar in het eerste jaar ging het bedrijf
in 1984 naar een omzet van anderhalf miljard dollar. De beiden heren werden niet
alleen multimiljonairs maar ook ‘folk heroes’. Zij bonden de strijd aan met IBM. Jobs
werd de jongste Amerikaan in de beroemde lijst van miljonairs van Forbes, waarin
hij goed was voor 450 miljoen dollar in aandelen Apple.
Hij vertelt zijn verhaal aan Playboy. ‘Our minds are sort of electrochemical
computers,’ aldus Jobs. ‘Your thoughts construct patterns like scaffolding in your
mind. In most cases, people get stuck in those patterns, just like grooves in a record,
and they never get out of them. It is a rare person who etches grooves that are other
than a specific way of looking at things, a specific way of questioning things.’ Hij
voorspelt dat Apple tien miljard dollar gaat omzetten. Hij zegt veel belangrijke dingen,
maar als altijd is het onmogelijk er meer over op te nemen.
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Playboy, februari 1985. Zie bijlage 18.
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Eigenlijk zou men een gesprek als met Jobs in Playboy in de Sovjet Unie moeten
publiceren. Lezers in de USSR zouden denken met een sprookje van Grimm
geconfronteerd te worden. Het is immers voor een burger in dat land waar de staat,
en alleen de staat dergelijke initiatieven ontplooit, totaal ondenkbaar dat twee jonge
Russen in een schuur in een achtertuin een wereldwijd computerbedrijf uit de grond
zouden kunnen stampen. En toch is wellicht de tijd gekomen dat er in de USSR
daadwerkelijk over andere opties dan het monopolistische staatsdirigisme gedacht
zou moeten worden. Persoonlijk of individueel initiatief zou toch ook in sociaal en
maatschappelijk verantwoorde banen kunnen worden geleid, ook al is dit juist wat
in de VS ontbreekt.
Nog steeds taal noch teken van Bernard Kalb. Ik belde met Carel. ‘Hoe schat je
de situatie in?’ vroeg hij.
‘Ik hoef jou niets te vertellen. Er staat toch geen tape aan?’
‘Je zou nu de NOS als chantage kunnen gebruiken en in Washington zeggen dat er
een persbericht gereed ligt.’
‘En wat moet Enkelaar daar nu in zeggen? Waarom weigeren de VS naar Den
Alerdinck te komen?’ ‘Frans Lurvink heeft al drie keer gebeld of er al nieuws is. Ik
antwoord dan: Nu bestormt Willem het Witte Huis en Spoor loopt er hijgend
achteraan.’
‘Ja, zo is het een beetje,’ zei ik.
‘Ik ken je toch,’ aldus Carel, ‘en de groeten van Liny.’57
Eindelijk, om 18:30 uur, belde de secretaresse van Kalb naar mijn kamer in de
Four Seasons. We worden morgen om 14:00 uur bij de diplomateningang van het
State Department door Kalb verwacht. Ik belde meteen Spoor, die uit New York
overkomt.
Advocaat Mark Lane heeft opnieuw publiekelijk verklaard dat de CIA president
John F. Kennedy heeft vermoord en Lee Harvey Oswald heeft gebruikt als zondebok.
Eerder beschuldigde hij de veroordeelde Watergate-inbreker E. Howard Hunt van
medeplichtigheid aan de moord in Dallas. Hunt klaagde hem aan wegens laster. De
jury gaf hem tijdens het proces in Miami gelijk, wat Hunt 650.000 dollar
schadevergoeding opleverde.58 De lasterwetgeving in de VS is een regelrechte ramp.
Time won in de zaak van de klacht van Ariel Sharon. Het ziet er naar uit dat generaal
William Westmoreland ook aan het kortste eind zal trekken in zijn proces wegens
laster tegen CBS-televisie. Je kan iemand in Amerika aanklagen voor het verspreiden
van
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De vrouw van Carel.
USA Today, 29 januari 1985.
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laster, mits je kunt aantonen dat de laster opzettelijk werd gepleegd en dat de persoon
in kwestie geen algemeen bekende figuur is. Het was voor Time en CBS dus eigenlijk
een fluitje van een cent.59

31 januari 1985
Jeane Kirkpatrick, de ambassadeur bij de VN, heeft ontslag genomen. Opgeruimd
staat netjes. Zij kan zich niet langer verenigen met het beleid van George Shultz en
wat zij noemt ‘the moderate wing of the State Department’. Maar we komen van de
regen in de drup, want het lijkt erop dat de ultraconservatief generaal Vernon Walters
de taak gaat overnemen.
Ik stuurde een telegram voor Desi Bouterse naar de Memre Boekoe-kazerne met
de vraag of er 20 februari aanstaande een mogelijkheid was voor een gesprek.

1 februari 1985
André Spoor belt op vanuit La Guardia dat hij vertraagd is. Dan had hij maar eerder
op de bus moeten stappen. Stel je voor dat hij te laat komt.
André Spoor arriveerde op het nippertje op tijd voor het gesprek met Bernard
Kalb, de woordvoerder van minister George Shultz. Zijn secretaresse kwam ons bij
de diplomateningang ophalen. We passeerden het bureau van generaal Vernon Walters
en betraden Bernards kantoor, waar hij al pijprokend ons verwelkomde. Hij trok een
nogal vreemd vest aan en ging ervoor zitten. Eerst haalden we herinneringen aan
Djakarta op. Hij was vorig jaar nog in Indonesië geweest en had oud-minister Ruslan
Abdulgani gesproken, evenals de woordvoerder indertijd van Bung Karno, Ganis
Harsono. Ik zei dat André de zoon was van de beroemde generaal Spoor van de
politionele acties, maar dit scheen Kalb verder niets te zeggen.
Daarop maakte hij onmiddellijk - in niet miste verstane bewoordingen - duidelijk
dat hij zich niet kon permitteren, en dit ook niet wilde, om betrokken te worden bij
Den Alerdinck. Ik legde uit dat we een symposium zouden houden over het thema
New Thinking in the Nuclear Age aan de hand van het gelijkluidende boek van Anatoly
Gromyko en Vladimir Lomeiko. ‘Why should you want to launch a think-tank with
a Soviet book?’ aldus Kalb. ‘In other words, the Soviets already predetermined the
Alerdinck agenda to begin with. Oh, I do understand, from a journalistic point of
view it is perhaps a
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primer.’ Daar lag dus het addertje onder het gras. De Amerikanen voelden zich op
hun pik getrapt omdat het boek van Gromyko en Lomeiko centraal stond. We moeten
toch ergens beginnen? Dan nemen we volgende keer een boek van Talbott, Gelb of
Cohen. Bovendien denk ik dat het thema New Thinking een benadering in de
Oost-West-betrekkingen zou worden waar we nog veel over zouden horen.
Ik probeerde Kalb daarom duidelijk te maken dat hij zich niet moest blind staren
op dit Sovjetboek, maar dat het thema New Thinking verregaande consequenties zou
gaan hebben in de nabije toekomst in de betrekkingen tussen de VS en de USSR.
‘This book should only be viewed as a background paper for the Alerdicnk II
conference in March.’
‘What is it you want from me?’ vroeg Kalb daarop. We vroegen hem iemand aan
de top van de regering Reagan aan te wijzen om de zwaargewichten uit Moskou
tijdens het symposium met succes te kunnen pareren. Hij beloofde zich daar zeker
voor te willen inzetten. Hij zei hier ongeveer tien dagen voor nodig te hebben. Ik
overhandigde Kalb een exemplaar van het boek van Gromyko en Lomeiko in een
Engelse vertaling. André overhandigde hem zijn kaartje.
Nadat Kalb had gezegd niet naar Zwolle te zullen komen, vroeg André: ‘Is this
an official policy decision?’
‘Oh, no, it is my own decision, I haven't even discussed it here.’ Dat antwoord
werd zowel door André als door mij als een leugen te boek gesteld, wetende dat zelfs
ambassadeur Bremer haastje repje naar Washington was gesneld om Amerikaanse
medewerking aan het Lurvink-gebeuren tegen te houden. We waren het achteraf eens
dat Kalb dit alleen maar zei om te voorkomen dat wij aan Gromyko en Lomeiko
zouden melden dat Shultz en Kalb Den Alerdinck saboteerden. Spoor vond het nu
dringender dan ooit om vertegenwoordigers van regeringen geheel buiten het bestuur
van de Alerdinck Foundation te houden.
Bernie Kalb gaf toe dat toen hij uit de journalistiek was gestapt om woordvoerder
van de minister te worden ‘I had no idea about the magnanimity of this job.’
‘But why did you take it in the first place?’ vroeg ik, en vertelde dat ook Strobe
Talbott dit niet begreep.60 Hij gaf als voornaamste reden op: ‘The honour to serve
my country.’ Spoor verbaasde zich over dit antwoord en gaf aan dat hij niet dacht
dat er in Nederland door journalisten op die manier werd ge-

60

Journalist Strobe Talbott zou later zelf - onder de regering Clinton - Assistant Secretary of
State worden. Hij en Clinton waren studiegenoten in Groot-Brittannië.
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dacht. Ik zei dat ik als ‘vrije en onafhankelijke journalist’ meer voor Nederland had
kunnen doen, dan in het keurslijf van rijksambtenaar, zoals de kwestie Nieuw-Guinea
had bewezen. ‘I followed at Nijenrode the course for diplomat,’ vertelde ik Bernie,
‘but thank God I became a journalist, because with an idiot as Luns as Foreign
Minister, we almost had a third war in Indonesia over New Guinea. Which I could
help prevent, because I was as a journalist outside the Government machinery.’
Vervolgens heb ik met Spoor van 15:15 tot 23:00 uur zitten praten in het Four Seasons
Hotel, onder het genot van een lekker diner. We spraken af dat hij de verdere contacten
met Kalb zou onderhouden. Ik kreeg even het gevoel dat nu ook het contact met Kalb
me uit handen werd genomen. Ook omdat Carel later toen ik hem telefonisch van
het gesprek met Kalb op de hoogte stelde vroeg: ‘En wanneer kom je naar huis?’ Ik
zei dat vervolgens tegen André, die antwoordde: ‘Wim, je weet het, wat dat betreft
kan je op mij blind varen.’
Aan het einde van onze conversatie vroeg hij om mijn leven in een zin samen te
vatten. Ik antwoordde dat dit eenvoudig was: ‘Never having truly believed a single
person.’
Die avond had ik ook een lang en koel telefoongesprek met Frans Lurvink. Willem
Brugsma is nu toch Den Alerdinck binnengehaald, zogenaamd om een
praatprogramma op televisie voor ze te gaan verzorgen. In ieder geval ben ik ze voor
geweest door allereerst André Spoor bij deze onderneming te betrekken als een veilig
baken in deze zee vol intriges. Ik legde Lurvink uit wat de positie van Bernard Kalb
was, en hij leek teleurgesteld. Terecht overigens. Aan het einde van het gesprek wees
ik hem op de brief die ik zijn chauffeur had meegegeven.
‘Daar was ik niet erg blij mee,’ was het zurige antwoord.
‘Dat kan wel, maar André herinnert zich ook heel nauwkeurig wat wel werd
overeengekomen in het Amstel Hotel. Die lijdt niet aan geheugenverlies.’ Daarop
kapte hij het gesprek af met het verzoek of ik André wilde vragen hem te bellen.
Voor mij is als gevolg van dit oneerlijke gedoe van vrijwel alle partijen het
Alerdinck-initiatief eigenlijk al verpest. Ik heb dit Spoor duidelijk gemaakt. ‘Je hebt
wel gemerkt met wat voor man we te doen hebben na twee afspraken met deze
Lurvink, gevolgd door een brief die opnieuw niet weergaf wat ook in jouw bijzijn
werd overeengekomen. Ik heb helemaal geen zin meer om mij werkelijk voor deze
zaak in te zetten. ‘Fuck them, ik heb geen interesse meer.’
‘Ach,’ antwoordde André, ‘ik ben nog steeds bereid hen het voordeel van de twijfel
te geven.’
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‘Hoe kan je zoiets zeggen? Je zat er bij en je hebt de brief van Lurvink gelezen. Er
klopt geen moer van.’ Spoor gaf dit toe. Maar daarom is hij ook zo lang met succes
hoofdredacteur van NRC Handelsblad geweest. Hij is bereid altijd weer water bij de
wijn te doen omwille van, ja, van wat?
André heeft uitvoerig met Lurvink getelefoneerd. Hij vroeg Frans eerst of Enkelaar
over die zaak met mij had zitten mieren. Dat was niet het geval geweest. Spoor wil
nog steeds niet inzien dat Lurvink vele malen onbetrouwbaarder is dan Carel, die
zich toch ergens altijd weer aan bepaalde grondregels houdt. Lurvink is in dit opzicht
van god los. André heeft Lurvink met de hand op het hart verzekerd dat er wel degelijk
een derde jaar voor mij bij Den Alerdinck was overeengekomen. Lurvink antwoordde
een aanvulling op de brief te zullen sturen, die dat punt zal corrigeren. ‘Zeg maar
tegen Willem.’
Voor mij staat vast - anders had ik toch André niet nodig gehad om een
overeenkomst gehonoreerd te krijgen - dat Frans Lurvink een geraffineerde boef is.
Dat André dit niet inziet, is voor mij onbegrijpelijk. Je leert als hoofdredacteur
blijkbaar om bepaalde grondbeginselen in het maatschappelijk verkeer maar met een
korreltje zout te nemen.

Washington - New York, Eastern Shuttle
Caspar Weinberger, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft publiekelijk
verklaard dat sovjet MIG's een kruisraket, die van koers was geraakt, hebben
neergeschoten. Het was een gerucht en absoluut niet waar, dus moest hij zijn woorden
inslikken. Zijn eigen ministerie ontkende wat de minister had gezegd. De Reagan-kliek
is een ramp, niet alleen voor de VS maar voor iedereen, inbegrepen de Sovjet Unie.
Ambassadeur Jeane Kirkpatrick vertelt in The New York Times dat haar woorden
meer dan eens opzettelijk door regeringsambtenaren in Washington werden verdraaid.
‘I was a woman in a man's world. I was a Democrat in a Republican Administration.
I was an intellectual in a world of bureaucrats. I talked differently. This may have
made me a bit like an ink-blot. People projected around me.’61
De zaken gingen vandaag verkeerd. Ik heb Alice Miller nog gebeld om zeker te
weten of zij op 21 februari zou komen of niet, met het oog op de voorbereidingen
van het Forum Humanum. Zij zei bezoek te hebben en mij een spoedbericht te hebben
gestuurd, dat ik moest afwachten. Ik legde uit in Wash-
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ington te zijn, en het nu te moeten weten. Ze was onvermurwbaar. Ik ontplofte. ‘What
kind of person are you? You write always about feelings, but how do you treat people
yourself?’ Het was even stil en ze hing op. Einde verhaal Alice Miller. Ik belde Aart
van der Want om hem in te lichten. Hij was nauwelijks verbaasd na alle vijven en
zessen met deze dame.

2 februari 1985
Vanmorgen heb ik nog anderhalf uur met André over koetjes en kalfjes zitten praten.
We ontdekken altijd weer veel meer mensen gemeenschappelijk te kennen dan we
ons bewust waren. Ik vertelde wat zijn vriend ambassadeur Coen Stork met zijn
huisdieren deed in Havana en hoe ook Marlou aan haar einde was gekomen. Hij vond
het een schokkende zaak.62
Spoor had bij Lurvink benadrukt niet over het hoofd te zien dat mijn contacten
over een periode van vijftien jaar in Oost-Europa waren opgebouwd: ‘Waar ze jou
hebben leren kennen als betrouwbaar.’ En: ‘Ze weten in Moskou dat Willem niet
aan hun kant staat, maar hij belazert ze niet. Ze weten dat wij ook niet aan hun kant
staan, maar van ons weten ze niet of we hen zullen belazeren. Dus Willem blijft om
meer dan een reden waardevol voor de stichting.’
Na een kamer genomen te hebben in het Hyatt, had ik een vervelende ervaring.
In de lobby raakte ik in gesprek met een neger uit Columbia met een cowboyhoed.
Hij kwam naar mijn kamer. Eerst nam hij een douche en begon toen mij uit te kleden.
Ik vroeg me af of hij gevaarlijk was, of misschien op geld uit. Eigenlijk werd ik bang.
Hij wilde me neuken, waar nooit sprake van kan zijn. Hij trok zichzelf af. Ik kleedde
me aan en verzon dat ik naar Jan van Wieringen moest. Pas op het allerlaatste moment
vroeg hij of ik een paar dollar voor de bus kon missen. ‘You think that is fair?’ vroeg
ik. ‘I even had no sex at all.’ In de lift heb ik hem vijf dollar gegeven. Hij liep weg
zonder te groeten.
Ik ben uiteindelijk naar St. Marks gegaan voor een volledige pijpbeurt, wat als
gewoonlijk zo was geregeld. Als dit gevaarlijk was in verband met AIDS, was de
halve wereld al ziek.

New York, Hyatt Hotel, kamer 2169
Zoeloe-leider Mangosuthu Buthelezi is in Washington voor een ontmoeting met
Ronald Reagan.63
Omni wijdt negen pagina's aan mijn vriend Delgado, de neuro-

62
63

In 1997 ontkende Ellen Stork-Elmendorp in Johannesburg dat dit ooit was gebeurd.
The New York Times, 1 februari 1985.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

51
fysioloog in Madrid.64 Het begint meteen met kleurenfoto's van de arme aapjes
waarmee hij proeven neemt. Delgado experimenteert met elektromagnetische velden
(Electro Magnetic Fields, EMF), waardoor zonder direct contact met de hersenen het
gedrag verandert. Het ene aapje valt onder invloed van EMF in slaap, het andere wordt
er juist hyperactief door. ‘All of us are surrounded by waves of electro-magnetic
energy. But we can see only visible light, whose wavelengths range from 375
billionths to 775 billionths of a meter. We are blind to X-rays and other energies with
wavelenghts longer than light. Researchers have been able to detect EMF's in the
brain and around the dense network of the body's nerves. The earth itself produces
such fields.’
Door velen worden de hersenen gezien ‘as nothing more than a complex bundle
of circuits’. William Ross Adey, een neurowetenschapper in Californië, wijst op de
opvatting van de Britse zoöloog John Zachary Young, die de hersenen vergeleek met
een telefooncentrale ‘in which operators sit in a row at a switchboard. They see lights
flash, and they plug circuits in and pull them out. And in the fashion of telephone
operators, they eavesdrop on the conversations. As a result of what they hear, they
whisper together. It is in this whispering together, Young said, that I discern the most
intrinsic function of the organization of the brain.’ Hier wordt geschreven over ‘brain
cells whispering together’. Wonderlijk. Maar daar komt de modus operandi van dit
exotische orgaan wel op neer. Ik ga het artikel kopiëren voor Peter en mijn broer
Theo.
De undergraduate tuition aan Yale University is nu boven de 15.000 dollar per
jaar. In mijn tijd (1948-1950) was dit 2.500 dollar.
André Spoor zei dat Henk Hofland eigenlijk nooit meer in zijn eigen huis bij Mimi
in de Botticellistraat is. Hij heeft drie of vier adressen in Amsterdam, inbegrepen de
flat van zijn uitgever Bert Bakker, waar hij slaapt, als een nomade. Wat voor een
leven heb je dan? Ook heeft hij zijn inkomsten van de Haagse Post uitgespeeld bij
de onderhandelingen met NRC Handelsblad.
‘Wanneer ik niet meer voor de Haagse Post mag schrijven, moet ik 30.000 gulden
per jaar meer van jullie hebben,’ luidde het dreigement. Wat kan er de afgelopen
jaren toch met Henk zijn gebeurd? Ik begrijp er niets van. Hij lijkt een andere man.
Ik zag The Falcon and the Snowman met Timothy Hutton en Sean Penn geregisseerd
door John Schlesinger.
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Ik belde Harvey Naarendorp, de nieuwe Surinaamse ambassadeur in Mexico. Ik zei
bezorgd te zijn dat Desi Bouterse nu weer een stel heethoofden om zich heen had,
een stelling waar hij zich in scheen te kunnen vinden. Hij wist niets over een
voorgenomen bezoek van Khadaffi aan Suriname, en vond het ook een domme zet
als het waar zou zijn. ‘Ik heb weinig contact met Paramaribo,’ voegde hij toe.
Het sneeuwt. De clochardscène op Grand Central Station, van de daklozen, meestal
zwarten, die enige beschutting zoeken gaat je door merg en been. En dan slaap ik in
het Hyatt Hotel, die precies boven deze menselijke ellende is gebouwd.

3 februari 1985
The Washington Post opent vanmorgen met een exclusief gesprek van Jim Hoagland
met Fidel Castro in Havana. Voor de zoveelste maal zet de Cubaanse leider de deur
open naar de VS. Hij zegt ‘positieve signalen’ te hebben opgevangen dat tijdens de
tweede vier jaren van de regering Reagan een verbetering van betrekkingen mogelijk
zou zijn. Hoagland sprak zes uur met Castro, te beginnen rond middernacht, en was
vergezeld door de redacteuren Leonard Downie en Karen DeYoung. Het interview
schijnt een uitputtingsslag te zijn geworden, zoals gewoonlijk met Fidel.
Castro bepleitte dat de VS zich aan de nieuwe werkelijkheid zouden moeten weten
aanpassen. ‘I think that many times opinions are held in the United States on the
basis of beliefs rather than ideas [WO: hij had realities moeten zeggen] sustained by
solid arguments.’ Hij vervolgde tegen Hoagland: ‘I believe that when people talk to
each other, they can better understand each other's point of view.’ Dat is een mening
die ook bij Sukarno altijd voorop stond, en hij richtte tenslotte de beweging van
niet-gebonden landen op. Het is overigens tekenend voor de Amerikaanse pers dat
‘vijand’ Fidel Castro op de voorpagina staat van de gezaghebbende The Washington
Post. In 1956 verbood De Telegraaf mij met Sukarno in Rome te gaan spreken.
Sovjetspecialist Stephen Cohen van Princeton heeft een nieuw boek geschreven:
Rethinking the Soviet Experience.65 Richard Lowenthal schrijft er over in The New
York Times.66
‘I am a child of the Cold War,’ zegt Cohen. Hij begon 25 jaar geleden Russisch
te studeren. Hij haalde zijn doctoraal aan de
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Columbia University. Sinds 1982 wordt hem een visum tot Moskou geweigerd. Hij
begrijpt niet waarom dit is. Die man moet naar Zwolle. Ik ga hem benaderen.
Ik nam contact op met Spoor. Hij vond Stephen Cohen ook een ijzersterke gast
voor Den Alerdinck. Ik belde Cohen op. Hij reageerde vriendelijk en stond open
voor de gedachte naar ons symposium te komen. Hij kende bovendien het boek dat
ik met Georgii Arbatov had geschreven. Ik refereerde niet aan het feit dat Moskou
hem niet meer binnenliet, want daar zal dan langs deze weg snel verandering in
komen. Wat Zwolle voor hem alleen maar aantrekkelijker maakt.
Ik telefoneerde met André anderhalf uur later en spraken af dat we morgen samen
met Cohen zouden lunchen in het Hyatt Hotel. ‘Bewonder je nu eindelijk de manier
waarop ik zoiets regel?’ vroeg ik hem.
‘Nee, onmogelijk.’ Ik geloof dat hij echt verbaasd was over de snelheid waarmee
ik te werk ging .
‘Begrijp je nu wat je al die jaren op je redactie in mij hebt gemist?’ was mijn
volgende opmerking.
‘Als het aan mij had gelegen...’
‘Ja, ja,’ onderbrak ik hem, ‘ik geef toe, dat ik gewoon geluk heb gehad met Cohen.’
Ik kocht Human, All Too Human van Nietzsche voor Peter.67 Intussen liep het
water van de kamer boven mij in mijn badkamer binnen. Het lijkt Moskou wel! Er
was een gigantische scène voor nodig om de zaak gerepareerd te krijgen. Uiteindelijk
kwamen er twee kamermeisjes en drie technici aan te pas.
Er is een boek over nachtmerries verschenen.68 Freud zag dromen als ‘guardians
of sleep’, schrijft Edwin Yoder,69 ‘mediating wishes or worries that might otherwise
awaken us.’ Over de nachtmerrie heeft ook Freud niet al te veel gezegd. In The
Interpretation of Dreams verwijst hij maar tweemaal oppervlakkig naar de
nachtmerrie. Uit de halve pagina beschrijving van Hartmanns boek blijkt op geen
enkele manier dat deze mijnheer nieuwe denkbeelden heeft toegevoegd aan de
bestaande manieren om opschudding tijdens de slaap te verklaren. Niet kopen dus.
David Susskind heeft vanavond mannelijke prostituees in zijn televisieshow.
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4 februari 1985
David Stockman - Reagan's ‘wonderkind’ en directeur van de begroting - zegt dat
zijn baan op een ‘combat field’ lijkt. Hij kan niet zeggen hoe lang hij het nog kan
volhouden. ‘It's civil combat. In this job, almost invariably your next meeting is to
tell somebody why you disagree with them or try to persuade them to do what they
do not want to do. So it is combat, it is.’70 De hele Westerse wereld draait
langzamerhand op het thema knokken. Het heeft niets meer met legitieme concurrentie
te maken. Het lijkt allemaal meer op regelrechte oorlogvoering, confrontaties met
de messen op tafel.
Tom Wolzien van NBC kwam langs. Hij zag er uit als een klaploper en is
allesbehalve een genie, zoals Angotti zei. Zijn kaku71 uiteenzetting waarom hij in
Den Alerdinck was geïnteresseerd kwam neer op de verklaring dat aanwezigheid
van NBC alleen de moeite waard zou zijn ‘if it will open doors to us, that otherwise
remain closed’. Ik had niet echt iets met de man en was blij dat hij opkraste. Gelukkig
hebben we Joe Angotti in Londen, ook al is Wolzien diens superieur binnen NBC.
Stephen Cohen arriveerde voor de lunch in een superdure bontjas, met zelfs een
binnenvoering van bont. André bracht zijn vriendin Jessica Pander mee, die helaas
een armoedige zwarte jas droeg met een hoedje van bont. Zij rookte gestadig. Had
hij haar maar thuis gelaten. André was zichzelf. Stephen vertrouwde ons toe een
affaire te hebben met Katrina vanden Heuvel, de dochter van oud-ambassadeur
William vanden Heuvel en suggereerde dat hij haar - journaliste bij het blad The
Nation - naar Zwolle wilde meenemen. Dit bracht ons bij de poen. Was er een
honorarium aan zijn deelname aan Den Alerdinck verbonden? Ik dacht: nee
mijnheertje, straks krijg je via Vladimir Lomeiko (en dus ons) een visum voor
Moskou. Maar ik wilde hem ook niet verliezen als prominente Sovjetspecialist aan
Princeton. Ik zegde toe te zullen informeren of er 1.500 dollar van het onkostenbudget
kon worden vrijgemaakt. ‘Well, I am a college professor,’ stribbelde hij nog tegen.
Hij zou met de reis naar Nederland vijf dagen verliezen. Hij moest allerlei afspraken
afzeggen, maar omdat ik er zeker van was dat hij uit was op het herstel van
visumfaciliteiten in Moskou, liet ik het erbij. Hij zegde toe te zullen komen.
Ik zag de film Consenting Adult, over een jongen, Jeff, die zich realiseert
homoseksueel te zijn en de ellende die ouders daarbij veroorzaken. De film zette
uiteen welke weg een homo heeft

70
71

The New York Times, 3 februari 1985, Bernard Weinraub.
Indonesisch voor onhandig.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

55
te gaan, die zijn eigen diepste geaardheid zoekt en probeert te realiseren. Ik was weer
in tranen aan het einde. Mam zou gezegd hebben dat ze graag had gezien dat ik me
meer tegen dit soort emoties gehard zou hebben. En dat is precies wat ik per se niet
wil. Misschien is het wel waar, wat Henk Hofland ooit aangaf, dat indien ik eenmaal
mijn Memoires heb geschreven er verder niets meer voor me te doen zal zijn.

5 februari 1985
Caspar Weinberger heeft nu tegenover het Congres toegegeven dat hij zich vergiste
toen hij bekend maakte dat de sovjet MIG's boven Finland een eigen raket hadden
neergeschoten. Hij had twee rapporten door elkaar gehaald. Hij loog er toen op los,
en hij liegt nu weer. Dan ben je minister van Defensie van een grootmacht.
Wanneer je je ogen de kost geeft, kom je steeds weer tot de conclusie dat dit land
stapelgek is. Eyewitness News op ABC gaat alleen maar over misdaad. Dit kan vroeg
of laat niet anders dan verkeerd aflopen.
Studenten aan de University of Southern California zijn erin geslaagd het
computersysteem van de universiteit binnen te dringen. Tegen betaling van
bijvoorbeeld 25.000 dollar wijzigden ze dan de administratie en waren graden in
verscheidene studierichtingen te koop. De FBI heeft de zaak in onderzoek.72 Ik belde
de correspondent van Pravda Andrei Tolkunov en zette uiteen wat we met Den
Alerdinck beoogden. Hij vertelde dat Volodja Molchanov de vergissing had begaan
zijn diensten aan Pravda aan te bieden, terwijl iedereen weet dat je in Moskou moet
wachten tot je wordt uitgenodigd bij de redactie van Pravda te komen. Hij blijft dus
bij APN Novosti.
Ik vlieg door People and Their Diaries van Thomas Mallon.73 Gide ontbreekt!
Dan weet je al hoe laat het is. Vooral als je wel het dagboek van Lee Harvey Oswald
meeneemt, is het gemis van Gide onverklaarbaar.

New York - Londen
Er was een kleine scène voor nodig om stoel 91-1 te krijgen, die ik had geboekt.
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6 februari 1985
Londen
Peter en ik namen in tranen afscheid van elkaar. Hij droeg de rode trui die ik had
meegebracht. Na het vertrek van Edwin van Wijk kwam Peter erachter dat er een
onbetaalde telefoonrekening van 1.200 gulden lag, plus nog andere onbetaalde
rekeningen. ‘I must say,’ zei Peter op de hem tekenende voorzichtige wijze, ‘it
surprised me. He would call collect from the United States endlessly, which even I
had to say at times, look Edwin, maybe we should end this talk.’ Peter had over de
rekeningen naar Edwin in Kaapstad geschreven, maar had geen antwoord gekregen.
Wel had zijn vriend bij vertrek als verrassing een verschrikkelijk lief briefje tussen
de lakens van het bed achtergelaten. De elektriciteit was niet betaald, en de flat aan
Charing Cross zat al vijf dagen zonder water. Als altijd wilde hij er eigenlijk niet
over praten. Ik had hem honderd dollar gegeven, maar kreeg wroeging, want hij had
kennelijk duizend dollar nodig. Maar eigenlijk wil hij nooit iets aannemen.
Hij had een belangrijke auditie voor een rol in een film in Spanje, die hem 10.000
mark zou kunnen opbrengen, waarvan tien procent voor de agent. Hij hoopte hier
erg op, ook omdat Edwin nu in Zuid-Afrika is. Hij zei vrijwel geen seks meer te
hebben. Een op de vijf homo's in Londen heeft AIDS. Hij is erg bang iets op te lopen.
Ik moet hem hoe dan ook helpen.
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Amsterdam
7 februari 1985
Amerbos
Ik was gisterenavond net thuis of André Spoor belde op. Leslie Gelb van The New
York Times had afgehaakt. Robert Kaiser was wel geïnteresseerd. We spraken over
John Oakes en Anthony Lewis van The New York Times, maar we zijn er nog niet
uit.
Henk Hofland heeft tegen Wim Hazeu gezegd: ‘Die brieven van mij moeten eruit.’74
Hij zou bezig zijn voor De Arbeiderspers zijn eigen memoires te schrijven. Hij had
nog meer kritiek op het eerste deel, waarin ik de achtergrond van mijn familie schets.75
Ik belde Henk op. ‘Ja, die brieven die twee jongetjes toen schreven die om de hoek
van de wereld keken dat was allemaal wel aardig maar het moet veel strakker.’ Dus
bekorten. Hij zou me zaterdag nog nader telefoneren. Het is allemaal geklets. Ik trek
me er niets van aan.
Richard Duncan van Time, de Chief of Correspondents, heeft blijkbaar een klacht
van de brave Wibo van de Linde in behandeling genomen over mijn uitlatingen die
ik bij Sonja heb gedaan over zijn leugens dat ik met de KGB Juliana van de troon
wilde stoten en meer van dergelijke onzin. Er wordt tevens een bedreiging toegevoegd
dat ik Time nog drieduizend dollar schuldig zou zijn, helemaal in de geest van hoe
Droogleever Fortuijn en diens kornuiten in het Haagse kantoor van de landsadvocaat
opereren.76
Ik heb meneer Duncan recht voor zijn raap een antwoord gestuurd. Hij zoekt het
verder maar uit.77
Renate Rubinstein gaat een boekje schrijven met kroonprins Willem Alexander,
in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst. Hoe komen ze in godsnaam op de gedachte
die dame te nemen? Peter Vos zal tekeningen maken en Vincent Mentzel de foto's.
Dat is prima, maar deze Renate, nee, niet haar.
Ik had een bespreking met Carel Enkelaar. Ze hadden niet stil
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gezeten. Ik kreeg een berg documenten. Carel had een lange lijst met deelnemers
opgesteld, waar inmiddels de helft niet meer van klopte. Hij had op 2 februari Dunajev
in Moskou een telex gezonden.78 Hij wilde ook Kalb een telegram sturen. Ik zei dat
dit alleen via Spoor en in overleg met hem kon gebeuren, want Kalb had ik aan hem
overgedragen. ‘Zouden Brugsma en Pieter de Vink niet kunnen helpen?’ vroeg hij.
Het ging nu dus die kant op. Even later kwam Pieter de Vink binnen. Ik dacht: wat
is hij dik geworden van het goede leven bij de NOS. Maar zijn ogen zijn even
betrouwbaar als ik ze altijd al vond. De Vink is natuurlijk ook een echt gehard
vechtersbaasje, die zich prima zal handhaven binnen het NOS-slagveld. De Vink
wilde het nieuwe boek van Stephen Cohen direct meenemen. Hij zit er al op te vlassen
hem op televisie te brengen, uiteraard met de boodschap naar televisiekijkend
Nederland van: zie eens wie ik nu voor u heb gevonden.
Toen om 16:00 uur Frans Lurvink en Stephan Schoor ten tonele verschenen, ben
ik vertrokken. Carel had al gezegd dat ik Lurvink tweemaal uit de VS had opgebeld
‘en dat was tweemaal teveel’. De sovjet staatstelevisie had een dermate dik protocol
voor samenwerking met de NOS gestuurd dat Carel het eigenlijk zijn eigen mensen
niet durfde te laten zien. Hij had het wel naar NOS-voorzitter Erik Jurgens gebracht
en gevraagd: ‘Wat doe ik hiermee? Help me.’

8 februari 1984
Er arriveerde een opmerkelijk briefje van mijn eerste baas in de journalistiek, Anton
Constandse.
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Eigenlijk vind ik dat ik in een aantal artikelen, en zeker in de boeken De Verraders
en in Den Vaderland Getrouwe reeds vrij duidelijk heb aangegeven welke rampen
deze Luns over het koninkrijk heeft uitgestort, en wat een bedrieglijke figuur die
man is geweest.79
Zeurpiet Den Hertog van het kantoor van de landsadvocaat durft nu voor te stellen
dat ik de komende tien jaar vijftig gulden per maand aan de Staat zal gaan betalen,
ter beloning van de sabotage van mijn werk als journalist in New Delhi, toen prins
Claus daar op bezoek was.80
Opmerkelijk dat Claus een interview gaf aan NRC Handelsblad. Hij deed dit ter
gelegenheid van de benoeming tot voorzitter van de Stichting Biowetenschappen en
Maatschappij. Na alle ellende van drie jaar geleden lijkt hij redelijk opgekrabbeld te
zijn. Hij maakte een voor mij opmerkelijke observatie: ‘Als iemand een ander
vermoordt of letsel toebrengt met mes of pistool, dan is er een samenstel van regels
en wetten dat rechtspraak mogelijk maakt. Maar als er wordt geknutseld aan het
biologische schepsel mens, dan zijn er opeens geen wetten voor.’
Dat is precies wat er met prins Claus in 1982 is gebeurd. Tal van specialisten,
onder wie mijn oom Poslavsky en psychiater Jan Foudraine, waren van mening dat
de prins een psychotherapeutische behandeling had moeten hebben in plaats van de
chemische middelen ter bestrijding van zijn depressie. Nu komt hij kennelijk zelf op
dit onderwerp terug, omdat hij er volgens velen het slachtoffer van is geworden.
Claus: ‘Op het gebied van de psychofarmaca bijvoorbeeld, kun je van alles doen. Je
kunt er de goede en de slechte kant mee op gaan. Ik wil er graag vanuit gaan dat alle
psychiaters met psychofarmaca het beste willen, maar of ze het bereiken is een andere
kwestie.’ Hij laat achterwege dat de gevolgen van het bestrijden van psychische
storingen met chemische middelen, voor patiënten de meest desastreuze gevolgen
kan hebben. Dan zou hij hier wellicht te dicht komen bij een verwijt dat zijn
lichamelijke problemen wellicht door de verkeerde toepassing van psychofarmica
werden veroorzaakt. Is dat wat hij eigenlijk wilde aangeven? Het gesprek gaat er
helaas verder niet op in. Er wordt niet doorgevraagd.81
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9 februari 1985
Eduard arriveerde tegen 13:00 uur in het leren jack van mij, waar mejuffrouw Buringh
Boekhoudt indertijd nieuwe manchetten voor breide. Hij zag er heel aantrekkelijk
uit maar heeft last van wat hij noemt ‘mond-en-klauwzeer’. Ik gaf hem een zoen en
had 's avonds hetzelfde probleem. Ik zei er iets van, wat hem even heel nijdig maakte.
Ik lag bij hem op de bank en viel zelfs in slaap. We hadden een hele ontspannen dag
en gingen in de Oesterbar eten.
Carel Enkelaar belde dat Frans Lurvink in alle staten was vanwege de afzegging
van Bernard Kalb. Hij wilde naar Washington gaan en desnoods Henry Kissinger
‘kopen’ om naar Zwolle te komen. Carel gaat er nog steeds vanuit dat als hij maar
alleen de leiding had, alles goed zal komen. Maar omdat er contacten tussen Lurvink,
Spoor en mij onderling zijn, loopt volgens hem voortdurend alles uit de klauwen.
Dat is natuurlijk onzin, maar dit denkt hij nu eenmaal. Alsof hij Kalb wel had kunnen
krijgen. Hij wist tot vorige week niet eens wie Kalb was. Ik heb hem wel ampel
uiteengezet dat als er van Amerikaanse zijde geen delegatie op niveau komt, er een
kans is dat Gromyko en Lomeiko ook zullen afzeggen. Ik raadde trouwens af Kissinger
in te huren, want dan zal er helemaal worden gesproken van een geldproleet, die er
tonnen tegen aan smijt om belangrijk te lijken. Af en toe kon ik Carel weer niet
verstaan en werd ons gesprek weggedraaid. André Spoor wilde dat ik naar New York
terugkom om te helpen de delegatie van de VS mee in elkaar zetten. Besloten is dat
ik opnieuw naar Moskou en Washington zal gaan.
Ik belde met Volodja Molchanov om exact uit te leggen hoe de zaken ervoor
stonden en dat Kalb had afgehaakt. Ook vroeg ik hem Vladimir Lomeiko op het hart
te drukken niet op de telex van 2 februari van Enkelaar te reageren, tot ik meer
overzicht had wat er zou gaan gebeuren.
In een later gesprek besloten Enkelaar en ik samen op 23 februari naar Moskou
te gaan.
Omdat Henk Hofland zou bellen maar dit niet deed, heb ik de zaak rondom zijn
brieven in mijn Memoires op een rij gezet.82 Willem Brugsma gaat voor een Hongaar
of een Pool zorgen voor Alerdinck II.
Mijn broer Theo belde. Nadat ik hem het dilemma had uitgelegd, zei hij: ‘Waarom
vragen jullie Jeane Kirkpatrick niet?’ Theo zit toch echt op een andere lijn dan ik,
met zijn bewon-
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dering vroeger voor Nixon - ook na Watergate - en nu voor Reagan.

10 februari 1985
Stralend zonnig weer maar koud.

Schiphol, TWA naar New York
Zindzi Mandela heeft in Soweto gezegd dat haar vader, Nelson Mandela, leider van
de African National Congress (ANC), heeft geweigerd om in vrijheid te worden
gesteld. ‘I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you the
people, are not free,’ had hij gezegd. ‘Your freedom and mine cannot be seperated.’
President Botha had opnieuw aangeboden Mandela vrij te laten wanneer het ANC
zou toezeggen geen geweld te gebruiken.83 Geweld was noodzakelijk geworden nadat
de overheid de verzetsorganisatie (vrijheidsbeweging) buiten de wet had gesteld.
Zuid-Afrika lijkt in een impasse. De overgrote meerderheid wil democratische
vrijheden. Maar omdat de zwarte massa in de verste verte niet in staat zou zijn de
teugels over te nemen, zou absolute chaos het gevolg kunnen zijn. Dat is het geval
in de meeste landen op het Afrikaanse continent waar democratie werd ingevoerd.
Als Peter er naartoe gaat, ga ik ook. Theo zei ook al: ‘Als jullie gaan, keren wij ook
terug.’
Het is interessant dat er nu toch beweging komt in de samenwerking tussen Moskou
en Washington op het gebied van computers. President David Hamburg van de
Carnegie Corporation in New York heeft in oktober vorig jaar al besprekingen
gehouden met de vicepresident van de Academie van Wetenschappen van de USSR,
professor Evgeny Velikhov, een jeugdvriend van de rijzende ster in het Kremlin,
Michail Gorbatsjov. Voor het eerst komt in deze sector van moderne elektronica een
aarzelende samenwerking van de grond. Dat lijkt me prima nieuws.
Leonardo da Vinci heeft veertig jaar een dagboek bijgehouden ‘from his days in
Florence to his royal service at Amboise. His manuscripts run to five thousand pages
and are left in various places.’ Tijdens zijn leven werd hier geen letter van uitgegeven.
‘In one of his notebooks Leonardo worries about wasting time,’ meldt Thomas
Mallon, ‘doing too little and doing it so badly that no impression of himself will be
left.’ Ik ken dit gevoel maar al te goed, ook al ben ik geen Leonardo.
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Het is onvermijdelijk dat vele uren, dagen, maanden ongebruikt en onbenut
wegwaaien. Toch geloof ik, omstandigheden in aanmerking genomen, een werkje
met discipline en toewijding te hebben volbracht waarin zo accuraat en feitelijk
mogelijk verslag wordt gedaan van het zonderlinge verhaal, dat ‘leven’ heet.
Oscar Wilde heeft ooit gezegd: ‘I never travel without my diary. One should always
have something sensational to read in the train.’ Ik zou geschreven hebben ‘iets
sensationeels te beleven in een trein,’ of anders, ‘iets van belang te lezen in een trein’
waar ik dan een notitie van maak in mijn dagboek dat altijd voorhanden is.
Ik vond laatst Beverly Hills Cop best aardig om te zien. Nu lees ik dat er al 140
miljoen bioscoopkaartjes voor werden verkocht.
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New York
11 februari 1985
Hyatt Hotel
Er is hier het nodige te doen over een Sovjetoverloper, Arkady Shevchenko,
plaatsvervangend secretaris-generaal bij de Verenigde Naties, die in 1978 overliep
naar de VS. Hij schreef zijn memoires die deze maand door Alfred Knopf worden
uitgebracht. Time geeft er vast een voorproefje van in een serie die volgende week
wordt voortgezet.84 In 1955 studeerden Anatoly Gromyko, straks te gast op Den
Alerdinck, en deze Shevchenko in Moskou en schreven samen een artikel over de
rol van parlementen in de strijd voor vrede en ontwapening. Hij vertelt hoe hij samen
met Anatoly naar papa Andrei Gromyko, de minister van Buitenlandse Zaken, ging
om de tekst met hem te bespreken. Gromyko senior, zo laat de overloper nu weten,
‘expressed observations on the necessity and the possibility of restoring good if not
truly friendly relations with the VS, that went well beyond the official Soviet stand’.
Ik ken dergelijke ervaring uit mijn eigen gesprekken in Moskou sinds 1971. Het
cruciale probleem is dat het Kremlin dit wil - daar ben ik ook van overtuigd - but it
takes two to tango. Washington wil dit per se niet. Amerika wil maar een ding: de
USSR vernietigen. Daarvan ben ik overtuigd. Je ziet het nu weer aan de houding van
Bernard Kalb, die niet naar Zwolle komt.
Jan van Wieringen heeft nu ook bij Coen Stork in Havana gelogeerd. ‘Wat een
schat van een man,’ was zijn conclusie. De tweede man, Hans Glaubitz, had een
lunch voor Jan gegeven met collega's van Granma85 en Hernandez van het Centraal
Comité. Dat heeft Glaubitz voor mij niet gedaan.
Ik lunchte lang met André Spoor. Hij had vanmorgen een bezoek gebracht aan de
hoofdredacteur van The New York Times en met Seymour Topping gesproken. Craig
Whitney werd genoemd in verband met Alerdinck II. We spraken ook over de
mogelijkheid oud-ambassadeur Malcolm Toom of zelfs Jeane Kirkpatrick uit te
nodigen. Ik gaf de namen door aan Carel Enkelaar, die me zei er een zeven plus voor
te geven.
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David Lean heeft A Passage to India van E.M. Forster verfilmd. Er is het nodige
over te doen. Ik zie dat ambassadeur Shankar Bajpai, die ik nog ken van zijn tijd in
Den Haag, de zaak in The New York Times afdoet als ‘this Raj nonsense’. Volgens
Bajpai gaat de film eigenlijk over de Britten in India en helemaal niet over Indiërs
of India zelf.86 Zo is het natuurlijk exact. Hetzelfde is steeds het geval met geklets in
Nederland over Nederlands-Indië.
André Spoor heeft met Ellen Stork de affaire rondom hond Marlou besproken. Zij
vertelde een onderkomen voor het beest te hebben gevonden, maar chauffeur Victor
had voor zij het kon voorkomen, het hondje al ergens op straat in Havana afgezet.
Dat is precies wat ik haar hierover had geschreven: ‘Waarom heb je niet een tijdelijk
tehuis voor de hond gezocht?’ Nu zegt ze tegen Spoor dat ze dat had gedaan, en ook
had gevonden. Ik geloof niet wat ze tegen Spoor heeft gezegd. Ik laat het maar verder
rusten, maar het betekent voor mij het einde van de vriendschap met de Storks.
Ik heb Enkelaar een telegram gestuurd dat hij Stephen Cohen officieel uit kan
nodigen voor Alerdinck II.

12 februari 1985
Op ochtendtelevisie werd de neuroloog Richard Restak geïnterviewd, de man die
The

Brain: The Last Frontier schreef.87 Ik herinner me uit 1981 hoe ik mij verwonderde
over een plaatje, dat de verbindingen in het limbische systeem aangaf, die voor de
integratie van emoties en gedachten zorgen.
Vanmorgen werd hem de vraag voorgelegd of men in de toekomst verwachtte ook
hersens te kunnen transplanteren. Dezelfde vraag die ik Philip Handler enkele weken
voor zijn overlijden in een ziekenhuis in Boston stelde.88 Handler antwoordde toen
dat hij niet dacht dat dit ooit mogelijk zou zijn. Dat was 1981. Nu zei Restak: ‘May
be, some day we can transplant parts. There is an added advantage, that a brain is a
separate entity. It won't have rejection problems by the body
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as other vital organs do.’ Het lijkt totaal onvoorstelbaar. Een jongen van 21 jaar heeft
een ongeluk, beschadigt zijn hersenen en krijgt het brein van Philip Handler
overgeplant?
Ik heb Coen Stork zo vriendelijk mogelijk geschreven dat het op straat zetten van
zijn hondje Marlou door chauffeur Victor, voor mij de deur dicht heeft gedaan en
dat ik nooit meer iets met hem te maken wil hebben.89 Ellen Stork heb ik eveneens
een brief geschreven, ook naar aanleiding van het gesprek hierover tussen Spoor en
haar. Het spijt me, maar zulke mensen kunnen niet mijn vrienden zijn. Coen zeker
niet. Ellen ligt iets anders, maar ze is medeplichtig.
Virginia Woolf wordt in The New York Times de meest gedocumenteerde schrijfster
in de wereld genoemd, met vierduizend bewaard gebleven brieven en dertig delen
dagboek.90
Ik zag de film The Killing Fields, die vooral gaat over wat er in Cambodja is
gebeurd toen de Amerikanen vertrokken waren. Richard Nixon en Henry Kissinger
betrokken dit Aziatische koninkrijk bij de oorlog in Vietnam. Ze zochten er een
verrader en vonden die in maarschalk Lon Nol, die een coup pleegde. Precies zoals
Suharto dat in Indonesië had gedaan. De CIA en Washington werken volgens vaste
scenario's. Al het ongeluk en de ramspoed dat over dit land is uitgestort, heeft maar
een oorsprong: Washington. Massa's mensen gaan deze film nu zien die echter alleen
gaat over de ellende veroorzaakt door de Rode Khmer, maar wie denkt nog terug
aan het Amerikaanse verraad van prins Norodom Sihanouk?
De universiteit van Heidelberg verzamelt kunst gemaakt door geesteszieken. Hans
Prinzhorn, psychiater en kunsthistoricus, brengt ze bijeen en een selectie ervan is nu
in de VS op tournee. Prinzhorn: ‘The loneliest artist still remains in contact with
humanity, even if only through desire and longing. The schizophrenic, on the other
hand, is detached from humanity, and by definition is neither willing nor able to
re-establish contact with it. If he were, he would be healed.91 Wat voor zin heeft het
naar die kunstwerken te gaan kijken?
André Spoor kreeg vanmiddag een telefoontje van Seymour Topping met de
mededeling dat er niemand bij de The New York Times beschikbaar was om naar de
tweede conferentie op Den Alerdinck te gaan. Het is duidelijk dat er een ‘bevel’ in
Washington is gegeven zich niet met de denktank in Zwolle in te laten.
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Stephen Cohen belde om te bevestigen dat hij Carels uitnodiging per telex had
ontvangen, en had bevestigd naar Zwolle te zullen komen. Hij wilde weten hoe het
met de tickets zou gaan. Ook vroeg hij wie er verder zouden komen, dus eigenlijk
hoe het ging. André antwoordde: ‘Fine,’ wat dus niet waar was. Ik zei hem dat we
moeilijkheden ondervonden. Dat Leslie Gelb was afgehaakt en dat niemand van The
New York Times zou komen. Hij werd meteen creatief en uitermate behulpzaam. Hij
opperde Paul Warnke, of een journalist van de Los Angeles Times. Anders William
Hyland van Foreign Affairs, of Winston Lord, die André Spoor ook goed kent.
Jan van Wieringen kwam naar het Hyatt Hotel. Hij had een prettige reis naar Cuba
gehad. Ik vertelde hem wat er met de hond van Stork was gebeurd. Hij was geschokt.
Hij vertelde samen met Harry Lockefeer een bezoek te hebben gebracht aan de grote
baas van Time: Henry Grunwald. ‘Harry zat haast op zijn knieën voor deze man,’
zei Jan. Wat ik me uitstekend kon indenken. Ik had Lockefeer zelf meegemaakt toen
hij met me meeging voor een ontmoeting met Aurelio Peccei in het Amstel Hotel.92

13 februari 1985
Carel Enkelaar en Frans Lurvink hebben een bezoek gebracht aan Elseviers Magazine
en slaagden erin een publicatie over Den Alerdinck voorlopig tegen te houden.
Enkelaar begrijpt nog altijd heel weinig van hoe men in Moskou tegen een
vertegenwoordiger van de Nederlandse televisie aankijkt. Hij zond Korolev een
telegram dat hij naar Moskou kwam (met mij als dekmantel om te slagen natuurlijk),
en wat hij zich voorstelde te doen, en wie hij wilde gaan ontmoeten. Zaterdagavond
wilde hij een diner met Romanov, zondag wilde hij Gromyko en Lomeiko spreken
en maandag wilde hij naar de staatstelevisie en Korolev zelf. Hij kreeg meteen een
telegram terug: ‘Do we understand, you have a meeting scheduled with Lomeiko
and Gromyko?’
Dit soort optreden van de brave Carel werkt misschien bij Van Westerloo, De
Vink en Kool in het Hilversumse, maar hij was nu bezig met door mij opgebouwde
contacten aan de top in Moskou. Hoe leg je deze man uit dat je de meest elementaire
manieren en egards in acht moest nemen om daar te kunnen slagen? Gelukkig kennen
ze mij. Ik speel niet chapeau bas, of sta niet met de hoed in de hand in Moskou. Ik
let er wel op
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niet als een baasje bezig te zijn, zoals we dat ook in Washington niet doen. Ik
probeerde Carel uit te leggen niet met klompen door de Moskouse porseleinkast te
baggeren, en dat er daar ook onderlinge machtsspelletjes aan de gang waren. Dat
hebben we van Dunajev kunnen leren, die zelf een opgeblazen gifkikker is, en op
zijn beurt denkt iets van de Amerikaanse situatie te begrijpen. Ik had Carel
vertrouwelijk meegedeeld dat ik inderdaad via Molchanov en Romanov de ontmoeting
met Gromyko en Lomeiko voor elkaar probeer te krijgen, maar ik wilde niet dat dat
in een telex stond. Op die manier sluit je al je mogelijkheden in het spel hermetisch
af. Hij had moeten zeggen - en ik heb dit voorgekauwd -: Oltmans zit in de VS, maar
hij heeft een en ander met Gromyko en Lomeiko voorbereid. Carel zei nu mijn beleid
te begrijpen.
Aan het einde van ons telefoongesprek zei ik: ‘Carel, ik ben zondag dermate
overhaast vertrokken, kan je 2.500 dollar per telex naar het Hyatt overmaken?’ Er
volgde een opvallend lange stilte. ‘Of anders naar de AMRO op Park Avenue?’ Hij
zou zien wat hij kon doen.
Arkady Shevchenko babbelt deze morgen op televisie over zijn verraad aan het
Kremlin. Ik moet zeggen dat hij erg direct is, en wat hij denkt en zegt over het huidige
regime in de USSR is in meer dan een opzicht in de roos. Hij schijnt zich ook bezig
te houden met de opleiding van Amerikaanse diplomaten, en geeft veel lezingen in
de VS. Hij is al aan een tweede boek begonnen. De man koos eieren voor zijn geld.
Hij werkte voor Moskou bij de VN, raakte besmet met de American way of life, en
had geen zin meer om ooit naar het hol van de communistische leeuw terug te keren.
Een verschil met Volodja Molchanov, die door de BVD ook enkele malen de hemel
op Westerse aarde kreeg aangeboden, maar die als rechtgeaarde Rus na een jaar Den
Haag wel naar Moskou terugkeerde.
Tegen 11:00 uur belde ik Bernard Kalb in Washington en kreeg hem wonder boven
wonder aan de lijn. Hij begon: ‘Weet je nog hoe we in Djakarta bij Nusantara in
1957 op de grond sliepen?’ Dat wist ik niet meer, maar aan kletspraatjes had ik ook
niets. Hij herhaalde nogmaals dat niemand op het State Department geïnteresseerd
was om Den Alerdinck II bij te wonen.
‘And mister Simon, of the Soviet desk?’ vroeg ik hem. Stephen Cohen had hem
als mogelijkheid geopperd.
‘Neen, ook hij niet.’
Ik vroeg wat hij er van vond dat we Cohen hadden uitgenodigd.
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‘He would have been not my choice,’ kwam het glasharde antwoord. Vervolgens
ontdekte ik dat mijn brief hem kennelijk niet had bereikt. Hij pareerde dit met het
grapje: ‘Well, Willem, you know, when your name appears on the X-ray of the State
Department, it is taken out.’ Ook André Spoor vond dit een opmerkelijke uitspraak.
Hij maakte overigens nog een opvallende opmerking: ‘When you move from the
YMCA to the Hyatt you get these problems.’ Wie of wat heeft hem ertoe gebracht die
vervelende opmerking te maken. Gaan ze nu weer mijn gangen na? ‘But, Willem, if
you guys manage to get some outstanding journalists and professors in Zwolle to
discuss East West problems, you are on the way.’ Ik bedankte hem en dacht: zakken
met die kerel. Spoor probeert William Hyland te bereiken en hij blijft ook John
Newhouse naar voren schuiven, wat volgens mij geen gesprekspartner is op het
niveau van Gromyko en Lomeiko. Hij zou ook, net als ik, graag Anthony Lewis in
Zwolle zien.
Ik belde met Lloyd deMause. ‘Alice Miller is a very private person. She had a lot
of bad experiences with journalists.’
‘This usually is their own fault,’ wierp ik tegen.
‘Well, she came to my house,’ zei deMause. ‘She always says that she got a lot
of her ideas also from my work.’
Miller komt in haar boeken ook regelmatig op het werk van deMause terug. Ik
vertelde hem van mijn jongste ervaringen met deze opgewonden dame. ‘Oh, she is
flipping out,’ zei hij. Ik antwoordde het meer een geval van de ware aard zien.
Lloyd vertelde dat er geen enkele bestelling voor een van zijn boeken was
binnengekomen nadat zijn werk was besproken in The Wall Street Journal, een krant
met twee miljoen lezers.
‘They speak of the power of the press,’ zei Lloyd, ‘but that power does not exist.’
Ik belde Anthony Lewis op, maar hij kan in maart niet naar Nederland reizen. Hij
adviseerde dat Leslie Gelb absoluut de man zou moeten zijn, die namens The New
York Times naar Zwolle zou moeten gaan.
Ik heb mijn broer Theo gebeld, om er andermaal absoluut zeker van te zijn dat
mijn besluit om ambassadeur Coen Stork te schrappen een juiste beslissing was. Ik
vertelde nog eens precies wat Stork met zijn huisdieren deed, en wat er met Marlou
was gebeurd. ‘Iemand die zoiets doet,’ zei Theo, ‘is een basterd. Zo heb je ook nog
altijd figuren die een olifant omleggen.’ Nu ben ik zeker. De brieven aan Coen en
Ellen Stork gaan op de post. Het blijf pijnlijk om twee mensen, die beiden inderdaad
gastvrij en hartelijk waren, dergelijke brieven te moeten sturen.
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Maar het gaat om een zeer essentiële zaak. Ik moet mijn onderbuikgevoel volgen in
zo'n geval.
Wat Lloyd deMause ook vertelde, was dat toen hij voor een lezing naar Los Angeles
ging zijn collega Peter Loewenberg rondbelde om te waarschuwen dat Lloyd een
nazi was. Hoe is het mogelijk! Loewenberg, die een voortreffelijk boek schreef dat
ik aan het lezen ben: Decoding the Past.93
Daniel Goleman schrijft hoe onhandig mensen zijn in het opmerken dat men hen
leugens op de mouw speldt.94 ‘One reason is that most of the supposed clues to deceit,
such as shifty eyes or nervousness, seldom, in fact, accompany a premediated lie,’
schrijft Goleman. ‘Most liars can fool most people most of the time,’ aldus Paul
Ekman, psycholoog de universiteit van Californië in San Francisco.
Toch hebben onderzoekers vastgesteld ‘that there are some specific physical signs
that the purveyor of untruth cannot suppress’. Ekman heeft bepaalde bewegingen
van gezichtsspieren geïdentificeerd, die maar weinig mensen met opzet zouden
kunnen maken. ‘Unlike most facial muscles, these seem to be regulated by a more
primitive part of the brain, which makes it nearly impossible to control them
voluntarily.’ Ekman zegt dat drie van dergelijke spierbewegingen emotionele reacties
verraden, die mensen die liegen niet kunnen verbergen. Die drie reacties worden
veroorzaakt door droefheid, angst en boosheid. Liegen kan vele verschillende vormen
aannemen: ‘hedges, evasions, exaggerations, half-truths, and outright falsehoods
among them. Social lies - the fictional previous engagement, for example - make life
work more smoothly or prevent hurt feelings, and so are tacitly ignored. Daily life
is rife with lies, many benign and some malicious,’ aldus Goleman. ‘People tell about
two lies a day, or at least that is how many they will admit to,’ aldus Bella DePaulo,
psychologe aan de University of Virginia.

14 februari 1985
Ik was gisteravond vroeg in de flat bij André Spoor en Jessica Pander. Ik bracht naast
het boek van Cohen, een taart mee. We bespraken het probleem van de gasten voor
Den Alerdinck II. Hij had achtmaal moeten bellen om Winston Lord te pakken te
krijgen, die in principe geïnteresseerd was. Maar zulke prominente personen
consulteren dan vervolgens ‘de rode knop’
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in Washington en zeggen dan prompt nee. Andrei en Natasha Tolkunov van Pravda
in New York waren de andere gasten, zoals ik dit had geregeld. Ze kwamen van een
ontvangst bij de Sovjetdelegatie bij de VN en waren high. Eigenlijk was Andrei
lichtelijk aangeschoten, wat nogal genant was. Hij had de artikelen in Time over
Arkady Shevchenko, gelezen en zei: ‘Give me a gun. I will shoot this man.’ Hij kon
Andrei Sacharov en Alexander Solzjenitsyn nog begrijpen, ‘but this man, who left
his wife and children, lives with a mistress.’ Ik dacht: Andrei, laat je niet zo kennen.
Shevchenko is de gevaarlijkste van allemaal, want hij komt uit de kern van de partijtop
zelf. Daarmee komt wat hij zegt veel dichter bij de waarheid van wat er in het Kremlin
speelt, dan wat Sacharov of de schrijver Solzjenitsyn beweren.
Ik luister naar een étude van Chopin bij het schrijven van deze aantekeningen en
stop. De tonen van de muziek overstemmen het gefluister van de neuronen in mijn
brein. Wat een wonderlijk, zonderling geluid heeft Chopin voortgebracht. Het
overstijgt alle tijd, alle andere geluiden van de wereld, voor eeuwig en altijd. Zelfs
de stem van Shevchenko, die bepleit het walgelijke Sovjetsysteem neer te halen en
die effectiever is dan welke overloper dan ook voor hem omdat hij kennis heeft van
de werking van dat system.
Eigenlijk zei Tolkunov de verdere avond niets zinnigs meer. Doodzonde, want ik
had het me zo anders voorgesteld. Bovendien erg onplezierig voor André en Jessica,
die er het beste van maakten. Natasha hield de eer van de Tolkunovs hoog, en was
slim, scherp en aandachtig. Ik kreeg de indruk dat André haar aardig vond. Jessica
had niet al te veel te melden. André zegt ‘she was my secretary’ als hij naar haar
verwijst. Dus ook niet zo gezellig. Er was nog een punkachtige dame, die Betty heette
en gehuwd bleek te zijn geweest met diplomaat Erik Klipp in Paramaribo.
André vertelde dat Paul Bremer, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag,
Adriaan van Dis te lunchen had gevraagd - onder vier ogen. Adriaan had in het
gesprek gewezen op een artikel van redacteur Joep Bik van NRC Handelsblad. Prompt
nodigde Bremer Bik eveneens uit voor een tête-à-tête. Ik realiseerde me dat ik nog
nooit door een Amerikaanse ambassadeur in Den Haag was uitgenodigd gedurende
mijn meer dan dertig jaar lange journalistieke loopbaan. Zo werkt het diplomatieke
circuit als je in oorlog bent met Buitenlandse Zaken.
Carel Enkelaar vertelde vanmorgen telefonisch dat hij samen met Frans Lurvink
en Pieter de Vink belet had aangevraagd bij
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ambassadeur Bremer, maar bot had gevangen. De ambassadeur was gaan skiën. Zij
zouden door een ander lid van zijn staf worden ontvangen. Dit betekent zonder meer
dat ‘de rode knop’ in Den Haag tegen het Alerdinck-initiatief is.
Ik adviseerde Carel, gezien het niveau van de contacten in Moskou, om alleen
Bremer te gaan ontmoeten en anders niemand, en vooral Pieter de Vink thuis te laten.
Intussen bleek dat André Spoor Carel had gebeld en de gedachte had geopperd
Den Alerdinck II uit te stellen, gezien de problemen aan Amerikaanse zijde. Nu begon
Carel er dus over. Ik weet dat als dat gebeurt, Moskou zal afhaken omdat zij dat
zullen interpreteren als bewijs van onbekwaamheid van de club van Lurvink. Ik heb
daarom sterk geadviseerd - en ik geloof dat Carel het begreep - dat als ze de hele
onderneming willen doen mislukken, ze nu over uitstel moeten gaan babbelen. Wat
zijn dit eigenlijk voor knokkers? Na de eerste de beste tegenslagen gaan ze bij de
pakken neer zitten.
De 2.500 dollar van Enkelaar zijn wonder boven wonder gearriveerd.
Joop van Tijn was op bezoek geweest bij Carel Enkelaar. Hij wilde weten wat
Carel ging doen, nu hij in maart bij de NOS vertrekt. ‘Misschien iets in Laag Zuthem
op kasteel Den Alerdinck?’ Vrij Nederland wil natuurlijk niet achterblijven bij
Elseviers Magazine. Joop wilde uiterlijk zondag van Enkelaar weten hoe de vlag er
bij hing. Overwogen wordt nu Elseviers Magazine toch maar de vrije hand te geven.
André Spoor adviseerde mij bij Volodja Molchanov te informeren hoe Moskou
zou reageren als Lurvink Henry Kissinger zou kopen voor Den Alerdinck II. Hij bood
aan dat ik daarvoor zijn telefoon zou kunnen gebruiken, want vanuit het Hyatt zouden
de Amerikaanse meeluisteraars weer worden getipt. Hij zei best zelf naar Henry's
kantoor te willen bellen om na te gaan of Kissinger beschikbaar zou zijn. Ik ben
tegen Kissinger als deelnemer op Den Alerdinck. Ten eerste gezien zijn parcours
met Nixon in Zuidoost-Azië, en ten tweede vanwege de belachelijk som geld die hij
voor zijn aanwezigheid zou toucheren. Dat Lurvink, Enkelaar en Spoor dit nu zelf
niet kunnen bedenken. We zouden de proleterige intentie achter Den Alerdinck
nodeloos op straat gooien.
Na twee dagen zeuren kreeg André eindelijk William Hyland te spreken, die echter
in de tweede helft van maart een nieuw nummer van het blad Foreign Affairs zal
publiceren, waardoor hij het te druk heeft om naar Zwolle te gaan. Intussen ging
André met Max van der Stoel lunchen, die in New York is.
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Ook zo'n fijne mijnheer wat de Sovjet Unie betreft, daar kan ik uitgebreid over
meespreken.95 Ook had Enkelaar Spoor weer gebeld. ‘Ik heb hem op het hart gedrukt
op jouw kompas te blijven varen wat de Russen betreft.’ Ook Spoor leerde het nooit!
Geen Russen, maar sovjets. ‘Jou zeg ik alles, Wim,’ verzekerde hij me opnieuw - en
dat geloof ik ook zonder meer, hoewel, onderonsjes als met Van der Stoel aan mij
niet zijn besteed.
Er is een boek verschenen: There are Still Kings.96 Het behandelt tien koninklijke
families in Europa. Hoofdstuk VI, HOLLAND, Through Mystics and Scandals, a
Monarchy Endures, is niet bepaald reclame voor het Huis van Oranje of Beatrix.

15 februari 1985
Ik belde om 04:30 uur Carel Enkelaar, maar zijn brein scheen bezig met de
Elfstedentocht.
Er is een Indonesiër, Salman Hafids, door een vuurpeloton doodgeschoten omdat
hij deel zou uitmaken van een fundamentalistische islamitische groepering. Het
Suharto-regime handhaaft zich met terreur. Dat kan in de rest van de wereld kennelijk
niemand een jota schelen. Men gaat dan ook rustig door met het financieren van de
Suharto-bende.
Een 66-jarige non liep AIDS op via een bloedtransfusie.
Gisteren heb ik nog eenmaal naar Leslie Gelb gebeld om te proberen hem over te
halen naar Zwolle te komen. Hij lijkt zelf best geïnteresseerd, maar de top van The
New York Times is tegen. Hij zegde toe opnieuw naar New York te zullen bellen.
Dit heeft hij kennelijk gedaan, want Craig Whitney van de hoofdredactie liet door
een secretaresse bellen dat Gelb definitief niet zal komen.
Door de talloze gesprekken met Spoor verneem ik tussen de regels door van alles.
Bijvoorbeeld: de top van NRC Handelsblad was furieus geweest over het artikel van
Marcel Haenen over mijn Claus-boekje. ‘Niet zo zeer dat men bezwaar had tegen
de inhoud van je boek, maar er was woede over de wijze waarop de bespreking buiten
iedereen om was georganiseerd en verschenen.’
André steunt Ben Knapen als toekomstig hoofdredacteur. Daar heb je het weer:
bruikbare journalisten die elkaar de bal toespe-
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len. Bruikbaar wil zeggen: bruikbaar in de ogen van de overheid.
Ik vertelde André dat Henk Hofland niet alleen over mijn gebruik van zijn brieven
in mijn Memoires dreigde, maar er echt stampij over scheen te willen maken. André
adviseerde: ‘Zeg hem gewoon dat je elke brief parafraseert, dan wil hij ze misschien
wel intact laten.’ Hij voegde er veelbetekenend aan toe: ‘Misschien wil hij, gezien
de huidige situatie, gewoon niet dat iedereen weet hoe goed bevriend jullie in het
begin waren.’ Ik was op iets dergelijks zelf nooit gekomen, en nam de tip ook niet
over. Terwijl het natuurlijk een feit is dat Hofland, mijn vriend, gezien mijn door
Den Haag aangezwengelde slechte reputatie, het liefste noch met mij gezien wordt,
noch zich met mij geassocieerd wil zien, ook al is het in het verleden. Henk Hofland
is een man zonder het lef van een eigen mening, of althans in lieve vrije vaderland
(bevrijd van de nazi's) schijnt hij zijn mening niet meer te durven uitdragen.
Psycholoog Keith Davis legt zijn onderzoek naar liefde en vriendschap uit.97 ‘Love
and friendship are the warp and woof of the social fabric,’ zo begint zijn artikel. Was
het maar waar. ‘They not only bind society together but provide essential emotional
sustenance, buffering us against stress and preserving physical and mental health.’

‘The Fabric of Friendship includes: enjoyment, acceptance, trust, respect, mutual
assistance, confiding, understanding and spontaneity. The Tapestry of Love includes:
fascination, exclusiveness, sexual desire, giving the utmost, being a
champion/advocate.’ In theorie klopt de analyse vrij aardig, alleen de uitvoering
ervan door miljarden warhoofden in deze wereld, laat doorgaans te wensen over.
Davis stelde de vraag: ‘Are the typical close friendships with people of the same-sex
different in any respect from opposite-sex close friendships? Our findings suggest
that they are. Same-sex friendships are marked by greater sharing (both of personal
confidences and practical assistance), a greater sense of stability and a greater
willingness to give the utmost.’

97

Psychology Today, februari 1985.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

74

16 februari 1985
‘Psychoanalysis,’ schrijft Loewenberg, ‘is a historical science concerned with origins
and development, thus providing genetic, adaptional narrative historical explanations.’
Hij is een geboren psychohistoricus. Hij schrijft dat de historicus uiteraard zich
uitslooft materiaal op te duiken ‘from whatever sources he can find’. Dan vervolgt
hij: ‘However, memoirs, journals, letters, and other first person written records are
only a part of the historian's data. Life patterns, behavior (especially in times of
crisis), political decisions, the type of quality of interactions, style of handling conflict
and confrontation, and repetition are all equally valuable materials for the
psychohistorian to use in building his understanding.’
‘Psychoanalysis is, as Freud said, a general psychology. Its historical application
should not be limited to the great world historical neurotics. Everyone has a
psychodynamic past, an unconscious, a unique life with special conflicts and
adaptations. The methods and techniques of psychohistory apply to all history and
not just to the rare instances where childhood data are available, though it is always
welcome.’98 Ik ben overtuigd dat de psychohistorische benadering van het verleden,
de enige juiste is.
Ik heb opnieuw met Enkelaar overlegd. ‘In plaats van primadonna's uit te nodigen,
waarom maken we het boek van Stephen Cohen en het boek van Lomeiko en Gromyko
niet samen tot het thema van Den Alerdinck II en zetten de drie auteurs tegenover
de wereldpers?’
‘Carel,’ zei ik, ‘Lomeiko staat iedere week in Moskou tegenover de wereldpers
als woordvoerder van Gromyko, daarvoor hoeft hij niet naar Laag Zuthem te reizen.’
André en ik breken intussen ons hoofd over wat er werkelijk achter alle Amerikaanse
njet's zit. Volgens mij komen de afwijzingen voort uit het samenspel tussen de ‘rode
knoppen’ van Den Haag en Washington, die gewoon geen particulier initiatief dulden
om de toenadering tussen Moskou en Washington te helpen bewerkstelligen. De
politiek van de Reagan-haviken is immers duidelijk: het Kremlin moet hoe dan ook
door de knieën.
Ben naar de sauna op St. Marks gegaan. Werd eigenlijk steeds misselijker van de
zwijnenstal die het daar is. Ik trok mezelf af en wandelde van de 8ste Straat terug naar
het Hyatt.
Ronald Reagan wordt allengs steeds gekker. Hij noemt de fascistische horden in
Midden-Amerika, door Washington en de
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gefinancierd en gerekruteerd, ‘our brothers’. In een radiopraatje deed hij een
beroep op de leden van het Congres om ‘de vrijheidstrijders’ van El Salvador, Costa
Rica, Honduras, Nicaragua en overal, te steunen en vergeleek hen ook nog met Simón
Bolívar en Lafayette. Bernard Weinraub meldt deze onzin, nee deze gevaarlijke
onzin, op de voorpagina van The New York Times. Bovendien verzuimt hij erop te
wijzen dat Reagan gewoon daast. Dat heet dan objectieve verslaggeving.99
CIA

17 februari 1985
Washington windt zich behoorlijk op over de bloeiende narcoticahandel op het
Amerikaanse continent en elders.

In 1978 ontdekte ik de The Notebooks for The Idiot van Fjodor Dostojevski.100 Hij
schreef de roman De idioot in Genève, Vevey, Milaan en Florence. Hij was blut, had
heimwee, voelde zich ziek en wanhopig en beleefde een persoonlijke tragedie. Hij
schreef om zich uit het moeras te werken. De Notebooks geven achtergrondinformatie
over hoe De idioot tot stand kwam. De Tsjech Milan Kundera werd eens gevraagd
een theaterbewerking van The Notebooks for The Idiot te schrijven. Zijn land was in
1968 door de Sovjet Unie bezet. Hij las Dostojevski's verhaal en vond het een
‘universe of overblown gestures, mur-
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ky depths and aggressive sentimentality that repelled me’.101 Vervolgens vroeg de
Tsjechische schrijver zich af of zijn aversie tegen Dostojevski misschien het gevolg
was van zijn trauma over de Sovjetbezetting van zijn land.
De uitgeweken Russische dichter Joseph Brodsky reageert in The New York Times
op Kundera dat ‘the gist of most of Dostojevski's novels is the struggle for man's
soul, for the author assumes that man has one, that he is a spiritual entity. He writes
about this fight - or tug of war - between faith and the utilitarian approach to existence,
about this pendulum motion of the individual psyche between two abysses, good and
evil. It is these abysses that Mr. Kundera dubs murky depths: it is this pendulum
motion that strikes him as overblown gestures.’ Er zal over honderd jaar door andere
generaties wel weer heel verschillend over Dostojevski worden gefilosofeerd. Zo
blijft er werk aan de winkel.102

18 februari 1985
Na een rechtszitting die achttien weken duurde, heeft generaal William Westmoreland
zijn eis op een schadevergoeding van 120 miljoen dollar tegen CBS laten vallen. Hij
heeft verklaard dat het proces voldoende aan het licht had gebracht dat hij zich als
opperbevelhebber in Vietnam fatsoenlijk had gedragen en de zaak niet had geflest,
zoals in een documentaire van CBS werd gesuggereerd. Het is algemeen bekend dat
iedereen over de oorlog in Vietnam - om te beginnen het Witte Huis - loog over de
feiten en de slachtoffers die deze waanzinnige oorlog in Azië aanrichtte.
Westmoreland voelt zich in zijn beroepseer hersteld.
Zoals Kundera honderd jaar later over Dostojevski babbelt, zo waarschuwt de
schrijver Julian Barnes, dat niemand die onderwerp kan zijn van een biografie, enige
controle heeft over wat men allemaal zal kletsen, wanneer de persoon in kwestie er
niet meer is. ‘Betrayal by biography’, noemt Barnes dit. ‘The more famous you are,
the more likely that betrayal. After all, you belong to the world, not to yourself don't you? You can't expect loyalty now.’103
De dichter Auden vroeg al zijn brieven na zijn dood te vernietigen. Niemand
gehoorzaamde: ‘not his old friend Stephen Spender, not even Faber & Faber, the
British publisher he helped enrich.’ Auden vroeg om geen biografie over hem te
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schrijven. Er zijn er nu reeds drie gepubliceerd. George Orwell en T.S. Eliot hadden
dezelfde ervaringen. Somerset Maugham bepaalde via zijn literaire agent, die zijn
belangen zou beschermen, dat er geen biografie over hem zou verschijnen. Maar
jaren later zou deze agent aan een voormalig vriendje van de schrijver, Ted Morgan,
toch toestemming geven een biografie over Maugham samen te stellen.
Wandelde van het Hyatt naar de flat van Jan van Wieringen, maar mijn voet kan
nog niet tegen zo'n lange mars. We spraken over Den Alerdinck. Ik adviseerde er
met André Spoor over te spreken als hij erover wilde schrijven. Hij had collega
Gérard Arbous van het ANP op bezoek gehad, die hem had gewaarschuwd op te
passen met Oltmans. Dezelfde Arbous die altijd buitengewoon vriendelijk tegen me
is wanneer we elkaar ergens ontmoeten.
In een boekwinkel zag ik naar mijn weten voor het eerst een boek over
oorlogvoering en zakendoen liggen: Corporate Combat.104 Hoofdstuk een: BASICS.
‘It is popular in today's sociological climate to separate essential endeavors of
humankind into mutually incompatible categories. Two such essentials are the
marketing of goods and the waging of war. From the beginning of recorded time,
however, these two basic aspects of human behavior have been inextricably linked,’
aldus begint William Peacock zijn beschouwing. ‘Today, the businessman must
operate daily as if the environment is a hostile and wartime situation, with no waiting
time available. Competition has stepped up so much that important decisions are
necessary from one moment to the next. A business executive, like a military officer,
must be trained, and through an understanding of the principles of war the executive
can better do what is needed when the moment of decision arrives.’ Vervolgens wijdt
Peacock uit over de oorlog tussen IBM en Apple. ‘In 1981, Apple had almost
singlehandedly hewed out a dominant share of the market for the personal computer.
Eyed by IBM with envy.’ Besloten werd een eigen personal computer te bouwen via
de onafhankelijke IBM-onderneming Entry Systems. Vervolgens verkoos IBM ‘to go
straight for the objective and wage war toe to toe on Apple.’ Het is een afschuwelijke
trend die deze op Harvard en Princeton opgeleide advocaat - die trouwens ook voor
het Pentagon heeft gewerkt - signaleert. Want het is te verwachten dat de zich
verbreidende oorlogachtige manier van zakendoen op den duur naar Europa en andere
delen van de wereld zal overslaan.
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Ik dineerde met mijn oude vriend Bertie Hilverdink. Ik vroeg hem of hij wel eens
een telling had gemaakt van het aantal ‘echtgenoten’ dat hij had gehad. ‘Jij was de
eerste,’ zei hij heel ad rem, ‘en mijn huidige man is de laatste.’
Ik zag in de etalage van een boekwinkel Experiment in Autobiography van H.G.
Wells liggen.105 Daarnaast lag Conversations with Truman Capote.106 Het is ondoenlijk
alles te lezen wat je zou willen lezen, want daarvoor zijn meerdere levens nodig.
Wells schreef in 1932: ‘I need freedom of mind. I want peace for work. I am distressed
by immediate circumstances.’ Hij noemt zichzelf ‘a mental worker’ en vindt dit
verder niets bijzonders. Ik zou dit geschreven kunnen hebben, al is het vijftig jaar
later. Op Nijenrode hadden we in 1946-1947 een docent Wijsbegeerte meneer Van
Thiel, die zei: ‘Alles wat we denken of schrijven, is al gedacht en geschreven.’ Ik
herinner me hoe die mededeling me toen schokte. En nu de mijmeringen van Wells.
Hoe dikwijls realiseer ik me niet hoe ontzettend veel tekortkomingen ik heb, en
hoeveel fouten ik tegenover Peter (en Eduard) heb begaan? In Peters geval zeventien
jaar lang. Ik heb hem voorgehouden dat ik hem mijn bezit zou nalaten, en nu blijft
er misschien bijna niets over. Ik moet blijven proberen om uit de zaken waar ik nu
al jaren mee bezig ben, enkele lucratieve contracten voor elkaar te krijgen. Ik moet
Desi Bouterse schrijven dat ik weer naar Paramaribo kom. Ook tegenover Eduard
heb ik legio verkeerde dingen gedaan. Stel je voor dat ik echt een vrouw en kinderen
zou hebben gehad. Dat zou oneerlijk zijn geweest.
In The New York Times staat het artikel: GUILE AND DECEPTION: THE EVOLUTION
107
OF ANIMAL COURTSHIP. Eigenlijk is de boodschap dat de natuur van verlakkerij
aan elkaar hangt. ‘The paleontological record bears witness to the fact that the male
adornments such as horns, teeths, crests and antlers gradually became exaggerated
through eons of time. Evolutionary behaviorists believe that similar exaggerations
in animal behavior, such as the elaborate courting displays of male birds of paradise,
also grew more intricate through the ages,’ schrijft Webster. Paul Weldon van A&M
University in Texas en Gordon Burghardt van de universiteit van Tennessee, hebben
de theorie van Darwin aangevuld. In hun artikel in The Journal of Comparative
Ethology, Weldon en Burghardt ‘argue that as males of the same species competed
for female favors, employing deception,
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guile and mimicry in the process, there was competition between the dominant
“honest” signalers and the “dishonest” smaller and younger males, who mimicked
them. This sort of behavior led to a kind of signaling arms race with both the “honest”
and “dishonest” animals slowly acquiring more exaggerated traits in efforts to outdo
their competitors.’

Dat is allemaal leuk en aardig, maar dan te bedenken wat de homo sapiens door
eeuwen van evolutie op het gebied van verlakkerij heeft ontwikkeld. Weldon en
Burghardt bestudeerden het gedrag van pauwen en hun schitterende waaier van
opstaande veren, wanneer ze seksueel opgewonden raken. Zoals Weldon en Burghardt
de wedloop tussen de dieren onderzochten, zo bestudeerde advocaat Peacock die
tussen eerlijke en oneerlijke zakenlieden en entrepreneurs, die elkaar besodemieteren
om er een kasteeltje in Laag Zuthem van te kunnen financieren.
Webster zet uiteen hoe ‘eerlijke’ dieren moeten concurreren met dierlijke imitators
en hoe on de loop van miljoenen jaren sommige dieren de beschikking kregen over
‘wapens’. Zoals de herten in de kroondomeinen op de Veluwe, waar leden van de
familie Oranje in overeenstemming met hun zogenaamde koninklijke status met
telescopische geweren deze weerloze dieren omleggen.
Er wordt ook een voorbeeld van evolutionair bioloog Robert Trivers aangedragen:
‘A male stickleback108 builds a nest and invites a female to lay eggs in it so he can
fertilize them and thus perpetuate his lineage. But while she is spawning, another
male, mimicking the distinctive movements of a female, appears on the scene and
is also invited in by the first male to deposit “her” eggs. But instead of depositing
eggs, the male intruder, imitating the egg-laying motions of a female and thus avoiding
attack by the rival male, deposits his sperm on the already-laid eggs, thus ensuring
the perpetuation of his genes into the next generation, an innate desire of males.’
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What next? De biologen bestuderen de seksuele verlakkerij in de natuur. En de
hersenwetenschappers?
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20 februari 1985
Stephen Cohen is opnieuw creatief geweest. Hij heeft voorgesteld dat we de
ambassadeur van president Jimmy Carter bij de VN, Donald McHenry uitnodigen
naar Den Alerdinck II. Stephen heeft dit kanaaltje aangeboord, want de vader van
zijn liefje, ambassadeur William vanden Heuvel, was bij de VN de tweede man van
Donald McHenry. André was erg opgelucht en zei: ‘Dan fladder ik wel even naar
Washington om hem te ontmoeten en persoonlijk te gaan uitnodigen.’

Ik stuurde Desi Bouterse een aangetekende brief om aan te kondigen dat ik opnieuw
in aantocht ben. Ik vlieg terug via Peter in Londen. Ik moet voorzichtig zijn met hem
beloften te doen die ik niet kan nakomen.
Er worden 20.000 exemplaren van het blad The Scientific American in de Sovjet
Unie verspreid. In Peking gaan nu 100.000 exemplaren van het Amerikaanse blad
Discover van de persen. In Sjanghai 50.000 exemplaren van Science News.109 Dit is
een belangrijke nieuwe ontwikkeling, want de socialistische grootmachten zijn vele
decennia achterop geraakt door vrijwel totale isolatie op dit gebied. Of zoals drs.
A.H. Klop op Nijenrode al zei: ‘Isolatie is degeneratie.’
In het jongste nummer van Discover staat het artikel UNLOCKING THE
110
UNCONSCIOUS: NEW EVIDENCE ON FREUD'S INNERWORLD. Dat circuleert nu dus in
China en wie weet in de USSR, landen die Freud altijd naar de brandstapel hebben
verwezen.
Freud noemde het onderbewuste ‘the true psychic reality’. Hij zag het
onderbewustzijn als ‘the hidden seat of where in his time were considered some of
man's worst impulses - sexuality, aggressiveness, the impulse to self-destruction’.
Zich deze onderstromen bewust te zijn ‘was too painful to contemplate’, dus werden
ze onderdrukt. Ondanks het onderdrukken bleven ze een krachtige invloed uitoefenen
op het wel en wee van de mens. Latere psychologen en gedragskundigen als William
James en Burrhus F. Skinner wezen Freuds standpunt af.
Discover meldt ‘that Freud's shadowy inner-world finally is be-
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ginning to get strong experimental support from the laboratory. Scientists are finding,
that the workings of the unconscious may be more extensive and sophisticated than
even Freud dreamed.’ Deze nieuwe ontdekkingen roepen vragen op over de origine
van bewustzijn en ‘the validity of free will’, een onderwerp waar ik al vele jaren met
Delgado over van gedachten heb gewisseld.
‘Some scientists, excited by the investigations (and findings) are already predicting
a grand alliance of psychoanalysis, the uniquely Freudian form of psychotherapy:
cognitive psychology, the study of mental information processing and neuroscience,
the biological study of the brain,’ aldus de schrijver van dit artikel Kevin McKean.
De psycholoog Robert Zajonc heeft onderzocht en aangetoond dat zelfs ‘likes and
dislikes can be formed without conscious awareness’. Zo is aangetoond dat er
‘conscious and unconscious memory circuits’ zijn. ‘Unconcious memory, called
priming, employs brain circuits that are independent of those used for ordinary
conscious recall,’ aldus neurowetenschapper Larry Squire. Dit zijn onderwerpen die
me enorm boeien, want uiteindelijk draait alles om het brein.

New York - Londen
Vliegen is lezen. Peter Loewenberg citeert Freud: ‘Everyone possesses in his own
unconscious an instrument with which he can interpret the utterances of the
unconscious of other people. It is very remarkable that the unconscious of one human
being can react upon that of another, without passing through the conscious.’ Ik zit
hier op zoveel duizend meter hoogte over na te denken. Achter me zit een vieze man
(à la Hofland), die steeds zijn neus zit op te halen (niet dat Henk dit doet). Ik stond
op het punt hem te vragen zijn neus te snuiten. In plaats daarvan heb ik Chopin
opgezet op de walkman.
Loewenberg: ‘Historical data of all kinds have an intrapsychic dimension, albeit
a unidirectional one. History is communication with the past, usually but not
exclusively, through the medium of language. There is a basic intellectual-emotional
bond between the historian and his material from the past, be it personal documents,
geography, papers of state, or cultural artifacts such as buildings, paintings and
music.’
‘Love has to be reinvented,’ beweerde Rimbaud. ‘History too needs to be reinvented
by every historian of each generation,’ aldus Loewenberg. ‘Psychohistory, one of
the newest methods of historical research, combines historical analysis with
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social Science models, humanistic sensibility, and psychodynamic theory and clinical
insight to create a fuller, more rounded view of life in the past. The psychohistorian
is aware of the dynamic interaction of character, society, and human thought and
action.’

21 februari 1985
Londen
Dichte mist, je ziet geen hand voor ogen. Gigantische scène bij de douane met een
vrouwelijke agent die de hele inhoud van mijn schoudertas wilde zien. Ik heb om
haar baas C. Topping gevraagd en zal een aangetekende protestbrief naar Heathrow
Customs zenden.
Omdat ik Peter eerst wil laten slapen, ben ik op boekenjacht gegaan. Ik vond
eindelijk het boek Playing and Reality van de kinderpsychiater D.W. Winnicott,111
dat Lex Poslavsky me aanraadde te lezen.
Peter kwam naar Clouds, het restaurant van de YMCA en bracht een artikel mee
uit de International Herald Tribune. De US Information Service had Leonid Zamyatin
een brief geschreven of Sovjetleiders voortaan beschikbaar zouden willen zijn voor
op televisie uit te zenden gesprekken met Westerse leiders. ‘Is dat waar jij mee bezig
bent?’ vroeg hij. Niet dus. Maar het toont wel aan dat er bij de media beweging zit
als het gaat om de Oost-West-verhoudingen.
Peter was verkouden, en at zich suf aan knoflook. Als hij hoest, staat hij
doodsangsten uit AIDS te hebben opgelopen, een onderwerp waar nu vrijwel dagelijks
over wordt gesproken op de Britse televisie. Ik probeerde hem over die aanhoudende
hoest gerust te stellen en voorspelde dat het voorbij zou gaan. Ik had er ook geruime
tijd last van gehad. Er was nog steeds een probleem met de telefoonrekening, die hij
thuis ging halen. We zijn naar een bank gegaan om het op te lossen. Toen we eruit
kwamen, pakte hij mijn arm, in een machteloos gebaar zijn dankbaarheid uit te
drukken. Ik was bijna in tranen vanwege dit alles. Hij voelde zich namelijk echt een
ander mens nu, omdat, mede door Edwins afwezigheid, de kans was ontstaan dat de
telefoon zou worden afgesloten. ‘Ik zeg niet tegen Edwin,’ zei hij, ‘dat jij dit bedrag
hebt betaald.’ Ik dacht: ik vind alles goed lieve jongen, als jij die zorg maar niet meer
hebt.
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Heathrow
Zolang Peter en ik in tranen afscheid van elkaar nemen, zit het goed. Ook al vraag
je je af waar ze op zo'n moment vandaan komen. Alles gaat goed tot het cruciale
moment dat we afscheid nemen. Dan gebeurt dit onverwachts, als het fluitketeltje
dat overkookt wanneer je er niet op let. Ik denk dat we gezegend, zeer gezegend zijn,
dat we na zeventien jaar deze spontane gevoelens nog hebben.
Konstantin Tsjernenko lijkt toch ziek te zijn, want premier Nikolai Tikhonov zal
in zijn naam een rede uitspreken. The Times noemt Michail Gorbatsjov ‘de tweede
man’ in het Kremlin. Gorbatsjov heeft in ieder geval in een rede benadrukt dat het
Kremlin zich niet alleen op de VS richt om betere Oost-West-betrekkingen op te
bouwen, maar dat Moskou hetzelfde doel nastreeft met de landen van West-Europa.112
Na ons afscheid zou Peter gaan mediteren. Daarna moest hij naar Covent Garden
voor de laatste voorstelling in de opera waar hij aan meewerkt. We stuurden een
kaart aan de interieurverzorgster van Amerbos, mevrouw Hornkamp uit Purmerend.
Ik heb ook weer een lading van zijn dagboekjes en mijn brieven aan hem mee naar
Amerbos teruggenomen, want die zouden anders maar kwijtraken in Londen.
Warempel, NRC Handelsblad heeft de cognitieve psychologie ontdekt.113 Deze
wetenschapspagina door Johannes Beijk van de Universiteit van Amsterdam is
werkelijk een streep aan de balk voor wat deze krant betreft. Maar dan de informatie
die Beijk aandraagt onder de kop: DE NIEUWE RICHTING IN DE PSYCHOLOGIE GEEFT
WEER RUIMTE AAN HET ONBEWUSTE. Ons selectief geheugen en de terugkeer van
Freud, lopen ver achter bij de bronnen van het nieuwste onderzoek in de VS waarvan
het maandblad Discover juist het nodige berichtte. Maar voor het Madurodamse,
waar de neiging tot zelfgenoegzaamheid hoogtij viert, is de door Beijk aangedragen
informatie een doorbraak. Tijdens mijn Amerikaanse reis blijkt in Nederland114 een
Internationaal Hoerencongres te zijn gehouden om een Handvest voor de Rechten
van Prostituees te bekrachtigen.115

Londen - Amsterdam
Desi Bouterse is voor een tweedaags bezoek in Bogota, Columbia aangekomen.
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Amsterdam
23 februari 1985
Amerbos
De chauffeur van Lurvink was niet op Schiphol, dus nam ik een taxi naar het Hilton
Hotel waar mijnheertje op mij wachtte. De bagage werd in zijn Bentley overgeladen.
Een van zijn eerste opmerkingen was: ‘Je staat op de omslag van Elseviers.’116 Ik
dacht: ze hebben de primeur dus niet aan Joop van Tijn en Vrij Nederland gegund.
Bert Bommels blijkt de zeven pagina's te hebben geschreven. ‘Carel Enkelaar,’
schrijft hij, ‘die een groot aandeel had in het leggen van de contacten (hij reisde zelf
onder meer naar Moskou).’ Zo heeft Carel het dus aan de Elseviers' verslaggever
voorgesteld en zo is het dus allerminst gegaan. Ook wordt er gepocht dat bij de
komende bijeenkomst Vladimir Lomeiko (niemand minder dan hij) en Anatoly
Gromyko (zoon van de minister van Buitenlandse Zaken) naar Laag Zuthem zullen
komen, want zij schreven een boek over New Thinking in the Nuclear Age. Ja, ja. Je
moet maar durven.
Intussen rept Lurvink natuurlijk met geen woord over de toegezegde aanvulling
op ons contract dat ik voor drie jaar zal meewerken aan Den Alerdinck, terwijl de
openstaande financiën evenmin worden aangeroerd.
Het bleek dat ze tijdens mijn terugreis, via NOS-contacten, James Schlesinger van
het Pentagon hadden benaderd. Het werd me voorgespiegeld dat Spoor eerst was
geraadpleegd. Ik belde André later op. Hij vond deze uitnodiging ‘absolute onzin’.
Schlesinger komt echter evenmin.
Willem Brugsma had voorspeld dat het symposium ‘toch op het onderwerp Space
Wars zou uitlopen’. Mijn opzet en mijn uitnodiging aan Lomeiko en Gromyko, zijn
geconcentreerd op het doorlichten van hun boek, omdat ik bij lezing ervan
constateerde dat beide heren hopeloos achterliepen op veel in het Westen reeds lang
bekende informatie. Zoals ik Lurvink en Enkelaar van den beginne af had
voorgehouden: nieuw denken wordt in de naaste toekomst erg belangrijk, maar men
beseft in Moskou niet wat er aan deze slagzin allemaal vast zit en
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met alleen een leus komt niemand verder. Ik zei tegen Lurvink dat wanneer Space
War het thema moest zijn, we moesten denken aan Edward Teller, Robert Yastrov
and en Roald Sagdeev117 in Moskou.
Lurvink bracht me naar Amerbos en kwam zelfs even binnen. Ik ontmoette eerst
Carel Enkelaar vanmorgen om 09:55 uur in de Van Gogh Room op Schiphol. Er was
een embleem voor onze stichting ontworpen waar iedereen apetrots op schijnt te zijn.
Carel bracht het telegram mee dat hij 2 februari aan Lomeiko en Gromyko had
gezonden, hetwelk met mijn naam begon. Het zou aardig zijn geweest als hij een
afschrift aan Bommels van Elseviers Magazine had gegeven.118 Ook gaf hij een
telegram ter inzage aan Ferry Hoogendijk van Elseviers Magazine, waarin werd
geprotesteerd tegen de publicatie over Den Alerdinck.
Gisterenavond telefoneerde ik nog met Volodja Molchanov in Moskou, die zei
dat Kissinger

voor de Sovjetzijde aanvaardbaar was. Nu denken ze daar aan een dergelijke
participant! Volodja gisteren had driemaal aan de telefoon met Lomeiko over onze
bijeenkomst gesproken. Intussen circuleert een lijst van deelnemers aan Den Alerdinck
II, die wel eens definitief zou kunnen worden.

Frankfurt - Moskou
Aartsbisschop Simonis van Utrecht wil rooms-katholieken weer de biechtstoel in
hebben, ‘net als vroeger,’ zei hij. Ik maakte tegen Carel, zijnde rooms-katholiek, het
grapje dat Simonis naar Den Alerdinck zou moeten worden uitgenodigd om uitgelegd
te krijgen wat het nieuwe denken inhoudt.
Amos Wako van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens, die in
Paramaribo onderzoek instelde naar de decembermoorden in 1982, heeft
geconcludeerd dat het om ‘willekeurige executies’ zou zijn gegaan.
Ik verbaas me altijd weer opnieuw, hoe schrijvers van hoofdartikelen aan de
monding van de rivier de Rijn, zich kunnen op-
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Zie Willem Oltmans, Grenzen aan de Groei deel II, Bruna, Utrecht, 1974.
Zie bijlage 27.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

86
winden over wat er gebeurt aan de monding van de Surinamerivier op het
Latijns-Amerikaanse continent. Landen die zelfstandige naties worden, raken in
eerste instantie met zich zelf in de knoop. De VS hebben een van bloedigste
burgeroorlogen uit de geschiedenis laten zien - tussen Noord en Zuid - en om een
ander voorbeeld te noemen: bij de onafhankelijkheid van Brits-Indië, dat in India en
Pakistan uiteenviel, kwamen miljoenen mensen om het leven. In Suriname is iets
verschrikkelijks gebeurd omdat ‘oud denken’ en ‘nieuw denken’ tegenover elkaar
stonden, en de oud-denkers voorspelden dat Bouterse met Kerstmis 1982 onder de
groene zoden zou verdwijnen. Dit zeiden ze niet binnenskamers, maar dit werd luid
verkondigd via het hen ter beschikking staande radiostation. Wat schrijft NRC
Handelsblad drie jaar later?
Het is een nieuw feit, dat Paramaribo de onderzoeker Wako heeft
toegelaten. Maar de vage verzekeringen van bevelhebber Bouterse vormen
onvoldoende verzekering voor de toekomst. Wellicht kan Nederland het
realiteitsgehalte van de deliberaties in Paramaribo bevorderen door van
zijn kant een aantal ‘ijkpunten’ uit te werken, zoals de (voorlopige)
adviescommissie mensenrechten vorig jaar reeds minister Van den Broek
van Buitenlandse zaken aanbeval.
Ik denk dan: en wat gebeurt er met het realiteitsgehalte van de deliberaties rond het
Haagse Binnenhof?
Concrete punten om het herstel van de betrekkingen aan te toetsen kunnen
rechtstreeks worden ontleend aan de internationale rechten van de mens,
die ook de grondslag vormen voor het onderzoek van Wako en het oordeel
van de VN-Commissie. Het Surinaamse bewind hoeft dan ook niet
Nederlandse betutteling te duchten. Nederland behoort het momentum
van het vn-onderzoek te benutten om de impasse te doorbreken die ondanks ferme taal - niet in het belang is van beide partijen.119
Intussen is er onder voorzitterschap van rechter Bart Pronk van de
Arrondissementsrechtbank in Breda, een onderzoekscommissie bezig geweest om
uit te vlooien welke rol kolonel Hans Valk, het hoofd van de Nederlandse militaire
missie in Suriname, heeft gespeeld bij de staatsgreep van 25 februari 1980 door
Surinaamse militairen onder aanvoering van Desi Bouterse en Roy Horb. De conclusie
is dat de kolonel ‘onvoldoende afstand bewaarde tot de groep militairen rond
Bouterse’.120
Burlage meldt in De Telegraaf dat Bouterse het VN-rapport over de vijftien moorden
in december 1982, naast zich neer legt.121
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Moskou
24 februari 1985
Hotel Sovjetskaja
Na aankomst in Moskou gisteren kwam Volodja Molchanov me om 21:15 uur halen.
Carel voelde zich gepasseerd en vroeg: ‘Word ik niet uitgenodigd?’ Ik legde uit dat
ik Volodja tien jaar kende en dat hij André Spoor ook niet mee naar zijn flat had
genomen, na hem begeleid te hebben tijdens zijn reis door de USSR. Dat gebeurt hier
nu eenmaal alleen in uitzonderlijke en vertrouwde gevallen.
Het werd al spoedig duidelijk dat Volodja onder vier ogen met me wilde spreken,
want zijn vrouw Consuelo verdween zelfs naar de buren op een andere etage. Ik
legde hem precies uit hoe de Amerikanen dwars lagen tegenover Den Alerdinck en
dat ik zelf regelmatig over uitstel dacht. ‘Wanneer het nu niet doorgaat,’ zei hij, ‘dan
komt er nooit meer een serieuze Rus naar Zwolle.’ Die optie vloog dus ter plekke
uit het raam. Hij waarschuwde dat Vladimir Lomeiko zeker aan ons de vraag zou
stellen, wie zijn tegenspeler zou zijn bij een televisie-uitzending. Volodja had zijn
vriend Lomeiko toen geadviseerd ook vanuit zijn kant druk uit te oefenen, waarop
hij als antwoord kreeg: ‘Nee, we moeten niet onze wil opdringen, dat zou onbeleefd
zijn.’
Volgens Volodja zou het Institute of USA and Canada of the Academy of Sciences
van Arbatov, aan prestige hebben ingeboet: ‘Want ze kletsen veel maar hun analyses
zijn verkeerd.’ Volgens hem richten de actieve operaties van de CIA zich op het
verspreiden van het verhaal dat Michail Gorbatsjov de juiste man op de juiste plaats
is. ‘Washington weet dat zijn kansen om Tsjernenko op te volgen dan dalen, door
de manier waarop ons systeem werkt. Het Westen en de CIA hebben immers liever
dat wij met onze oude mannetjes blijven voortsukkelen.’ Hij vertelde dat enige dagen
geleden een televisieprogramma werd aangekondigd: Tsjernenko ontmoet de mensen.
Maar iemand anders had zijn rede voorgelezen, terwijl het hele Politbureau aanwezig
was. Het was volkomen belachelijk. ‘Hoe reageerde het kijkerspubliek?’ vroeg ik.
‘Ze zijn murw. Ze weten immers dat er niets aan valt te doen
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of te veranderen.’ Hij voegde eraan toe: ‘Russians will only get excited in case of
war!’
Tussen neus en lippen kondigde hij aan dat Blatov, een voormalig assistent van
president Leonid Brezhnev, de nieuwe Sovjetambassadeur in Den Haag zal worden.
Hij is 71 jaar en de overeenkomst ligt er al. Zelf wil de man helemaal niet naar Den
Haag en zegt: ‘Wat is Holland na mijn machtspositie?’ Nogal terecht.
Het werd een van onze meest vertrouwelijke gesprekken, in de ruim twaalf jaar
dat ik Volodja ken. In het hotel lag er een briefje van Carel onder mijn deur: ‘Heb
nog een glaasje wijn voor je op m'n kamer (435).’ Het sneeuwde en was al 00:15
uur. Ik dacht: hij zal nu wel slapen. Maar tien minuten later kwam hij me halen, zo
nieuwsgierig was hij naar mijn gesprek met Molchanov. Ik had een gesprek met
Eduard in IJmuiden aangevraagd, dus kon niet van mijn kamer af. We hebben tot
02:30 uur zitten praten.
Carel vroeg of ik dacht dat Willem Brugsma redacteur van een op te zetten
publicatie over Den Alerdinck zou moeten worden. ‘Dat is prima. Maar als je het
goed wilt doen laat je het doen door Brugsma, een Rus en een Amerikaan, met gelijke
bevoegdheden. Molchanov bijvoorbeeld voor de USSR en eigenlijk zou ik Brugsma
niet nemen. Denk eraan: het gaat nu om frisse breinen en “nieuw denken”, dan moet
je geen 60-jarige met een concentratiekampsyndroom beladen geest inzetten. Dan
kan je nog beter Ben Knapen van NRC Handelsblad nemen.’
‘Nee, die zou ik willen hebben als hoofdredacteur voor het NOS Journaal.’
‘Dat is een baan die Knapen nooit aanneemt,’ antwoordde ik.122
Intussen zoop Enkelaar behoorlijk, waardoor hij lang sliep vanmorgen. Om 09:30
uur stond de Indonesische (voor Suharto gevluchte) journalist Surjono voor mijn
deur. Vier van zijn landgenoten hadden een poging ondernomen om naar Djakarta
terug te gaan. Zij waren in Singapore aangehouden op verzoek van de Indonesische
regering en naar Moskou teruggestuurd. Nu zitten de vier in Moskou in quarantaine.
Vier dagen geleden had Surjono de aanzegging gekregen dat hij niet langer voor
Radio Moskou kon werken om uitzendingen naar Indonesië te verzorgen. De
betrekkingen tussen de Sovjet Unie en het fascistische generaalsregime zaten in de
lift. Er was zelfs een
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team van boksers uit Indonesië in Moskou geweest. Ook vertelde Surjono dat er in
de Sovjetpers de laatste tijd opvallend veel aandacht werd geschonken aan Suriname.
Hij wil naar Nederland, maar hoe?123
Carel besloot na het ontbijt eerst een Russische bontmuts te kopen. We namen
foto's op het Rode Plein. De afspraak in de flat van Vladimir Lomeiko was om één
uur. We werden verwelkomd door Lomeiko in een open shirt. Anatoly Gromyko
droeg een rode trui. Mevrouw Lomeiko was charmant en maakte een voortreffelijke
lunch. Ik kreeg de ereplaats aan tafel, aan het hoofd, met links van mij Gromyko en
rechts Lomeiko zelf.
De lunch stond uiteraard in het teken van Den Alerdinck, en hoe we de
samenwerking verder uit kunnen bouwen. Lomeiko legde uit hoe we straks het beste
de baas van de staatstelevisie, Lapin, konden bewerken om zijn medewerking te
krijgen. ‘He is an old man. The best is to talk to him low-key. Do not overload the
man with all the projects you have in mind with Den Alerdinck. They are not
accustomed to engage in co-productions. It's best to go slow, one subject at the time.’
Carel suggereerde dat Lapin wellicht Sovjetpersoneel die in Bonn of Brussel werken,
zou kunnen inzetten.
‘It should be calmly explained, that Holland can play here an important and
mediating role to bring both sides in the East-West relations closer together,’ aldus
Lomeiko. ‘It could be explained, that while there are so many high-level contacts
between diplomats nowadays, why not also organize high-level contacts between
journalists?’ Daarmee gaf hij precies aan wat ik in eerdere gesprekken met hem alleen
had benadrukt. En waarom ik ook bij Lurvink en Enkelaar vanaf onze eerste
gesprekken over de rol van Den Alerdinck, op journalisten had aangestuurd. Ik wist
immers uit eigen ervaring - sinds ik in 1971 in Moskou begon te werken - dat de
werkelijkheid van de USSR helemaal niet overeenkwam met de beelden over de Sovjet
Unie die men in het Westen in het hoofd met zich meedroeg.
Lomeiko zei tegen Enkelaar: ‘For instance, you could point out to Mr. Lapin, that
Soviet television also has a program called Studio Nine. Maybe we can cooperate in
this area together? When you then continue to speak of the Elbe project, and a special
program to commemorate that Americans and Soviets met forty years ago as allies
and friends at the river Elbe,
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Mr. Lapin can report this project to the Central Committee of the CPSU, and say: I
found some foreign journalists, etcetera.’124 Carel zei me later dat het Elbe-project al
niet meer kan: ‘Want dat krijgen we voor mei niet meer voor elkaar vanwege de
weinige medewerking die we uit Washington ontvangen’.
Ik opperde tijdens de lunch: ‘Dan nemen we een ander project. Het is dit jaar tien
jaar geleden dat de Europese Conferentie tussen Oost en West in Helsinki bijeenkwam.
Laten we die zaak dan groots herdenken.’
Lomeiko was uitermate sceptisch over het opzetten van een publicatie over Den
Alerdinck. Ik was daar vanaf het begin al tegen, toen Lurvink en Enkelaar
aanvankelijk met dat idee op de proppen kwamen. Lomeiko gaf verder aan dat we
contact moesten opnemen met Stuart Loory van CNN, die kans had gezien van
Konstantin Tsjernenko schriftelijk antwoord op zijn vragen te krijgen. Mijn eerste
reactie was: ‘Onmogelijk, want we zijn met NBC in zee en dan moeten we nu niet
plotseling met CNN op de proppen komen.’ Toch reageerde Lomeiko met het advies:
‘Do contact Loory, you will see.’
Carel reageerde er positief op en zei: ‘Ik ben het met die benadering eens. Het
wordt hogeschool werk, want het betekent oorlog met Joe Angotti en NBC, maar we
gaan het hier in Moskou doen.’ Ik belde Loory meteen en had gehoopt dat Carel een
bezoek aan het circus zou afzeggen voor deze ontmoeting. Maar nee. ‘Ik maak geen
knieval voor deze mensen,’ zei hij ook nog. Eerst naar het circus en dan een gesprek
met Loory. Molchanov had mij gewaarschuwd, vooral met het oog op Enkelaar, om
Den Alerdinck vooral niet belangrijker voor te stellen bij Lomeiko dan het op dit
moment is. ‘Jullie moeten bijvoorbeeld Lomeiko en Gromyko niet vertellen dat
premier Lubbers naar jullie diner komt, als dit niet absoluut zeker is. Lomeiko voelt
zulke overdrijvingen loepzuiver aan en dit zal niet werken bij hem. Vergeet niet: hij
is woordvoerder nummer een van de Sovjet Unie en doet niet anders dan
persconferenties geven.’ Ook ten aanzien van de beschikbare gelden van duizend
gulden per dag voor de dagen dat Gromyko, Lomeiko en Molchanov naar Den
Alerdinck zullen komen, adviseerde Volodja om discreet te werk te gaan en
bijvoorbeeld te zeggen dat het geld bedoeld is voor persoonlijke uitgaven. Ik besprak
dit later met Carel om te voorkomen dat we hetzelfde gelazer zouden krijgen als bij
de eerste bijeenkomst met Dunajev en Ozerov. ‘Ja,’ zei Carel, ‘Lurvink is nonchalant
met geld.’
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Om 15:15 uur ging Anatoly Gromyko weg. ‘My father is going to Italy tomorrow,’
zei hij, ‘I promised to meet him at 16:00 hours.’ Wat me opnieuw opviel, is hoe
zoonlief lijkt op zijn beroemde vader, tot in de details zelfs. Overigens lijkt hij me
niet in de schaduw te kunnen staan van de minister van Buitenlandse Zaken van de
Sovjet Unie. Hij liet het grootste deel van het gesprek aan Lomeiko over en maakte
geen al te slimme indruk op me. Het deed me plezier dat Lomeiko het boek dat ik
met Arbatov schreef ‘een verrijking’ noemde. Ik spreek hem morgen nog om 11:00
uur onder vier ogen.
Oud-ambassadeur Romanov kwam naar ons hotel. Omdat hij in Londen als
diplomaat indertijd premier Harold MacMillan had leren kennen, die hij erg
respecteerde, had ik een boek over de Britse politicus uit New York meegebracht.
Carel Enkelaar overhandigde het aan hem namens ons. Bij een kopje koffie in het
restaurant zag ik kans Carel zover te krijgen Romanov uit te nodigen voor Den
Alerdinck. Ik wees eerst op de uitstekende betrekkingen tussen het echtpaar Romanov
en Beatrix en Claus. Ik zei ook dat Romanov al lange tijd uitzag naar een bezoek aan
het land waar hij vijfjaar ambassadeur was geweest. Na enige tijd gesproken te
hebben, zei Carel resoluut: ‘Okay, we invite you to come seven days as our guest to
The Netherlands.’ Tegen mij zei Carel: ‘Ik zie de mogelijkheden.’ Vervolgens zei
hij tegen Romanov en de nog aanwezige Gabishew van de staatstelevisie: ‘Willem
gives me a ball, and I score.’ Ik was enorm blij. Eindelijk komt Romanov terug naar
Nederland.

25 februari 1985
Het circus gisterenavond was een regelrechte ramp. Romanov ging ook mee. Nadat
ik iets had opgevangen over levensechte walrussen die ringen om hun hoofd en nek
moesten laten ronddraaien, ben ik opgestaan en ben buiten in mijn dagboek gaan
schrijven. Waarom gaan anno 1985 geciviliseerde personen, bij hun volle verstand,
naar dieren uit de natuur, die men ter vermaak kunstjes heeft geleerd kijken? Het is
precies zoals de Oranjes denken: namelijk dat ze om de kudde te bevredigen, zich
uit moeten dossen als personen in ogenschijnlijk koninklijk kostuum en in een gouden
koets rond moeten rijden. Het valt allemaal onder dezelfde idioterie. Ik ben blij
ostentatief van mijn walging blijk te hebben gegeven, door vrijwel meteen het pand
te verlaten. Carel zei later buitengewoon enthousiast te zijn geweest over wat de
olifanten, leeuwen, tijgers en vooral de beren allemaal wisten te vertonen.
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Ik schreef mevrouw Lomeiko een briefje om haar te bedanken voor de uitgebreide
lunch en vroeg Carel mede te ondertekenen.
Enkelaar had slecht geslapen en was om 04:00 uur opgestaan om een berg telexen
op te stellen. Bovendien was er midden in de nacht een jonge blonde dame door een
man uit zijn kamer gesmeten, met veel geschreeuw op de gangen en gesmijt van
deuren. Sovjetskaja wordt verondersteld een van de meest prominente hotels in
Moskou te zijn, waar meestal gasten van de regering verblijven. De dame was
bovendien slechts in ondergoed gekleed.
Hoe mensen aan tafel zitten, zegt veel maar niet alles. Ik ben niet weg van
Lomeiko's tafelmanieren, maar hij stak in gunstige zin af naast Gromyko, die veel
lulde en eigenlijk niets zei, en slechts onbenulligheid etaleerde. Wat zou er van hem
terecht zijn gekomen als zijn naam niet Gromyko was?
Ben de dag maar eens begonnen met een telex aan de schender van plechtige
afspraken, Frans Lurvink.
Mag ik je herinneren, dat je minimaal twintigduizend gulden onkosten, te
beginnen met mijn reis naar Genève, sinds januari schuldig bent? Ik zou
dit bedrag voor zaterdag 2 maart a.s. verrekend willen zien stop Carel gaf
je de geparafeerde declaraties al enkele weken geleden. Ook zou ik nu je
brief met het amendement voor het toegezegde derde jaar van mijn
medewerking aan alerdinck willen ontvangen, waar ook andré spoor al
enige weken geleden met je over sprak als een door jou aan mij gedane
toezegging stop Opnieuw heb ik deze reis naar Moskou en hotel dus eerst
zelf moeten betalen. Met hartelijke groeten, Willem
Vanmorgen ging Carel Enkelaar, begeleid door Gabishev, naar Lapin. Ik vertrok
samen met Volodja Molchanov naar het kantoor van Vladimir Lomeiko op het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ik sneed eerst de reis van oud-ambassadeur Romanov naar Nederland aan. ‘Nee,’
zei Lomeiko, ‘dat is niet zo eenvoudig en gaat zo maar niet.’ De bureaucratie had
nu eenmaal een aantal weken nodig om die reis voor te bereiden. Dit betrof geen
eenvoudige zaak. Romanov was vanwege zijn oud-ambassadeurschap in Nigeria als
adviseur verbonden aan het Instituut voor Afrika van Anatoly Gromyko. Vanuit die
hoek was ook toestemming nodig, zelfs Anatoly Alexandrov, de president van
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de Academie van Wetenschappen waaronder het Instituut voor Afrika valt, zou
toestemming moeten geven. Ook de KGB diende geraadpleegd te worden. Zelden
begreep ik duidelijker wat een afgrijselijke gevangenis de Sovjet Unie is, zelfs voor
oud-ambassadeurs. Ik pleitte er vurig voor om hem naar buiten te laten en deed een
beroep op Lomeiko om ons verzoek en de uitnodiging naar Zwolle te steunen. Ik
was er vanuit gegaan dat een telefoontje van Lomeiko de zaak had kunnen regelen.
Vervolgens vroeg ik hem of hij werkelijk wilde dat we met CNN in zee gingen.
Hij had dit niet met voorbedachten rade voorgesteld; er zat geen plannetje achter zijn
opmerking. Het was meer een coïncidentie geweest dat hij ons dit voorstelde. We
hebben trouwens gisterenavond nog een gesprek gehad met Robert Wussler,
mede-oprichter van CNN. Carel vond hem a hard-nosed crook. Ik zei het niet, maar
had bijna gevraagd wat hij dan van onze Frans vond. Lomeiko gaf aan dat Wussler
ook niet direct zijn persoonlijke sympathie genoot. Dunajev haat de man in ieder
geval.
Lomeiko stak eigenlijk een monoloog af van twintig minuten over menselijke
gevoelens in internationale betrekkingen. Er is meer uit de unieke homo sapiens te
halen ‘than accusations and counter accusations. Therefore, it is extremely important
to see if the participants to Den Alerdinck are merely aiming at a shouting match or
what?’
De Pool en de Hongaar op het lijstje van Enkelaar waren onbekend in Moskou.125
Lomeiko beperkte zich door te zeggen de voorkeur te geven aan een klein gezelschap
in Zwolle. Trouwens, hij had gisteren in zijn flat een video van een soortgelijke
bijeenkomst die in Boedapest had plaatsgehad laten zien.

26 februari 1985
Psychiater Vartanian kwam voor het ontbijt naar het hotel om zijn bezoek aan het
Forum Humanum in Nederland te bespreken.
Romanov was al om 06:30 uur in het hotel om Enkelaar te begeleiden naar het
vliegveld, want hij keerde vast terug, druk baasje als hij is.
De Indonesiër Surjono kwam opnieuw langs. Hij moet leven van 100 roebel per
maand en werkt daarbij in een bibliotheek. Nu hij Radio Moskou kwijt is, heeft hij
nog maar 80 roebel. Hij ontvangt nu enige steun van het Rode Kruis. Ik zal zien of
Lo-
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meiko iets kan doen. Ik schreef hem een briefje over Surjono. Toen ik dit toezegde,
zoende Surjono mij. Wat een wereld. Ik kreeg brieven van hem mee om in Nederland
te posten, ook aan Ruslan Abdulgani.
Bij de afdeling protocol van het kantoor van Jermen Gvishiani liet ik een exemplaar
achter van het boek van overloper Arkady Shevchenko. Volodja had geadviseerd het
persoonlijk te overhandigen, maar daar slaagde ik niet in. In Moskou betekent dit
eigenlijk dat het hem niet bereikt, en waarschijnlijk gejat wordt, zelfs op zijn eigen
afdeling.
Daarna volgden een uitstekende en ontspannen ontmoeting met Georgii Arbatov.
Hij noemde Blatov, de nieuwe ambassadeur in Den Haag, ‘a friend’. Hij zou Blatov
een lijstje van zijn vrienden in Nederland meegeven. ‘So, now we have a good channel
of communication through Blatov,’ zei hij. Gisteren had Anatoly Gromyko hem
gebeld om meer over Stephen Cohen te weten te komen. ‘I told him Stephen had
done something stupid in the past.’ Hij zou natrekken wat het was geweest. Vandaar
dat Cohen opeens geen visum meer kon krijgen. Arbatov beschouwde Lomeiko en
Gromyko junior als ‘powerful allies’.
Ik gaf Arbatov ook een exemplaar van het boek van Shevchenko, waar hij erg blij
mee was. Hij legde het meteen omgekeerd op zijn bureau, zodat de titel onder lag.
Trouwens, hij en Gvishiani, de twee ‘toppers’ die ik voor het eerst in 1971 ontmoette,
zijn de enige twee sovjets die ik dit boek kon geven, omdat zij me echt hebben leren
kennen. Arbatov adviseerde om een exemplaar van ons boek naar Ted Turner van
126
CNN te sturen. Hij ging naar een brandkast en haalde er een exemplaar van ons
boek voor me uit, zoals het in Bulgarije is verschenen. Robert Maxwell had hem
beloofd voor een Franse editie te zorgen, maar was zijn belofte niet nagekomen. ‘The
French need our book most,’ zei Arbatov.
Van Den Alerdinck en mijn contacten met Vladimir Lomeiko wist hij nog niets.
Ik zette de zaken voor hem op een rij. Hij adviseerde me moeite te doen, om te
voorkomen dat Anatoly Gromyko in Zwolle op enige manier in verlegenheid zou
worden gebracht. Dit mede met het oog op zijn positie als zoon van een beroemde
vader. Dunajev was een stommeling, en men had ons deze man nooit in de maag
mogen splitsen, meende Arbatov. Ik vertelde hem over Desi Bouterse, ambassadeur
Igor Bubnov in Paramaribo en de plannen om een ba-
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nanenplantage van de grond te krijgen. Dit vond hij hoogst vermakelijk.
Ook vertelde ik hem dat NBC naar ambassadeur Anatoly Dobrynin in Washington
was gegaan. Zij hadden hem gevraagd wat de reden was dat het Elbe-project, zoals
we dit bij de eerste bijeenkomst op Den Alerdinck hadden gepland, niet door zou
gaan. Arbatov reageerde hier niet op, maar hij noteerde de informatie wel degelijk.
Er vindt immers een subtiele concurrentie plaats binnen het Kremlin tussen de man
in Washington en Arbatov. Ik vertelde hem precies hoe André en ik ons hadden
uitgesloofd in New York en Washington, en over de reactie van Bernard Kalb.
Er was blijkbaar een conferentie aan de gang op het instituut van Arbatov, want
ik liep op de gang tegen Radomir Bogdanov aan. Hij vertelde tijdens de
Berkenrode-conferentie Ernst van Eeghen te hebben gevraagd hoe het met mij ging.
Daarop had de koopman geantwoord: ‘Hij is in het buitenland.’
‘Ik heb de man in geen anderhalf jaar gezien en onderhoud geen contact met hem,’
maakte ik duidelijk.
De lunch gisteren met Lapin en andere bonzen van de staatstelevisie was een
afschuwelijke aangelegenheid. Lapin zelf was inderdaad een alerte oude baas. Hij
sprak zelfs over ijshockey. Maar de combinatie van aanwezige heren was een ramp.
Lomeiko zat aan het andere einde van de tafel naast Enkelaar. Ik zat tegenover de
hoge baas Korolev, maar (tot mijn schande) herkende ik hem niet en ik vermeed
eigenlijk met hem te spreken. Er werd ook over vissen gesproken. Ik verkondigde
nooit begrepen te hebben hoe vissers er de tijd voor konden maken te wachten tot er
een vis zo dom was om toe te happen. Carel riep, waar iedereen bij was: ‘How can
I work with you, when you say something like that. You are crazy.’ Deze opmerking
maakte me woedend. Ik bloosde tot in mijn navel van razernij en heb de rest van de
lunch nauwelijks meer een woord gezegd.
Dat is dus weer de kwestie van beschaving. De boer Enkelaar op pad met mijn
contacten in Moskou, een risico waar ik het met Spoor over had gehad. Romanov
was er gelukkig ook bij. Hij zorgde voor een nog enigszins vlot verloop van de
ontmoeting.
We brachten vervolgens een kort bezoek aan de Nederlandse ambassade. Men liet
ons eerst geruime tijd voor de deur in de kou wachten, en werden vervolgens door
de keuken binnengelaten. Dat maakte Carel op zijn beurt woedend. Hij maakte

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

96
in de ontvangstkamer, tot consternatie van de Russische secretaresse, een enorme
scène. In allerijl kwam diplomaat Visscher127 aanlopen, maar we zagen het direct:
een superkloot. Dat deed Enkelaar besluiten stante pede weer te vertrekken. ‘Schrijf
dat maar in je dagboek,’ tierde hij tegen mij.
Mijn verre neefje Gregori kwam ook nog naar het hotel. Hij was groter geworden
maar had nog altijd een baby face. Hij zag er eigenlijk armoedig uit. Na zijn militaire
dienst te hebben volbracht, is hij wis- en natuurkunde gaan studeren. Nog zes jaar.
Zijn Frans was behoorlijk verbeterd. Hij doet er nu Engels bij. Hij zou het op prijs
stellen als ik studiemateriaal zou meebrengen. Zijn moeder Irina, lag thuis met astma.
Ik vroeg of zij medicijnen nodig had? Hij belde haar op. Ze had niets nodig. Zijn
overgrootmoeder Olga Poslavskaya was de afgelopen zomer uit Tasjkent naar Moskou
gekomen. Maxim in Tasjkent maakte het uitstekend. Hij was een superskiër geworden.
Tante Tatjana Poslavskaya was ziek en verzwakt.
Gregori bleek een fan van Ronald Reagan te zijn, zoals trouwens ook psychiater
Vartanian. Ik vroeg de jongen waarom hij Reagan zo bewonderde. ‘Because
employment had increased in the United States.’ Ik dacht: ja, omdat Reagan de
oorlogsindustrie weer op volle toeren laat draaien om de USSR te kunnen verpletteren.
Sovjetburgers zijn wat informatie betreft afhankelijk van wat de censuur doorlaat,
naast misschien een scheut propaganda van de Voice of America.
Romanov belde om te bevestigen dat hij Carel naar het vliegveld had gebracht.
Ze hadden in de auto over mij gesproken. Hij zei er zeker van te zijn dat ik nog
jarenlang met Den Alerdinck zou samen werken. Carel moest de uitnodiging voor
Romanov naar telexnummer 411964 ANSSU ter attentie van Alexandrov te sturen.
Romanov herhaalde trouwens dat hij het nog altijd betreurde dat Nederland een
energieovereenkomst van 25 miljard dollar met de Sovjet Unie was misgelopen,
omdat het van Washington niet mocht en Max van der Stoel onder een hoedje met
de Amerikanen speelde. ‘It was, of course, very impolite, that Prime Minister Aleksei
Kosygin never received a reply on his proposal to Van der Stoel on the oil and gas
deal,’ zei Romanov. Hij zei bovendien graag Beatrix en Claus nog eens te ontmoeten
in Nederland. Ik zag het al voor me. Carel die Lubbers belt, en Lubbers die Beatrix
inseint dat Romanov haar weer wil zien. Ik zei later tegen Carel: ‘Ga je het zo doen?’

127

Ik neem aan dat hij het was, maar ben niet zeker.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

97
‘Ja, natuurlijk, en dan kan ik nadien ook eens iets aardigs over jou zeggen.’

Moskou - Wenen
De Financial Times128 publiceert een artikel over de manier waarop Desi Bouterse
probeert de economie van Suriname uit het slop te halen, en alles in het werk stelt
de 3,8 miljard gulden aan ontwikkelingshulp die het CONS (Commissie
Ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname) bevroren heeft, in de wacht te
slepen.

Wenen - Amsterdam
Anton Koenen van de GPD zat ook in het vliegtuig. Hij vertelde dat Washington zich
steeds verder uit het International Institute for Applied System Analysis in Laxenburg
had teruggetrokken. ‘Er wordt nu bezuinigd op koffie en thee en zelfs de liften mogen
niet meer worden gebruikt,’ zei Koenen. Ook Frankrijk zou overwegen om zich terug
te trekken. Gvishiani - een van de oprichters van IIASA - is door het Kremlin
teruggetrokken als voorzitter. De hele onderneming staat nu op de helling. Weer het
resultaat van de vervloekte Reagan-kliek in Washington.
Khadaffi heeft via de satelliet een conventie van The Nation of Islam in Chicago
toegesproken: ‘It would be an act of mercy to end the white man's world because
your world is killing you and us and all humanity. We are ready to give you arms,
because your cause is a just cause.’129
Alsof de duvel er mee speelt, lees ik dat Desi Bouterse zijn vertrek naar Libië heeft
vervroegd. Ook dat zal Bouterse in Washington, en daarmee ook in Den Haag, niet
in dank worden afgenomen. Dit is niet de snelste strategie om de CONS-gelden binnen
te halen! Henk Thomas schreef vanmorgen in de Volkskrant over het eerste lustrum
van de Surinaamse revolutie dat op het Oranjeplein in Paramaribo werd gevierd.
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Amsterdam
27 februari 1985
Amerbos
Begon de dag met een brief aan Van der Wind, de advocaat van Lurvink. Ik schreef
hem ‘dat de onaangename situatie zich voordoet dat Frans Lurvink noch zijn
aangegane verplichtingen, noch zijn afspraken nakomt.’ Ik zette uiteen dat de afspraak
met Lurvink, Enkelaar en Spoor voor drie jaar was aangegaan - dat Spoor zelfs als
getuige van die afspraak was opgetreden - maar dat Lurvink zich opzettelijk eraan
onttrok de overeenkomst schriftelijk vast te leggen.
André Spoor bevestigde gisteravond telefonisch dat oud-ambassadeur Donald
McHenry definitief naar Zwolle komt. Ook herhaalde hij de handelswijze van Lurvink
tegenover mij ‘een grof schandaal’ te vinden. Hij was bovendien woedend over een
artikel in NRC Handelsblad van Peter Schumacher dat de club van Lurvink min of
meer belachelijk maakte. Hij gaat er een commentaar tegenaan gooien in de hoop
de schade van Schumacher te beperken, en had al met Jan Sampiemon hierover
contact.
Zelf belde ik Ben Knapen, die uiterst gereserveerd deed. Ik gaf door dat Blatov
Sovjetambassadeur in Den Haag zou worden. Hij antwoordde: ‘Indien ik niet over
vijftien minuten terug bel, zijn we niet in dit bericht geïnteresseerd.’ Ik hou
journalisten die idioot tegen me doen altijd goed in de gaten, want dan weet ik dat
ze met de verkeerde mensen hebben gesproken.130
Jan van Beek van de GPD ging akkoord met 500 gulden voor een bericht over
Blatov.
Wim Hazeu belde. Hij had het artikel over Den Alerdinck in Elseviers Magazine
‘schandelijk’ gevonden omdat verslaggever Bommels het voorstelde of Carel de hele
zaak in elkaar had getimmerd, terwijl Hazeu wist hoe het wel was gegaan.
Er lag een brief van Frans Kellendonk.131
NRC Handelsblad meldt dat het mogelijk is dat minister Hans
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van den Broek volgende maand in Brazilië een gesprek zal hebben met Desi Bouterse.
Dat is een vooruitgang. Een minister die zijn licht gaat opsteken. Had hij drie jaar
geleden moeten doen.
Eindelijk is het me gelukt! Nadat ik Henk Hofland had ingeseind, die weer Wout
Woltz had ingelicht, staat op de voorpagina van NRC Handelsblad vermeld dat een
biografie van prins Bernhard bij Bosch & Keuning in Baarn op de plank blijft liggen.

Schrijver Robert Ammerlaan en de RVD zeggen dat van het schrijven van een biografie
werd afgezien, maar zoals gewoonlijk liegen ze. Als ik op bezoek was bij Hazeu in
Baarn, liep ik vaak genoeg naar de kamer van Ammerlaan door, waar hij werkte aan
de biografie van Bernhard. Hij was zelfs bij Bosch & Keuning aangenomen, juist
omdat hij die biografie bij deze uitgever zou binnenbrengen. Het sterke vermoeden
bestaat dat Bernhard veel te openhartig is geweest tegen zijn biograaf en dat koningin
Beatrix een aantal uit de doeken gedane scheve schaatsen van haar vader niet op
straat wil hebben. Slechte zaak. Bernhard heeft het recht voor zijn dood zijn eigen
verhaal te vertellen en openbaar te maken.
Motke Chanoeka belde. Hij zei ervan uit te gaan dat Desi Bouterse het niet zou
gaan halen en dat hij daarom af ziet van zaken doen met Suriname via mij.
Heel merkwaardig. Koelisjov van de Sovjetambassade, houdt bij hoog en bij laag
vol dat in de enveloppe die Carel Enkelaar op de ambassade liet afgeven, wel een
visumaanvraag voor Carel zat, maar geen voor mij. Enkelaar wilde blijkbaar alleen
naar Moskou gaan. Toen Lomeiko hoorde dat ik niet mee zou komen, had hij tegen
Molchanov gezegd: ‘Dan geef ik geen lunch, maar drinken we een kopje koffie met
die man.’ Molchanov had op hoge poten Enkelaar gebeld, en daarmee de reis naar
Moskou voor mij gered. Toen kon ik toch nog gaan.
André Spoor zei dat hij dit al had gedacht, namelijk dat niet de
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Sovjetambassade mijn aanvraag voor een visum was kwijtgeraakt, maar dat Enkelaar
deze had verdonkeremaand om alleen te kunnen gaan.
Met Peter is alles prima. Edwin had vanuit Zuid-Afrika een cheque gestuurd aan
Peter om de huur van hun flat in Londen te betalen. Financieel is Peter nu weer
helemaal bij.
Jouke Mulder van Elseviers Magazine is te weten gekomen, wat ik al lang weet,
dat Ernst van Eeghen met mij brak nadat hij door de BVD bang was gemaakt voor
mij. Ik ga er verder niet op in. Van Eeghen heeft al genoeg te incasseren gehad met
het verlies van Erica.
‘Er is maar een zonde: gebrek aan hart.’ Deze uitspraak van Multatuli is mij uit
het hart gegrepen.
Edward de Bono, die zich een leidende figuur beschouwt op het gebied van ‘leren
denken’, schrijft in de International Herald Tribune over het Venezolaanse project
van Luis Alberto Machado, de voormalige minister voor de Ontwikkeling van
Intelligentie. Hij vertelt hoe 106.000 onderwijzers in Caracas een opleiding kregen
om ‘thinking skills’ op scholen te helpen verspreiden. Ook de Chinezen, die een
groep waarnemers naar Venezuela zonden, hebben nu dergelijke programma's
ontwikkeld voor 250 miljoen kinderen in China. De Bono somt een groot aantal
landen op, tot en met Bulgarije en Maleisië, die nu vergelijkbare programma's op
hebben gezet.132 Ik heb me in de vroege jaren tachtig uitgebreid in het Venezolaanse
programma verdiept, en minister Machado werd een vriend.133
Nel Oosthout belde. Zij had zich weer eens opgewonden over het geklets in het
Algemeen Dagblad over mij en wilde in een brief schrijven dat ik ‘een man van
allure’ was. Ik bezwoer haar zich de moeite te besparen. ‘Ja, maar ik herinner me
maar al te goed hoe je met je persconferentie in Nieuwspoort over prins Claus, de
hele Nederlandse pers van tafel veegde.’134

28 februari 1985
Carel Enkelaar belde eindelijk om de lopende zaken te bespreken. Hij vroeg me of
ik toch niet Voetelink al had ingeschakeld. ‘Nee,’ zei ik, ‘nog niet. Maar het zit er
dicht tegenaan. Opnieuw worden gemaakte afspraken niet nagekomen.’ Carel heeft
voor zichzelf besloten dat de contacten die gewenst waren rond zijn, en dat hij mij
eigenlijk nu niet meer nodig
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heeft. André Spoor zei gisteren nog: ‘Je weet toch dat we meer dan eens tegen elkaar
hebben gezegd dat Carel ongeveer de grootste proleet is die er rondloopt. Uiteindelijk
zullen Lurvink, Beijen, Slager en ik Den Alerdinck moeten vertegenwoordigen.’
‘Ja, maar we hebben ook tegen elkaar gezegd dat Lurvink nauwelijks voor Enkelaar
onderdoet,’ antwoordde ik, ‘dus God mag weten hoe dit afloopt.’
Motke Chanoeka belde. Hij had gelezen dat Desi Bouterse in gesprek was met
Arron en Lachmon, dus misschien bleef hij toch zitten. Hij vroeg of hij morgen met
‘twee partners’ op Amerbos met me mocht komen praten.
Peter bedankte me weer voor de hulp die ik hem had geboden bij het betalen van
zijn rekeningen. ‘Lieve Peter,’ zei ik, ‘geld betekent helemaal niets voor me. Ik wil
je helpen met boeken, artikelen en andere zaken. Ik heb je vandaag het nieuwe boek
van Alice Miller toegestuurd.’
Ik ontmoette Henk Hofland in Dorrius. Het werd een bijzondere en unieke
ontmoeting. Onze vriendschap is hechter dan ik vermoedde. Hij kwam binnen met
een muts op en zag er beter uit dan ik dacht. Hij is nu 57 jaar. Hij liet een foto zien
met Mimi, Henk junior en Edmond. Wanneer de Haagse Post op de fles zou gaan,
moet hij zien ergens anders 30.000 gulden per jaar vandaan te toveren. Hij gaf me
een staafje met een balletje en zei: ‘Dit is mijn toverstok. Die geef ik aan jou. Driemaal
draaien en een wens doen, maar vooral niets zeggen.’ Hij bestelde dubbele jenevers.
Ik vertelde Henk Hofland over de hersenbloedingen van Bertie Hilverdink, Martin
Portier en Joep Büttinghausen. Allemaal mensen die hij ook kende. Ik zei dit ook
omdat ik van Mimi wist dat hij daar bang voor was. Hij vroeg wat er de oorzaak van
was. ‘Ze leven verkeerd, eten en drinken verkeerd. Wanneer je constant de verkeerde
troep in je pens gooit,’ zei ik om hem te beïnvloeden minder dubbele jenevers te
drinken.
Hij verwacht dat de Haagse Post naar de knoppen gaat ‘want Ron Kaal en Daan
Dijksman zijn gek’.
Hij herinnerde zich dat we eens achter in de tuin van Nijenrode ieder aan een kant
van een sloot zaten. Henk gooide met steentjes. Ik waarschuwde hem: ‘Nog een!’ Ik
rende in het weiland achter hem aan. We vochten. Ik lag uiteindelijk onder volgens
hem. ‘Oh, dat zal ik toen best lekker hebben gevonden,’ antwoordde ik. Overigens
herinnerde ik me dit dus niet. ‘Wim, gebruik je verstand,’ zei hij op berispende toon.
Als ik dit incident niet in mijn dagboek had opgeschreven, had ik het
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helemaal verdrukt, was zijn uitleg. Overigens kon ik harder lopen dan hij, voegde
hij eraan toe.
Henk vond dat ik smalle lippen had gekregen. Waar haalt hij zoiets vandaan?
Henk vond dat er meer structuur in deel I van de Memoires moest komen ‘want
anders zie ik al weer dat de pers je boek in de pan hakt.’
‘Een goede gelegenheid voor jou om het tegendeel te schrijven,’ reageerde ik.135
Hij herinnerde zich ook dat professor William Fletcher van Nijenrode, in Bremen
eens met ons beiden op de kamer het op een trio had willen aansturen. Hofland weet
meer dan ik op dit gebied uit die dagen. Ik geloof het ook nauwelijks.
Henk vroeg ook naar toenmalige kamergenoot Bart Nijman, die inmiddels
overleden is. Hij wist blijkbaar niet dat Wim de Groot van Embden er niet meer is.
Hans van Lookeren Campagne, Henks jeugdvriend, zit nu in de commune van de
Bhagwan in de VS.
Hij stelde me voor dat ik eens mee naar zijn huis in Zuid-Frankrijk zou gaan. Ik
belde hem later op om te vragen of hij misschien met deze suggestie een aanval van
verstandsverbijstering had gehad. ‘Helemaal niet,’ zei hij. Het zou me 700 gulden
kosten.
Toen Henk met zijn petje Dorrius verliet, zei ik: ‘Je lijkt op Léautaud.’ Waarop
hij antwoordde: ‘Maar ik ben niet gek.’ Hij leende geld voor sigaretten en verdween
met mijn koptelefoon met radio. Ik betaalde de rekening van 77,50 gulden - zoals
gewoonlijk.
Toen ik Peter belde over mijn ontmoeting met Henk Hofland, zei hij meteen: ‘Is
hij wel te vertrouwen?’
Theo Sommer van Die Zeit antwoordde. Hij geeft een slap excuus waarom hij niet
heeft teruggebeld, en zegt dat hij niet kan komen naar Den Alerdinck.
Richard Duncan van Time zeurt door over de valse voorstelling van zaken door
Wibo van de Linde (onder ede) voor de Amsterdamse rechtbank.136 Ik heb de man
recht voor zijn raap geantwoord.137
Ik vind het kaartje van Raymond van den Boogaard, correspondent van NRC
Handelsblad in Moskou tussen mijn papieren.
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Henk heeft van 1985 tot 1997 geen letter geschreven over de zes delen Memoires die zijn
uitgekomen. Dit ondanks herhaalde beloftes het wel te zullen doen en het feit dat hij er zelf
uitgebreid in voorkomt.
Zie bijlage 29.
Zie bijlage 30.
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Carel en ik hebben hem inderdaad ontmoet, maar ik heb geen letter aan die leugenaar
besteed.

1 maart 1985
Van der Wind belde. Hij was erg vriendelijk en zei mijn klachten en bezwaren
onmiddellijk met zijn cliënt te hebben opgenomen.138 Vrijwel onmiddellijk belde
Lurvink zelf met de mededeling: ‘Ik wil met jou geen ruzie hebben.’
‘Dat krijg je niet, wanneer je je aan je afspraken houdt en je verplichtingen nakomt,’
zei ik.

De transplantatie van hersensen van een kankerpatiënt in een chimpansee in het
Humboldt University Medical Center in Oost-Berlijn lijkt een onvervulbare droom
die werkelijkheid is geworden. Dat is nu precies waarvan ik altijd dacht dat het eens
zou gebeuren. In tegenstelling tot Philip Handler, die dacht dat een dergelijke
transplantatie nooit verwezenlijkt zou kunnen worden. Als deze transplantaties verder
worden geperfectioneerd, wat zullen daarvan de verstrekkende gevolgen zijn?139
Motke Chanoeka stond op de stoep, vergezeld van de Surinamer Wim Neus en nog
een zakelijke compagnon. Veel geklets en weinig wol. Wel beloofde hij me een foto
van hemzelf met prins Bernhard. ‘Als de prins in de Lockheed-affaire werkelijk zou
hebben gezegd wat hij wist,’ aldus Motke die met zijn echtgenote regelmatig op
Soestdijk te gast is,140 ‘zou hij een hele dijk ambtenaren, inbegrepen Joop den Uyl
zelf, in de
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Zie bijlage 31.
Zie bijlage 32.
Motke is getrouwd met Gerbia Sonderman, de dochter van de omgekomen testpiloot van
Fokker, Gerben Sonderman. Gerben was een vriend van prins Bernhard.
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Lockheed-zaak hebben kunnen betrekken.’ Dat zou wel eens waar kunnen zijn, want
dat Den Haag een bende is, geloof ik al heel lang.
Lurvink voerde trouwens als excuus aan dat ‘van alles was blijven liggen’, omdat
hij in Zwitserland was geweest, wat hij liegt. ‘Ik begrijp nu waarom jij moeilijkheden
met mensen hebt,’ zei hij. ‘Als je in paniek raakt, sla je om je heen.’
Ik antwoordde: ‘Als je me behoorlijk had behandeld en je verplichtingen gewoon
was nagekomen, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn geweest. Ik reageer alleen bij
onfatsoen.’
Alfred Vierling vertelde uit sauna Thermos te zijn verwijderd, omdat andere nichten
er bezwaar tegen hadden dat iemand van de Centrumpartij was binnengelaten. Zoiets
absurds heb ik niet eerder van eigenaar Bennie Becht meegemaakt.
Ik belde met mijn oom Lex Poslavsky om te vertellen dat psychiater Marat
Vartanian naar Nederland zou komen. Dit wond hem weer op. Hij vroeg of ik wist
wat Renomierjuden waren. Dat waren ‘Joden, die Hitler aanprezen.’141 Hij vond het
jammer, zei hij, dat ik mij er toe leende ‘renomier-communisten als Vartanian’ uit
te nodigen en naar Nederland te halen. ‘Jouw vrienden Nixon en Kissinger zochten
anders ook naar openingen in de richting van Moskou,’ zei ik.
‘Ja, maar Nixon en Kissinger kregen er iets voor terug.’
Ja, Helsinki! Hij adviseerde Vartanian te laten schieten. Hij zei verder: ‘Margaret
Boden van de universiteit van Sussex komt op 29 maart naar Amsterdam. Dat is
andere koek. Die kan je beter uitnodigen.’ Ik stelde voor Vartanian mee te nemen
naar de rede van Margaret Boden. Daarop zei hij: ‘Ik verzoek je onze banden te laten
rusten en niet bekend te maken. En gebruik vooral mijn naam niet.’ Dat is dan 1985
en bovendien je beste vriend in je eigen familie!
Nu Lurvink gaat betalen, heb ik duizend gulden naar Peters bankrekening
overgemaakt als steuntje in de rug. De chauffeur van Lurvink arriveerde korte tijd
daarna met het verschuldigde bedrag in contanten. Er werd geen ontvangstbewijs
gevraagd, wat aardig was, maar ik maakte er zelf een en gaf het mee terug. Het
Indonesische leger heeft weer eens 84 personen op Oost-Timor geëxecuteerd.
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Ab Caransa, Vrijmetselarij en Jodendom: de wereld een tempel, definieert: ‘Renomier Jude:
Joods lid van een organisatie die eigenlijk geen joden als lid accepteert, maar om aan de wet
of aan de heersende mores te voldoen toch een of enkele joden toelaat.’ De term dekt de
lading dus niet (red.).
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2 maart 1985
Mijn broer Theo arriveerde voor het afnemen van meer examens Economie. Hij belde
vanuit het Holiday Inn. Ook hij kon er geen touw aan vastknopen waarom Poslavsky
zo tegen Den Alerdinck en tegen de komst van Vartanian was. Ik zei dat ik vroeg
naar het vliegveld zou gaan voor de reis naar Californië met Eduard. Er volgde een
van zijn mopjes, nu hij weet dat ik geen auto meer heb. ‘In case of a flat tyre?’
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Los Altos Hills
3 maart 1985
Californië
Nauwelijks te geloven dat we werkelijk hier zijn. Ed en ik logeren bij Bill en Marjorie
Kellogg, sinds jaren goede vrienden van me.
Wij ontmoetten elkaar gisteren op Schiphol bij Gate 15 en namen TWA vlucht
0815 naar New York. Daar stapten we over op een TWA-vlucht naar San Francisco.
Ik heb veel gelezen en van tijd tot tijd geslapen.
Desi Bouterse, die met premier Wim Udenhout in Libië is, schijnt een lening van
honderd miljoen dollar van Khadaffi te gaan krijgen.
Ook opvallend is het bericht dat de regering in Den Haag voor een keer afstand
neemt van het beleid van de VS dat gericht is op het omverwerpen van het
sandinistische bewind. De idioot Ronald Reagan heeft de fascistische guerrilla's,
door Washington georganiseerd, bewapend en gefinancierd, vergeleken met de
Amerikaanse Founding Fathers. Die man is gevaarlijk gek.142 Linkse regimes in
Latijns-Amerika worden met man en macht vanuit Washington gesaboteerd, opdat
een socialer overheidsbeleid niet zal slagen. Terwijl een kind op zijn vingers kan
natellen dat de sociale onrechtvaardigheid in deze landen vroeg of laat zal escaleren.
Na 59 dagen in rook te zijn opgegaan, is Konstantin Tsjernenko weer eens op
televisie verschenen: ‘But he looked exhausted, unsteady on his feet and short of
breath’.143 Het ziet er opnieuw niet best uit met de derde Sovjetleider in een paar jaar.
Bill en Marjorie kunnen het uitstekend vinden met Eduard. We hebben hier heerlijke
dagen. Bills hobby, de oeroude Mercedes die de naam Brünhilde draagt, is van stal
gehaald. We hebben er een rit door de heuvels in de omtrek mee gemaakt, met de
kap open.
James Boswell (1740-1795), de biograaf van Samuel Johnson (1709-1784), werd
door vele mensen gevreesd. Ze liepen in een boog om hem heen, uit vrees dat hij
gesprekken in zijn
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dagboeken zou noteren. Waar heb ik dit eerder gehoord?144 De heren waren bevriend.
Claude Rawson schreef: ‘The two friends have become posthumous rivals. Some
critics have said that Boswell's “Life” created Johnson for posterity; others claimed
that Johnson provided the material for the book without which Boswell would not
be remembered.’
Algemeen wordt aangenomen dat Johnson de grootste (altijd een slap woord)
schrijver van de twee was, maar de publicatie van zijn werk aan Yale ‘halts and
stumbles, while the Yale Edition of Boswell's diaries marches relentlessly on’. Ik
moet denken aan ‘de vriendschap’ tussen Hofland en mij. Henk werd de prestigieuze,
veel gelezen, betere schrijver die de top van de journalistiek bereikte. Maar wie weet
wat er later zal gebeuren, wanneer ik eenmaal mijn dagboeken ga uitwerken? Boswell
haastte zich naar een bordeel op de dag dat zijn moeder overleed. ‘His diaries record
women of all ages, shapes and sizes, from adolescent girls to women of sixty,
including whores, maids, widows and other men's mistresses, wives and daughters.’
Hij moet ook een voorliefde hebben gehad om ‘public hangings’ bij te wonen. Waar
kwam dat vandaan?
‘His compulsion to record,’ schreef Rawson, ‘was itself febrile. He lived for it,
sometimes thinking “that a man should not live more than he can record” and
regretting “that there is no invention for getting an immediate and exact transcript
of the mind”.’ Ik beken dat ik deze gedachte ook wel eens heb gehad, want als ik in
de polders fiets is het niet leise flehen meine Lieder maar leise flehen meine Gedanken.
Gedachten die ik bij thuiskomst grotendeels vergeten ben terwijl ik die soms juist
graag vast had willen houden. Dikwijls neem ik papier en potlood mee, zodat ik even
kan afstappen om vlugge notities te maken. Volgens Rawson zou Boswell ook niet
blij zijn met zo'n ‘psycho-copier’ omdat hij ervan hield ‘to arrange and to stagemanage
not only the events he recorded but also his writing of them’. Het is in ieder geval
ook niet mijn wens om een psychocopier te bezitten. Mijn bedoeling is om de
authenticiteit van gedachten, die door mijn brein warrelen, vast te leggen en te
analyseren.
Ik luister in bed naar Turandot en ben bijna in tranen bij de gedachte dat my boy
in de kamer hiernaast is. We kunnen hele dagen van elkaar genieten. Ik lig trouwens
in het bed waar vorige week Jack Coleman, de acteur die Steven Carrington speelt
in de serie Dynasty, heeft geslapen. Hij heeft een affaire met
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Christine Kellogg, een nichtje van Bill. Ik heb die jongen altijd buitengewoon
appetijtelijk gevonden.
Trouwens, ik hou zielsveel van Peter. Door het artikel van Boswell vraag ik me
af of Henk en ik erin zullen slagen de laatste jaren van ons leven weer in een innige
vriendschap door te brengen. Geestelijk zitten Boswell en ik volledig op een lijn.
Door het tijdverschil ben ik heel vroeg wakker.
Bill zegt dat Ronald Reagan nog in de negentiende eeuw dwaalt - ‘except for
flushed toilets.’145 Hij spreekt over religie op een manier waarop ‘even the crusaders
were not that misled’. Intussen staat Eduard - met een schort voor - in de keuken
Marjorie te helpen het ontbijt gereed te maken. We hebben om 07:00 uur al samen
met Marjorie door de heuvels gewandeld.
Ik denk veel aan Peter en spreek Eduard soms zelfs met Peter aan. Zoals ik ook
altijd Peter verwar met mijn broer Theo. Poslavsky zegt me er geen zorgen over te
maken. Volgens hem is het een gebrek aan concentratie.

4 maart 1985
Vanmorgen maakten we een rit met Brünhilde om een bezoek te brengen aan een
98-jarige kennis op een ranch. De man viel helaas zowat uit elkaar. Het was geen
prettig bezoek. Een oog zat al zowat dicht. De Kelloggs brachten ons later op de dag
naar San Francisco, waar ik met Ed kamer 606 in het Hyatt Hotel heb betrokken.
Lex Runderkamp had oud-ambassadeur Carl Barkman geinterviewd. Brakman is
de man, die na het Nieuw-Guinea-conflict een diplomatieke post in Djakarta ging
opzetten. Hij vroeg Luns om instructies. Deze had er maar een: ‘Als laatste gaat u
de Amerikaanse ambassadeur Howard Jones bezoeken.’ Luns had de pik op hem
omdat Jones Sukarno buitengewoon goed had leren kennen en de politiek van John
F. Kennedy steunde om een vreedzame overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië
te helpen bewerkstelligen. Daarin zie je weer de haatdragendheid van Luns. Barkman
zegt dan dat ‘het natuurlijk een grapje van Luns was,’ en hij voegt eraan toe: ‘(...)
toch ge-
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probeerd te hebben deze instructie uit te voeren.’ Helemaal geen grapje. Dit was
Luns ten voeten uit.146
Barkman vertelt verder nog een anekdote over een rit in zijn dienstauto met
Sukarno, die een soortgelijk voertuig zou hebben willen aanschaffen. De teneur van
de herinnering van Hare Majesteits ambassadeur komt erop neer dat de grote Bung
van Indonesië lichtelijk imbeciel zou zijn geweest. Ook zou deze heldhaftige
Nederlander een soort ultimatum aan de Indonesische president hebben gesteld dat
wanneer Nederland geen ambassadegebouwen toegewezen zou krijgen, hij
genoodzaakt was de ambassade helemaal te sluiten. Hij verwachtte zelfs wegens
deze brutaliteit tegenover Bung Karno te worden ontslagen door het ministerie, maar
zijn beleid werd onmiddellijk goedgekeurd. Zo komen de fabeltjes in de wereld. En
Sukarno zelf is er niet meer om zijn kant van deze heldensage van de Nederlandse
oud-ambassadeur te belichten.

5 maart 1985
San Francisco, Hyatt Hotel
Ronald Reagan heeft iets nieuws bedacht. Het Witte Huis maakte bekend dat
bevriende Aziatische landen (Indonesië? Thailand? Welke landen?) gevraagd zullen
worden om de door de VS op de been gebrachte contra-guerrilla tegen het bewind
van Daniel Ortega in Nicaragua, te gaan helpen. Een absoluut bezopen gedachte die
slechts aantoont hoe weinig ze in Washington van Azië begrijpen.147
David Hartman ondervraagt Ken Adelman in Goodmorning America. Adelman
houdt zich voor de regering met ontwapeningsonderhandelingen bezig. Hij citeert
Georgii Arbatov, die gewaarschuwd heeft dat als de VS door zullen gaan met Star
Wars, de Sovjet Unie haar eigen passende maatregelen zal nemen. Adelman doet dit
af met ‘retoriek’, wat misschien ook wel waar is, want in Moskou hebben ze andere
prioriteiten dan hun roebels uitgeven aan oorlogsmogelijkheden in het universum.
Adelman verwacht overigens dat Nederland kruisraketten zal plaatsen. Zo informeert
ABC televisie de Amerikanen aan het ontbijt.
We wandelden gisteren veel in de stad en hebben 's avonds in The Fisherman's
Wharf gegeten. Daarna zijn we met het beroemde trammetje terug naar Union Square
gegaan. Vanmorgen kwam mijn oude vriendje Randy Shilts naar het hotel om met
Ed en mij te ontbijten. Hij bracht een pamflet van vele pa-
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gina's mee: The Plague. Het ging over de AIDS-epidemie. Hij zei in aanmerking te
komen voor een Pulitzerprijs, omdat hij de journalist in de VS was die zich het meest
had ingezet om aandacht te vragen voor AIDS en de gevaren van onveilige seks. Jaren
geleden interviewde ik hem voor de Nieuwe Revu, nadat ik hem als het eerste jonge
ventje met een eigen programma voor homo's op de Amerikaanse televisie had
gezien.148 Eduard las het pamflet in een ruk uit, ook al had hij kritiek op Randy's
manier van schrijven. Ik heb Adriaan van Dis over de ontmoeting geschreven, ook
omdat Randy naar Amsterdam wil gaan om een boek over AIDS in Amsterdam te
schrijven.
Ik belde intussen met Lurvink en Enkelaar. Lurvink beklaagde zich dat Carel van
de komende bijeenkomst een televisie-evenement wilde maken. Ook had Enkelaar
bepaald dat ambassadeur McHenry en Stephen Cohen ‘mochten toekijken en niet
op televisie zouden verschijnen.’ Dit is dus helemaal in strijd met wat André Spoor
en ik hen hebben gezegd en zoals wij het planden. André zei toen ik hem belde: ‘Ik
trek me terug als het zo doorgaat. Het is ook nogal wat anders. Het is een ramp dat
wij nu beiden in de VS zijn en geen invloed op de gang van zaken in Zwolle kunnen
uitoefenen.’ Toen ik later Lurvink belde, werd de telefoon bij hem door Willem
Brugsma opgenomen. Ik hing meteen op. Intussen had André met zowel Lurvink als
Brugsma gesproken. Er zou een Capitool-achtige televisie-uitzending komen met
open stoelen voor McHenry en Cohen. Ik zei direct: ‘Op die manier is de balans
tussen Oost en West doorbroken en dan krijg je helemaal nooit meer Amerikanen in
Zwolle. Ik vind dat Cohen en McHenry dit moeten weten.’
‘Dat is onzin,’ zei André. ‘Het kan Cohen niets schelen of hij op televisie is of
niet. Ik ben trouwens met Cohen bezig de bijeenkomst te structureren, want daar
denkt niemand aan en dat kunnen ze ook niet in Hilversum televisieland.’
Carel Enkelaar was bij minister Hans van den Broek geweest, die iedere
betrokkenheid van Den Haag bij Den Alerdinck had afgeketst. Onze plannen waren
geen zaak voor de regering. Carel had gepocht dat hij naar Ruud Lubbers zou gaan,
maar daarover wordt niet meer gesproken. Willem Brugsma had tegen André gezegd
dat het televisiegebeuren een oorlogje rond Enkelaar begon te worden, ook omdat
de programmamakers
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van Panoramiek meenden rechten op de Zwolse conferentie te kunnen doen gelden.
We vliegen straks naar Los Angeles om te logeren bij William Bast en Paul Huson.
Ik probeer het nieuws bij te houden. The New York Times publiceerde in een
hoofdartikel dat de Physician Task Force on Hunger in America heeft vastgesteld
dat twintig miljoen inwoners van dit land honger lijden. Dat is een op de twaalf
Amerikanen. Er zijn zelfs kinderen bij. ‘“America,” the President likes to say, “is
on the move again.” But the lines at the soup kitchens move slowly,’ aldus de krant.149
Dat is dan het rijkste land ter wereld. Diezelfde Reagan vroeg op 4 maart 1985 aan
het Congres opnieuw 1,5 miljard dollar goed te keuren om nieuwe MX-raketten, die
‘Peacekeepers’ worden genoemd, te maken.150
Er komen per jaar 800.000 Amerikanen met gonorroe bij, althans dat zijn de
opgegeven gevallen. Ik weet zeker dat dokter Frederick Stern op Fifth Avenue het
niet volgens het boekje opgaf toen ik daar in het verleden een gonorroeprik haalde.
Gonococcen behoren tot de meest gevreesde bacteriën die menselijke infecties
overbrengen, schrijft Harold Schmeck.151 Er wordt al jaren gezocht naar een afdoende
vaccin. ‘An experimental vaccine developed by Army researchers was given a field
trial in 1983,’ aldus Schmeck.

7 maart 1985
Anthony Lewis neemt het krachtig op voor Leslie Gelb.152 Ik wist trouwens niet dat
Gelb van 1977 tot 1979 directeur van het Bureau voor Politieke en Militaire Zaken
van het State Department is geweest. Ik geloof niet in journalisten die
overheidsfunctionaris worden of ambtenaren die journalist worden of een andere
opmerkelijke ommezwaai maken.153 Gelb schijnt in The New York Times een boekje
te hebben opengedaan over een plan van Reagan ‘to deploy nuclear depth charges
in Canada, Iceland, Bermuda and Puerto Rico.’ Moet je nagaan hoe gek die man op
het Witte Huis langzamerhand is. De veiligheidsadviseur van Reagan, Robert
McFarlane werkte volgens het boekje en gaf opdracht aan het State Department om
Gelb te assisteren bij het schrijven van zijn artikel. Maar toen vond
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hij generaal John Chain, de huidige directeur van het Bureau van Politieke en Militaire
Zaken, op zijn pad die iedereen verbood met Gelb te spreken. Vervolgens verzochten
minister George Shultz en McFarlane beiden aan de hoofdredactie van The New York
Times om het artikel van Gelb tegen te houden, wat uiteraard werd afgewezen. Toen
ging ook generaal Chain door de knieën en nu schrijft Lewis: ‘It is easy to dismiss
General Chain as someone with the gravitas of a petulant three-year-old. But what
he did - what he is still doing - cannot be so easily dismissed. He has used the weight
of office to bring what amounts to a charge of treason, without due process or any
kind of law, against a person of demonstrated patriotism and thoughtfulness.’
Het herinnert me aan mijn Adres aan de Staten-Generaal in 1957 over de kwestie
Nieuw-Guinea, dat ik met professor P.N. Drost initieerde, en waarop onmiddellijk
geluiden van landverraad in Den Haag werden gehoord. De Telegraaf sprak zelfs
over het onthoofden van mij. In Nederland nam zegge en schrijve geen enkele
journalist het voor me op, ook Henk Hofland niet, die precies wist hoe de vork in de
steel zat. Dat is het grote verschil met deze zaak. Hier neemt Lewis het publiekelijk
voor Gelb op. Minister Shultz stond natuurlijk achter de idiote generaal, zoals zijn
woordvoerder Bernard Kalb braaf bevestigde. Ik zeg het weer: een journalist wordt
geen ambtenaar, tenzij hij nooit zuiver op de graad is geweest.
De moeder van Paul logeert hier ook. Zij is overgekomen uit Groot-Brittannië.
We hebben buiten gedineerd. Het was een perfecte dag. Bill en Paul hebben contact
met de Shapiro's, die Dynasty schrijven. Ze gaan nu aan een tweede serie beginnen
The Colby's, die zich in Californië afspeelt. Het zal niet eenvoudig zijn om met het
succes van Dynasty te concurreren.
Randy Shilts had een script voor een film geschreven over een tweeling van wie
er een AIDS kreeg. Ik heb Randy opgebeld en hem geadviseerd het script aan Bill
Bast toe te zenden. Bill zei: ‘I have to be careful with these matters. Because when
I do write some day an AIDS film, I have to protect myself that no-one can sue me
for stealing ideas.’
We hebben in de Jaguar een rit gemaakt om Ed de omgeving te laten zien.
Andrei Gavrilov, een pianist uit de Sovjet Unie heeft asiel aangevraagd in Londen.
In 1974 won hij de Internationale Tsjaikovskiwedstrijd in Moskou.154
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De lafbekken op het Pentagon in Washington hebben nu bekend gemaakt dat zij de
radartape hebben gewist, waarop een deel van de vlucht van het neergeschoten
Koreaanse vliegtuig was opgenomen. Het Zuid-Koreaanse vliegtuig werd door een
Sovjetjager neergehaald. Bij het incident kwamen 269 personen om het leven. Geen
wonder dat alle sporen die zouden kunnen aantonen dat de Amerikanen dit
neerschieten opzettelijk uitlokten, moeten verdwijnen.155
Er zijn waarschijnlijk 200.000 Joden van de gaskamers in de concentratiekampen
gered door niet-Joden. In Berlijn hebben 5.000 Joden de oorlog overleefd door de
assistentie die zij van niet-Joodse Duitsers ontvingen. Onder leiding van socioloog
Samuel Oliner is aan de Humboldt State University in Californië onderzoek gedaan
naar de achtergronden en de motieven van deze helpers. The Altruistic Personality
Project, onderzoekt wat niet-Joden bewoog de Joden te helpen.156
Behavioristen verklaren altruïsme ‘in terms of the reinforcement people get from
making themselves feel good by doing good. Behavior geneticists have studied twins
to see if there is an inherited temperament that predisposes some toward acts of
kindness.’ Oliner onderzocht bijvoorbeeld waarom een SS-officier een Joods echtpaar
tot het einde van de oorlog in zijn woonvertrekken direct boven het SS-hoofdkwartier
in Berlijn verborgen heeft gehouden. Of: wat bezielde een Belgische gravin, die niet
alleen honderd Joodse vrouwen en kinderen op haar kasteel voor de bezetters
verborgen hield, maar ook nog koosjer eten voor haar gasten kookte.
De belangrijkste motivatie was ‘compassionate values’. In de meeste gevallen
bleken deze terug te gaan tot de prille jeugd, toen ze door ouders en verzorgers werden
ingeprent. Bijna alle redders bleken ‘a strong identification with a parent’ te hebben,
en die ouder was ‘a strong moralist’.
De psycholoog Ervin Staub van de universiteit van Massachusetts heeft geschreven:
‘Goodness, like evil, often begins in small steps. Heroes evolve; they aren't born.
Very often the rescuers of jews made only a small commitment at the start - to hide
someone for a day or two. But once they had taken that step, they began to see
themselves differently, as someone who helps. What starts as mere willingness
becomes intense involvement.
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8 maart 1985
Hollywood, Holiday Inn
Om 06:00 uur vanmorgen heb ik mijn armen om Eduard heen geslagen, want straks
naderen we het einde van ons reisje samen. Hij deed wel moeilijk, maar ik zei:
‘Misschien komt er een dag dat ik genoeg van je heb zonder je ooit nog te willen
aanraken.’ Maar ik weet dat als dat gebeurt, het ook het einde van the love story
betekent.
Ik las zojuist HIS CARNAL ITCH, een artikel van Samuel Hynes,157 over Experiment
in Autobiography en het postscriptum bij dat boek H.G. Wells in Love. Voor Wells
was het ook heel gewoon om openlijk over zijn seksleven te schrijven. Het was een
onmisbaar deel van zijn herinneringen. Hij had waarschijnlijk minder seksuele
avonturen dan zijn voorganger James Boswell, maar toch is er na het overlijden van
zijn tweede vrouw voldoende gebeurd om een toegift op zijn autobiografie te
publiceren. Hij schijnt te hebben gewacht tot de meeste dames in kwestie waren
overleden. Seks, concludeert Hynes, was voor Wells een hobby: ‘my other “love
affair” had much the same place in my life as fly-fishing or golfing has in the life of
many busy men.’ Maar Wells benoemde het ook als therapie of als amusement: ‘an
incidental refreshmen in life’. Ik heb mijn eigen ideeën over het belang van
regelmatige seks, maar het stelt me gerust - nadat ik zelf veel kritiek heb gekregen
zo openlijk over mijn seksleven te schrijven - dat Wells dit een halve eeuw geleden
al de gewoonste zaak van de wereld vond.

Los Angeles - St. Louis
Vreemd: de droom van het reisje met Eduard is alweer voorbij. We namen een ontbijt
in West-Hollywood, midden tussen de nichten, deden nog laatste inkopen en leverden
onze gehuurde Hertz-auto weer in.
Gisteravond gaven Bill en Paul een diner voor ons, helemaal op z'n Hollywoods.
Er komt iedere maandag een mannetje om alle bloemen-arrangementen door het hele
huis te verzorgen, zoals er tweemaal per maand een andere kerel komt om het
zwembad bij te houden. Weer andere mannen houden de tuin, de palmen en heesters
op orde. Behalve Bill, Paul en diens moeder Olga, waren een vriendin, Tamar Cooper,
en twee vrienden, Tim en Tom aanwezig. Het diner was een groot sukses. Eduard
trok volop de aandacht. Wat me verbaasde, was hoe gedetailleerd Bill vertelde over
wat er in 1977 rond Geor-
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ge de Mohrenschildt was gebeurd. Ik logeerde toen bij hen en reisde af naar
Minneapolis terwijl De Mohrenschildt in Florida werd vermoord. De hele wereldpers
benaderde Bill en Paul vervolgens, omdat zij mijn laatste bekende adres waren.
Gisteren belde ik nog met André Spoor, die kennelijk walgt van wat er zich rond
Den Alerdinck afspeelt en Carel nu omschreef als ‘de koning der proleten’. Het
schijnt overigens Willem Brugsma te zijn geweest die Lurvink wist te overtuigen
dat hij Spoor en niet Enkelaar de persconferentie na afloop moest laten behandelen.
Eduard blijft me verbazen. Hij komt altijd weer met nieuwe, doordachte ideeën
aanzetten, zoals waarom ik mijn boek niet eerst in Londen uitgeef. Gemakkelijker
gezegd dan gedaan.

9 maart 1985
St. Louis, Missouri
Hier hebben we nog samen in het Hilton overnacht, maar Eduard is nu naar New
York afgereisd en logeert bij Mora Henskens. Ik vertrek naar Wicher de Marees van
Swinderen in Phoenix, Arizona.

TWA vlucht 133
Het leren luisteren naar muziek is eigenlijk het mooiste geschenk dat mam me heeft
kunnen geven. Ventjes lopen weg en houden weer van anderen, maar de liefde voor
de muziek is niet af te nemen, door niemand.
‘Why do we like music?’ vraagt M. Mitchell Waldrop zich af in Science.158
‘Music, after all, is nothing more than a sequence of sound waves. So why did the
music of Wolfgang Amadeus Mozart fill his rival, Antonio Salieri, with longing and
pain? Why do we fill our own lives with music? Part of the answer seems to lie in
the physics of the sound waves. But how to explain why one tune is utterly banal
and another is magic? On a more fundamental level, the aesthetics of music vary
widely between cultures. In the last instance, it seems that the power of music lies
not in the sounds but in ourselves.’
We hebben een perfecte trip gehad. Ik moet nu verder niet zeuren. We hebben
genoten en ik ben er dankbaar voor. Ik luister naar de Vierde van Mahler als troost.
Esquire schrijft over mijn Yale-vriend, de auteur John Knowles.159 Hij heeft zijn
negende roman gepubliceerd, The Private
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John Knowles, links op de omslag van een van zijn boeken, zoals ik hem kende op Yale.

Life of Axie Reed en heeft tot op heden negen miljoen boeken verkocht. Ik zou John
graag weer eens terugzien. Wanneer? Hij woont op Long Island.
Ik heb tijdens onze reis veel te weinig geschreven, wat altijd jammer is. We hebben
veel gesproken en veel gelachen. Ik heb Eduard gezegd zijn beschermengel te zullen
zijn nadat ik ben overleden. Soms denk ik natuurlijk wel aan dat moment, wat eens
komt. Het leven is een schoolreisje.
Ik luister naar een strijkkwartet dat Beethoven speelt. Herinneringen aan De Horst.

10 maart 1985
Phoenix, Arizona, Inn Suites Motel
Wicher haalde me af van het vliegveld. Hij was weinig veranderd. We hebben tot
23:30 uur in mijn motelkamer zitten praten. Hij vroeg of ik geen andere schoenen
dan sneekers bij me had, want we zouden vandaag naar een sjiek restaurant gaan met
zijn vriendin Beverly. Ik had de neiging om nee te zeggen, omdat je toch zou mogen
verwachten dat zelfs een jonker uit Bilthoven na een kwart eeuw in de VS zijn
burgerlijke, Hollandse trekjes zou zijn kwijtgeraakt.
Zijn handel in huizen en grond bloeit. Het jaar 1984 was het beste tot dusver. Hij
gaf me een exposé over hoe het westen van de VS bezig was het Pacific Basin te
exploiteren, zoals Gvishiani mij al jaren geleden in Moskou voorspelde dat dit zou
gebeuren.
Ik vertelde nog altijd in contact te zijn met Toon en Marlene Twiss Quarles van
Ufford, van de Beukenburg in Groenekan. Dit bracht een relaas teweeg dat me diep
schokte. Hij vertelde namelijk dat de moeder van Toon ‘uit bangheid’ haar man, die
officier van justitie was, had verraden. Hij werd daardoor door de Duitsers
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gefusilleerd. ‘Ik vermoord haar als ik haar ooit tegen kom,’ zei Wicher. Mevrouw
Quarles is overleden. Ik ben dit vergeten, of heb het nooit geweten, maar ik heb er
diep over nagedacht. Het zou waar kunnen zijn.
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Quirijn van Swinderen is nu gepensioneerd ambassadeur en woont in Vancouver,
Canada. Wicher heeft golf gespeeld met Hans van Santen, een vriendje van vroeger,
die nu miljonair schijnt te zijn en daar ook woont. ‘He spoke highly of you,’ zei
Wicher, wat voor de verandering prettig was om te horen.

11 maart 1985
Konstantin Tsjernenko is overleden. Nu wordt mogelijk Den Alerdinck II afgezegd
en verschoven. Michail Gorbatsjov wordt president van de USSR. Dit zal een nieuw
tijdperk inluiden, denk ik.

Gisteren heb ik twaalf uur met Wicher, en gedeeltelijk ook met zijn vriendin,
doorgebracht. In een onbewaakt ogenblik vertelde zij me dat Wicher hartproblemen
heeft, en dat zijn gezondheid niet zo goed was. Hij is ook bang om kanker te krijgen,
heeft hoge bloeddruk en mag geen koffie drinken. Maar hij heeft ook vrijwel geen
beweging. Ze maken uitstapjes naar Mexico om te vissen en om te varen, maar dat
is iets anders dan dagelijks bij weer en wind in de polders fietsen, zoals Peter me
heeft geleerd.

Phoenix - St. Louis
Wicher kwam me vroeg halen om me naar het vliegveld te brengen. Hij zei dat hij
het erg leuk had gevonden dat ik hem had opgezocht. Hij bood zelfs aan mijn motel
te betalen, wat ik besloot voor die ene keer van een oude vriend te accepteren.
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Ik blader door Bridges to Infinity van Michael Guillen.160 Ik verbaas me over de
informatie dat Claude Debussy zijn twaalf etudes voor de piano in twee maanden
(augustus en september 1915) schreef, waarna hij bijna geen muziek meer
componeerde, en in 1918 aan kanker overleed. Hij droeg zijn etudes op aan Frédéric
Chopin. Ze zijn ook prachtig, en zo radicaal anders dan de tonen van Chopin. Een
ding heb ik met Wicher van Swinderen zeker gemeen: hij luistert ook altijd naar
klassieke muziek. Hij speelde op het Baarns Lyceum cello, net als ik.
Ik zit in dit toestel naast een prachtige jongen, misschien 24 of 25 jaar, net als
Eduard, in spijkerbroek en een roze shirt. Hij heeft een mooie glimlach. Ik zit me al
vanaf Phoenix af te vragen hoe hij is. Zou ik seks met hem kunnen hebben? Misschien.
Wat studeert hij? Wie zijn de ouders? Waar gaat hij heen? Hoe zou ik me voelen als
hij mijn zoon was? Ik zou hem in de wereld moeten los laten. Wicher was het met
me eens dat de reden dat zijn broer Quirijn, mijn twee broers en ik geen kinderen
wilden hebben, een gevolg van onze ervaringen in de Tweede Wereldoorlog kan zijn
geweest.
Mijn ‘vriendje’ reisde naar Boston. Ik vloog naar O'Hare in Chicago om mijn
vriend Jonathan Raymond te ontmoeten. Ik heb hem al zo lange tijd niet gezien,
misschien wel tien jaar. En toch was onze ontmoeting, die vijf uur duurde, enorm
intiem. Hij zag er lekker uit, in een corduroy broek, een open shirt en tweed jasje.
Hij was niets veranderd. Hij was slank, gespierd en gezond. Het verwonderde me
eigenlijk hoe aantrekkelijk hij nog steeds is. Zijn zoon Adam woont op dit moment
bij zijn grootmoeder. Zijn vriendin Sonja baat een kapperszaak in de Hancock Building
uit. Zijn moeder en zus wonen in Maine. Hij werkt nog steeds als bouwvakker. Hij
doet dit nu al vijftien jaar en werkt op grote hoogte aan de buitenkant van gebouwen.
Hij was zeker van wat hij deed en niet bang, maar gaf toe dat tot nu twee van zijn
collega's dood waren gevallen. Hij was eens met een vlam bezig en verbrandde toen
bijna de touwen die hem vasthielden.

12 maart 1985
Chicago, O'Hare International Airport
De kranten staan bol van de machtsovername in het Kremlin door Michail Gorbatsjov.
The New York Times opent:
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Elders in dezelfde krant: A LEADER WITH STYLE - AND IMPATIENCE. Al in december
kondigde Gorbatsjov aan: ‘We will have to carry out profound transformations in
the economy and in the entire system of social relations.’ Dat is nogal wat. YOUNG
TEAM TAKES REINS, meldt Seth Mydans vanuit Moskou. In het Kremlin begint de
‘shift to a new generation of leadership’. Het was de snelste overname van de macht
in de geschiedenis van de Sovjet Unie. Vier uur en vijftien minuten na de
aankondiging van Tsjernenko's overlijden, werd Gorbatsjov diens officiële opvolger.
‘I promise you, comrades,’ zei hij, ‘to do my utmost to faithfully serve our party,
our people and the great Leninist cause.’161
Ronald Reagan tekende het condoleanceregister op de Sovjetambassade in
Washington. George Bush gaat naar de begrafenis. Ik neem aan dat Lubbers gaat en
wellicht prins Claus.

Chicago - New York
Het vliegverkeer is weer overbelast. We staan een half uur op een startbaan voor we
kunnen vertrekken. Ik gebruikte de tijd om Peter te schrijven.
Henry Cabot Lodge is overleden. Ik heb hem jarenlang gevolgd, toen hij
ambassadeur bij de VN was voor de Verenigde Staten. John F. Kennedy benoemde
hem - als Republikein - tot ambassadeur in Saigon. Dertien weken na zijn aankomst
in Vietnam werd president Ngo Dinh Diem vermoord. Ik vond deze Lodge een
bijzonder onfrisse mijnheer.
Jerome Kagan schrijft in Science over liefde en geweld. Hij gaat er vanuit dat
Amerikanen van mening zijn dat mensen zo dicht bij dieren staan ‘that their biological
drives can subdue there sense of what is right.’ Hij preciseert de vraag: ‘Do all facets
of human nature lie on a continuum with animal nature, or are humans a qualitatively
different creature, because they possess a consciousness that evaluates the meaning
of action, a con-
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science that characterizes people and their actions as good or bad, and a will that can
control morally unacceptable behaviors?’ Van Aristoteles tot Kant werd de mens
gezien als beschikkend over ‘rational control of desires, with will as executor.’ Darwin
stelde in The Origin of Species: ‘Human beings are simply hairless versions of
gorillas.’ Toen kwam Sigmund Freud: ‘who subordinated a person's will to biological
drives of the Id and to assign the functions of the will to the Ego and Superego, both
of which had to be carefully constructed during development.’
Kagan verdiept zich in ‘the blizzard of cruelty and aggression in contemporary
society,’ en geeft toe dat het helpt - en soms therapeutisch helpt - aan te nemen ‘that
it is not always possible to control open anger, rivalry, and jealousy.’ Hij trekt een
vergelijking met Japan, waar van kinds af aan wordt geleerd om woede te beteugelen,
met het gevolg dat jaarlijks ‘the differential frequency of violence in Japan’,
vergeleken met de VS enorm is. Ook Kagan gaat in op het belang van liefde ‘as a
vital source of satisfaction and élan.’ Hij herinnert aan de slagzin make love not war
tijdens de wrede oorlog in Vietnam. ‘I do not understand all of the reasons why being
loved came to crowd out other sources of satisfaction.’
‘The contemporary receptivity to the twin ideas that humans are reservoirs of lust,
anger, greed and ambition, and that love, not will, is the source of our salvation has
profound implications for the laws that are written and upheld across the nation,’
aldus Kagan. Rechters excuseren misdaden bij jongeren, omdat zij bijvoorbeeld
zonder liefhebbende ouders voor galg en rad zijn opgegroeid. Kagan en andere
wetenschappers delen overigens de mening van psychiater John Bowlby niet dat een
kind zonder liefhebbende ouders per se gedoemd zijn te ontsporen.
In oktober en november 1984 las ik The Nature of the Child,162 een studie over de
ontwikkeling van het kind dat begint met de constatering: ‘We have a less satisfying
explanation of human psychological development than of the life cycle of the fruit
fly.’ En terwijl ik in dit vliegtuig me verdiep in Kagans pogingen iets zinnigs te
zeggen over liefde en agressie, heeft Time weer eens een omslag over Star Wars.163
‘If you start to build Star Wars, we will be obliged to build new nuclear weapons,
and more of them, which can penetrate your defensive shield,’ aldus Georgii Arbatov
als woordvo-
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erder van de Sovjet Unie op pagina 17 van dit vele pagina's tellende artikel. Het is
een propagandatekst om de Amerikanen te overtuigen dat Ronald Reagans
waanzinnige denkbeelden over een dergelijk antiraketschild, voor de VS werkelijk
tot de mogelijkheden behoren.164 Ik blijf er trots op met Arbatov een boek te hebben
geschreven, en de tien jaar van discussies en ontmoetingen met hem in Moskou,
beschikbaar te stellen voor een groter publiek. Juist om te bestrijden dat het waar
zou zijn, dat in het Kremlin idioten zaten die de wereld wilden veroveren, zoals
Washington (en Den Haag) de mensen zo graag willen doen geloven.

New York, Hyatt Hotel
Er wachtte een boodschap van Eduard. Ik kocht een exemplaar van The Fate of the
Earth van Jonathan Schell voor hem, omdat we er op reis over spraken.165
Ik telefoneerde lang met André Spoor die nu in Den Haag was. Gromyko en
Lomeiko komen zoals afgesproken was naar Den Alerdinck. Alles zal volgens plan
verlopen. Brugsma blijft sceptisch en gewichtig doen, meldde André, maar dat kennen
we van hem. ‘Daarom zit hij in deze zaak ook in de achterste koets,’ onderstreepte
ik.
Omdat ik voor het verloop van de zaak Stephen Cohen uit hoffelijkheid belde,
ontdekte ik nieuwe, vileine, sabotage van onze plannen door Hilversum. Wat bleek:
de internationale afdeling van de NOS had hem gisteren gebeld met de mededeling
dat de sovjets niet kwamen, maar dat zij wilden dat Cohen wel kwam voor een
interview op televisie. Stephen was hier behoorlijk boos over geweest, en had op het
punt gestaan om dan maar eind februari met zijn dochter op vakantie te gaan. Ik zei
hem dat ik zelf pas terug was van vakantie in Californië en Arizona, maar juist tien
minuten geleden met André Spoor had gebeld. Ik zei hem verder dat de sovjets
volgens plan kwamen, en dat iemand heeft geprobeerd ons een spaak in het wiel te
steken. Ik belde Spoor terug. Die woedend naar Carel Enkelaar belde, die laconiek
antwoordde: ‘Ja, ik begrijp wel hoe dat verhaal in de wereld is gekomen, maar het
is allemaal te lang om je nu te vertellen.’ André vroeg Carel of dezelfde onzin
misschien ook naar ambassadeur McHenry was doorgebeld. Deze vraag stelde Stephen
Cohen ook meteen. Enkelaar dacht van niet. Stephen zou McHenry meteen op de
hoogte stellen maar vroeg: ‘Was dat telefoontje naar mij sabotage?’ We ein-
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digden ons gesprek met zijn woorden: ‘See you in The Netherlands.’
‘I consider you my advisor in The Netherlands,’ aldus Cohen, die ik tenslotte had
aangedragen voor Den Alerdinck.
Ik antwoordde: ‘Okay me, but also Spoor.’
‘Well, I do not know Spoor as well as I know you. I rather work with you.’
Ik belde Spoor opnieuw, die diep geschokt was vanwege wat nu weer via de NOS
was gebeurd. Ik stuurde Carel Enkelaar twee telegrammen, die voor zichzelf spreken.

Om 17:20 uur kwam Eduard naar boven in het Hyatt. Ik kreeg een zoen op mijn
wang. Hij was een ander mens dan degene van wie ik in St. Louis afscheid had
genomen. Ik kon slechts gissen wat deze bijna niet te geloven transformatie tot stand
had gebracht. Misschien had hij mijn (en zijn) vriendin, Mora Henskens niet durven
vertellen dat we een heerlijke reis naar Californië hadden gemaakt.166
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13 maart 1985

De idioten in Washington denken blijkbaar dat deze nieuwe mijnheer in het Kremlin
zo maar op het matje kan worden geroepen, met als aantrekkelijk hengeltje een
zogenaamd wapenakkoord. Ze begrijpen absoluut niets van hoe in Moskou aan de
top wordt gevoeld, gedacht of gehandeld.
Intussen reist de halve wereld naar Moskou om Tsjernenko de laatste eer te
bewijzen en omdat men nieuwsgierig is naar de ‘nieuwe man’: Gorbatsjov. Bush,
Thatcher, Mitterrand, gaan en wij sturen Hans van den Broek uit het tweede echelon.
Een blunder dus. Ik heb aangetekende brieven aan Beatrix en premier Lubbers
geschreven dat ik dit een stomme streek vind, die niet getuigt van begrip voor wat
er werkelijk in de wereld gebeurt.167
Eduard kwam ontbijten in het Hyatt.
Waldrop schreef ook MACHINATIONS OF THOUGHT,168 dat beschrijft hoe
onderzoekers ‘are teaching computers to see, to understand everyday speech, to use
common sense.’
‘Artificial intelligence is coming of age,’ schrijft hij, ‘moving out of the laboratories
and into the market place.’ Hij vervolgt: ‘We may soon have machines to advise us
about our income taxes or the baby's fever; silicon tutors could help a child master
the enthralling possibilities of geometry and numbers; trucks might drive themselves
through the night and unload themselves at their destination. In short, we could one
day have machines to do almost anything that now requires “intelligence” in a human.
Artificial intelligence is not about creating smart computers. The computer is simply
a tool, a laboratory for test-
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ing out ideas. Artificial intelligence itself is about something much more interesting:
intelligence. Mind. The nature of thought. What is it that we do up there in our skulls?
And how exactly, do we do it?’ Deze laatste zin is de verwoording waar ik al jaren
door geïntrigeerd ben. Ook Roger Schank169 komt bij Kagan ter sprake.
Waldrop komt tenslotte bij de vraag: ‘Will a machine ever think? Really think?’
Zjn eerste antwoord: ‘Who cares?’
Zijn tweede antwoord: ‘No, machines can't think, because thinking and feeling
are simply too complicated. Even if someday we come to understand all the laws
and principles that govern the mind, that does not mean that we can duplicate it.
Understanding astrophysics does not allow us to build a galaxy.’ En het derde
mogelijke antwoord: ‘Yes, machines will think some day - but not as we do.’ En dan
heb je mensen die gaan zeggen dat ‘nonhuman thinking cannot possibly be real
thinking.’
Trek je de laatste lijn verder door, dan zou kunnen worden geconstateerd: ‘If a
machine can be made to think, then perhaps we are machines.’ Dan dringt de vraag
zich op of ‘een bewustzijn’ in een machine kan worden geprogrammeerd. Volgens
Kagan niet: ‘because no-one knows what consciousness is. In fact, given the enormous
amount of hidden processing that goes on in our brains, it almost seems presumptuous
to think that we are self-aware.’
‘What if we are machines?’ besluit Kagan. ‘If so, we are marvelously complex
and surprising machines. Perhaps, the human mind is only a processor of neural
symbols. Perhaps a snowflake is only a collection of water molecules. Perhaps “The
Magic Flute” is only a sequence of sound waves. And, perhaps, in trying to emulate
the essence of the human mind, Artificial intelligence will only reaffirm how unique
and precious (the human mind) really is.’
Later zagen Ed en ik de film Fast Forward, een snertverhaal maar met schitterende
dansen. Vervolgens bezochten we mijn vriendin, baronesse Jacqueline de Gunzburg
op 960 Park Avenue in Carnegy Hill. Daar dronken we slechte koffie in de keuken.
Daar zit ik het liefste in deze gigantische flat, want verder is het een ongezellige
pronkruimte met rococostoeltjes.
Wat zijn regeerders toch dikwijls armzalige slijmjurken. Minister George Shultz
heeft nu Leslie Gelb van The New York Times
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een gigantische veer in zijn reet gestoken door hem ‘an able journalist and a patriotic
person’ te noemen. Dus het heethoofd generaal John Chain heeft na veel scheldpartijen
en loze beschuldigingen over en weer, toch aan het kortste eind getrokken.170
Fidel Castro gaat tot verwondering van de autoriteiten in Washington, niet naar
de begrafenis van Konstantin Tsjernenko. Het werd geïnterpreteerd als: ‘a sign of
pique at the Russians, especially over the

terms of Soviet economic aid to Cuba.’ Volgens de Amerikanen ontvangt Havana
jaarlijks voor vier miljard dollar aan hulp van Moskou, ter compensatie van de
blokkade van het eiland door de VS, die al een kwart eeuw duurt.171 Ik zie een
advertentie in The Advocate voor een reisje naar Hawaï naar een ‘geheime’
strandplantage exclusief voor nichten. Dat lijkt me wel iets.

14 maart 1985
Tsjernenko is op de klanken van de Marche Funèbre van Frédéric Chopin op het
Rode Plein bijgezet.172 George Bush heeft met Michail Gorbatsjov gesproken, en zegt
te hopen dat de betrekkingen met de USSR snel zullen verbeteren. Hij had een brief
meegebracht van Ronald Reagan met een voorstel om spoedig samen in gesprek te
gaan. Seth Mydans meldt uit Moskou dat daarin niet wordt gesproken van het
opdraven van Gorbatsjov in Washington. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn.
Zo zit de wereld niet in elkaar.
The New York Times drukte een overzichtelijk overzicht af, waarin de voornaamste
personen die in het Kremlin de dienst uitmaken staan aangegeven met hun plaats in
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The New York Times, 13 maart 1985.
Ik had van Salsamendi de werkelijke reden gehoord.
The New York Times, 14 maart 1985, door Serge Schmemann.
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de communistische hiërarchie er bij.173 Ook de toespraak van Gorbatsjov, die hij als
afscheid van Tsjernenko heeft uitgesproken, staat volledig afgedrukt.174
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Eduard kwam gisteravond naar het hotel om samen te eten. We zaten een paar uur
aan tafel, en bestelden voor een keer een wijntje. Vanmorgen belde hij om ervoor te
bedanken. Vanavond gaat hij naar een ballet en schijnt een date te hebben met een
danser.
Ik liet me om 04:00 uur wekken om André Spoor te kunnen bellen - omdat er
straks een vergadering zou zijn -, en hem te porren flink stampij te maken bij de
Hilversumse idioten, die afbreken wat wij opbouwen. Spoor had een radiopraatje
van Leonie van Bladel gehoord, die hem had aangevallen dat hij, Spoor, ‘een van de
meest erudiete journalisten van Nederland zich had wille associëren met een initiatief
als Den Alerdinck en hun naïeve verwachtingen.’ Ik heb die juffrouw in Suriname
ontmoet. Dat zij opnieuw praat zonder te weten waar het werkelijk over gaat,
verwondert me dus niets. Zij is bovendien niet de enige in de journalistiek, die raaskalt
over wat niet in hun kraam te pas komt.
Spoor vertelde verder dat Willem Brugsma blijft herhalen geen televisiebeelden
van Den Alerdinck uit te zenden, als het niet aardig is. Dat verbaast me ook al niet.
Hij kreeg immers zelf geen poot aan de grond in Moskou, en moet nu alsnog in ons
kielzog meevaren. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Met de presentatie van
Grenzen aan de groei van de Club van Rome bij de NOS in 1971, speelde zich precies
hetzelfde af. Ook toen wilde Brugsma ‘de rotzooi van Oltmans’ niet presenteren.
André zei dat Brugsma aan de lopende band negatieve opmerkingen over onze
komende conferentie bleef maken. Ik zei: ‘Voor een analysetje voor die man is het
nu te laat.’
André beklaagde zich verder over Enkelaar. ‘Carel zit steeds maar te tetteren over
NOS Televisie, en het programma Panoramiek waardoor veel verwarring is ontstaan.
Ik probeer juist steeds duidelijk te maken dat ik alleen met Den Alerdinck heb te
maken, en de NOS en Carels belangen als een affaire beschouw, die mij niet
regardeert.’ Ze hebben ook John Vinocur, correspondent van The New York Times
in Parijs, uitgenodigd. Die man ligt altijd dwars tijdens discussies op televisie.
Vladimir Lomeiko had me in Moskou op het hart gedrukt voorzichtig te zijn met
uitnodigingen, en beducht te zijn voor deelnemers die à priori als stoorzenders naar
zulke bijeenkomsten gaan.
Nadat vanmorgen ook Wayne Smith meedeed aan de roddels over mogelijke frictie
tussen Moskou en Havana, heb ik hem geschreven wat er werkelijk is gebeurd.
Namelijk wat Salsamendi me in Havana heeft verteld. Hij zei ondermeer dat toen
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Brezhnev overleed, de vrieskou in Moskou extreem was, en dat Fidels ‘balls had
frozen off’. Hij bezwoer toen zijn staf nooit meer in de winter naar het Kremlin te
zullen gaan. Toen stierf Andropov. Castro wilde zijn broer Raúl sturen, maar juist
uit vrees dat het wegblijven van Fidel verkeerd zou worden uitgelegd - zoals nu is
gebeurd -, wist men hem met veel moeite over te halen opnieuw in de winter naar
Moskou te reizen. Nu ook Tsjernenko in een ongelukkig jaargetijde het hoekje om
ging, was het voor Castro dus een uitgemaakte zaak dat hij deze derde begrafenis
aan zich voorbij zou laten gaan. Dit schreef ik Wayne Smith. En zo was het.
Ik neem de helikopter van de West Side naar vliegveld JFK. Plezierig om een black
face in de cockpit te zien zitten. Toch blijven heli's een beetje eng.

New York - Amsterdam
Eigenlijk heb ik meer zin om naar Henk en Mimi Hofland in Zuid-Frankrijk te gaan,
dan naar de komende Alerdinck-shit. Jessica heeft al bij herhaling gezegd dat zij
voorziet dat André Spoor en ik ons vroegtijdig uit deze aangelegenheid zullen
terugtrekken.
Ik luister naar Mahler. Ik laat een traan om Peter. Ik heb Das Lied von der Erde
voor hem gekocht, waar hij zo van houdt.
Het eerste wat ik lees in het Algemeen Dagblad, is dat prins Willem Alexander
op schoolreisje is naar Moskou.
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Amsterdam
15 maart 1985
Amerbos
Peter is in Portugal. Op 7 maart schreef hij van een vriend in Schotland een ticket te
hebben gekregen, wat de man zelf niet kon gebruiken. Op 8 maart schreef hij uit
Hotel Embaixador in Lissabon. Hij heeft het naar zijn zin.
Frits van Eeden heeft succes in West Melbourne, Florida.175
The New York Times bericht dat bezoekende staatshoofden onder de indruk zijn
geweest van het optreden van Michail Gorbatsjov bij de begrafenis van Tsjernenko.
Minister Andrei Gromyko schijnt tegen Hans van den Broek te hebben gezegd
‘positief’ te staan tegenover een bezoek aan Den Haag.
De leider van de Nederlandse delegatie bij de VN-Commissie Rechten van de Mens
in Genève, Peter Kooijmans heeft verklaard dat Den Haag niet tevreden is met het
rapport en de conclusies van de Keniase jurist Amos Wako, die de Decembermoorden
in Paramaribo heeft onderzocht. Den Haag blijft Suriname pesten met een persoonlijke
vendetta tegen Bouterse. Op dit soort standjes hebben ze patent in het Madurodamse.
Om 15:00 uur belde Carel Enkelaar op. Ik word met de andere deelnemers aan Den
Alerdinck om 18:00 uur in hotel Jan Tabak in Bussum werd verwacht. ‘Alles loopt
op rolletjes. Na zondag is er niets meer te doen,’ zei hij. ‘Kom dus. Dan zit je in het
circuit, en vanavond ben je de gast van de NOS.’
Op station Bussum liep ik tegen Willem Brugsma aan. Lang verhaal. Pieter de
Vink had zonder hem te raadplegen de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO
uitgenodigd. Toen dit onzeker werd, ook nog de Amerikaanse woordvoerder in
Genève, die Brugsma juist had afgewezen omdat hij niet hoog genoeg geplaatst was
in vergelijking met Gromyko en Lomeiko. ‘Ik ben even gaan meeluisteren toen Pieter
de Vink die man ging afbellen,’ zei Brugsma.
Ik antwoordde: ‘Daarvoor moet je Pieter de Vink heten, want als je weet dat
ambassadeur Bremer in Den Haag “nee” tegen Den Alerdinck zegt, dan kun je van
tevoren weten dat er geen
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enkele Amerikaan die op dit moment in functie is naar Zwolle komt. Dus ook geen
ambassadeur bij de NAVO.’
Aangekomen in het hotel ging ik direct naar de kamer van Volodja Molchanov.
Hij was met Gromyko en Lomeiko in de sauna geweest en lag in bed. Hij had
verwacht dat ze niet naar Nederland zouden gaan na de dood van Tsjernenko, maar
Lomeiko had de knoop doorgehakt. ‘Hij is half dood van alle bezoekende staatslieden,
maar ze dankten de hemel dat ze weg konden.’ Ze schijnen tot woensdag te blijven
en Volodja regelt een serie ontmoetingen met journalisten. De hele bende profiteert
mee van mijn contacten. Raymond van den Boogaard had ook een gesprek met
Lomeiko gevraagd, maar heeft het niet gekregen.176
Het werd een uitzonderlijke avond.177 Stephen Cohen vertelde dat een assistent
van ambassadeur Anatoly Dobrynin in Washington reeds had gebeld dat hij weer
een visum voor de USSR kon krijgen. Die rode kaart is dus ingetrokken.

16 maart 1985
Bussum
Ik belde eerst mijn broer Theo om hem op de hoogte te stellen van waar we mee
bezig waren. Hij was erg geïnteresseerd.

Kasteel Den Alerdinck, 11:00 uur
Er gaat toch wel het nodige in me om, want wat hier gebeurt met de aanwezigheid
van Lomeiko en Gromyko is in mijn brein geboren tijdens de ontmoeting met Lomeiko
in Genève. Friso Endt arriveerde en probeerde zich binnen ons gezelschap te dringen
als correspondent van Newsweek. André Spoor alarmeerde Carel Enkelaar, die
onmiddellijk Endt uit ons symposium verwijderde.
Anatoly Gromyko maakt steeds weer een dwaze indruk. Toen we arriveerden zei
ik tegen hem: ‘Dit kasteel was eens het eigendom van een baron die het verzilverde.’
‘Aha,’ antwoordde hij, ‘not a nuclear baron?’
Ik dacht: man je ben niet in orde.
Via de ambassadeur in Den Haag is geregeld dat er dinsdag door Onno Sickinghe
- de zwager van Ernst van Eeghen - van VMF Stork een rondvaart in Amsterdam aan
het gezelschap wordt aangeboden. Op die manier heeft Van Eeghen toch weer
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kans gezien bij het door mij georganiseerde Sovjetgezelschap via een achterdeurtje
binnen te komen, want hij zal er bij zijn. In de middagbijeenkomst onstond al meteen
een vrij ernstig incident. Zoals te verwachten was veroorzaakt door de man die ik er
niet bij had willen hebben: Willem Brugsma. Panoramiek van de NOS nam een
gesprek op tussen de Russen Lomeiko en Gromyko en de Amerikanen Vinocur en
Scott onder leiding van Willem Brugsma. Hij vroeg aan Lomeiko en Gromyko om
commentaar op een veronderstelde uitlating van de ontwapeningsonderhandelaar
van de Sovjet Unie in Genève, Yuri Karpov. Hij zou gezegd hebben dat de USSR
meer dan 780 intercontinentale raketten zou hebben opgesteld. Ze schenen door deze
vraag verrast en vroegen hoe Brugsma hierbij kwam. Lomeiko wilde na de opname
Brugsma's bron weten. ‘Dat heb ik geloof ik ergens gelezen,’ antwoordde Brugsma,
waarschijnlijk in NRC Handelsblad. Daar namen Lomeiko en Gromyko geen genoegen
mee. Lomeiko zei later: ‘Ik had wel rechtstreeks aan Brugsma kunnen vragen waar
hij zijn informatie vandaan haalde, maar ik wilde hem niet in verlegenheid brengen.’
Ik vind dat Lomeiko had moeten antwoorden dat hij niet wist wat Karpov had gezegd,
en er daarom niet op kon reageren.
Lomeiko was van zijn stuk gebracht. Hoe kon Brugsma een dergelijke stelling in
een televisieprogramma lanceren zonder zich te kunnen beroepen op aanwijsbare en
deugdelijke bronnen? Lomeiko eiste dat de passage, nu hij een dergelijk ondeugdelijk
antwoord kreeg, zou worden geschrapt uit de opnames. Dit weigerde Brugsma. Het
incident escaleerde, en Lomeiko, Gromyko en Molchanov trokken zich in een kamer
terug. Volodja kwam even later bij mij, en zei dat zijn twee Sovjetvrienden de
interventie van Brugsma ernstig opnamen. Ik ging dus op mijn beurt naar Carel
Enkelaar en maakte duidelijk dat hij moest ingrijpen, want Brugsma verpeste de boel.
Hij zou iets doen.
Willem Brugsma hield echter zijn poot stijf. Hij wilde zijn vraag niet terugnemen.
Hij had het ‘ergens gelezen’ en vervolgde: ‘Laat ze dan maar naar Karpov bellen,
dan kunnen ze maandag alsnog een communiqué uitgeven.’ Zelfs Gerd Ruge178
hoofdredacteur van de Westduitse televisie (WDR) kwam naar me toe en zei: ‘Stomme
streek van Brugsma, ik zou die passage, zeker wanneer de Russen erom vroegen,
meteen hebben geschrapt.’
De conferentie werd hervat en Scott Sullivan van Newsweek in
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Parijs gooide het woord ‘rhetoric’ op tafel. Gisteravond vertelde hij mij: ‘All Europe
is pro-Reagan, in France even probably as many as 80 percent of the people.’ Dan
weet je uit welke hoek de wind waait. Wie had hem uitgenodigd? Pieter de Vink
weer?
Anatoly Gromyko spuide, wanneer hij zijn mond open deed, meestal ouderwetse
Sovjetpropaganda, weinig geschikt voor de doelstellingen van Den Alerdinck. Zelfs
Lomeiko kwam met een verhaal aanzetten dat een Amerikaan op reis in de USSR
honderden foto's had gemaakt, om vervolgens een boek uit te geven, The Russians,
dat de Sovjet Unie van haar donkerste kant liet zien. Waar men de meeste aanstoot
aan had genomen, was dat de Amerikaan zijn bedoelingen nooit bekend had gemaakt.
Nogal wiedes, want dan had hij zijn reisje op zijn buik kunnen schrijven. Terwijl
Lomeiko zijn verhaal deed, gaf ik Volodja een briefje en schreef: ‘What about the
KGB filming Sukarno while he was screwing his Soviet interpreter in Moskou?’
Een aantal aanwezigen raakten gepikeerd over de interventies van Gromyko, onder
wie de Pool en de Hongaar. Stephen Cohen adviseerde me om Gromyko en Lomeiko
aan afzonderlijke tafels te zetten tijdens het diner. Beijen en Slager (de advocaat van
Lurvink) schijnen tot de conclusie te zijn gekomen dat Anatoly Gromyko aan een
minderwaardigheidscomplex zou lijden. Het Brugsma-incident heeft in ieder geval
bij de sovjets de bekende oude instinkten geprikkeld, namelijk dat ze het doelwit
zijn van verraderlijke activiteiten van Westerse inlichtingendiensten, die eropuit zijn
het marxisme-leninisme in haar hemd te zetten.
Er is door de NOS een persmap uitgegeven met daarin een foto van Willem
Brugsma, geflankeerd door Lomeiko en Gromyko. Dat heeft de man dan toch maar
weer voor elkaar gekregen. Ook Carels welkomstwoord zit erin verpakt.
Na de lunch arriveerde een team van de Nieuwe Revu. Ik maakte hen met zachte
hand duidelijk dat ze moesten wachten, omdat het een besloten bijeenkomst was.
Maar Carel kwam aanmarcheren en verwijderde hen op nogal onparlementaire wijze,
wat ik onnodig en ongepast vond. Trouwens, Lurvink heeft voor goede beveiliging
gezorgd.
NRC Handelsblad publiceerde vanavond een redelijk artikel, maar opnieuw werd
een vergelijking getrokken tussen Ernst van Eeghen en Frans Lurvink.179 Nu was
mijn briefje in Elseviers nog meer op zijn plaats.180
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Nadat Carel als een razende op de piano had gerammeld, moedigde Volodja me aan
wat te spelen. Dit heb ik gedaan. Carel kwam naast de piano zitten om te luisteren.
Ik oogstte een krachtig applaus. Het was opmerkelijk dat Willem Brugsma mij een
hand gaf om ervoor te bedanken. ‘Soms haat ik je,’ zei Carel, ‘maar dit is geweldig.’
Lomeiko luisterde met verbazing. Lurvink ergerde zich eraan dat de aandacht niet
bij hem lag. Zelf voelde ik me, al spelende, geweldig opgelucht. Het werkte voor
mij zuiverend.

17 maart 1985
Den Alerdinck
Er is weer van alles gebeurd en het is pas 10:20 uur. Lurvink komt langs: ‘Ben je
met je dagboek bezig?’ vroeg hij.
‘Ja.’
‘Wat schrijf je over mij?’
Wat schrijf ik over Lurvink? Niet eens zoveel. In de grond van de zaak sta ik in
dit initiatief achter hem, en steun ik hem compleet. Anders had ik er niet zoveel
moeite voor gedaan. Wat dat betreft koester ik dezelfde ambivalentie voor Carel
Enkelaar. Soms haat ik hem ook, met een accent op minachting wegens gedrag en
denkpatronen die ik niet kan volgen, maar tegelijkertijd omhels ik hem meer dan
eens omdat we ook dikwijls op dezelfde lijn opereren. Zo zit het precies.
Gisteravond heb ik tijdens het diner tegen Frans Lurvink gezegd, terwijl Joe Angotti
van NBC toeluisterde, dat sommige leden van het bestuur van Den Alerdinck kennelijk
uit de pas liepen met de doelstellingen zoals we die geformuleerd en verkondigd
hebben. Zowel Beijen als Slager lieten zich publiekelijk bijzonder laatdunkend uit
over onze gast Gromyko, noemden hem verward en soms belachelijk en toonden
zich openlijk geïrriteerd.
Toen Willem Brugsma tegen Gromyko zei dat de Amerikaanse journalist Vinocur
aanwezig zou zijn, antwoordde de zoon van de Sovjetminister van Buitenlandse
Zaken: ‘Aha, een man van Oekraïense afkomst. Ik hoop dat hij geen bloed aan zijn
handen heeft.’ Dat was natuurlijk ook een uitspraak om razend van te worden.
Maar ons objectief is immers tweeledig. Enerzijds hadden Lomeiko en Gromyko
een boek geschreven dat een diepgaande indruk had gemaakt, zoals we zeker weten,
op Michail Gorbatsjov. Toen Gorbatsjov zich voorbereidde op het leiderschap omdat iedereen wist dat Tsjernenko niet lang meer zou leven - had hij het boek New
Thinking in the Nuclear Age van beide
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auteurs gelezen, hij was eraan verknocht geraak. Gorbatsjov zat op de lijn van
Lomeiko en Gromyko. Daarom had ik dit manuscript in Engelse vertaling vele malen
laten kopiëren. Ik zag echter aankomen dat Den Alerdinck II alleen zou gaan over
de lacunes en omissies in de redenaties van Lomeiko en Gromyko. Ik vreesde dat
als altijd het hoofdthema van de conferentie weer de stokpaardjes van de Koude
Oorlog zou worden: bewapening, raketten en de wederzijdse verwijten. Eigenlijk
zag ik voor mijn ogen de unieke kans om met z'n allen te discussiëren over het boek
van Lomeiko en Gromyko - althans wat de top in het Kremlin betrof - in de soep
lopen. Er hielp geen lieve vadertje en moedertje meer aan. Men had waarschijnlijk
ook niet de moeite genomen zich in het boek van beide heren te verdiepen. Voor mij
echter was het een voorproefje van het komende Gorbatsjov-beleid en daarom van
het allergrootste belang.181
Gisteravond vertelde Brugsma me aan het diner dat de aanwezige Oost-Europeanen
kotsten van wat Gromyko te berde bracht. Hij adviseerde om naar Oost-Europeanen
te luisteren als men wilde weten hoe de sovjets waren. Ik begreep dit wel van hem,
want Brugsma is met een Poolse getrouwd en heeft daardoor een flinke scheut
antisovjet ‘informatie’ meegekregen. Ik ben in de meeste Oost-Europese landen een
blauwe maandag geweest. Maar de Sovjet Unie heb ik sinds 1971 ter plekke, tot aan
Siberië toe, bestudeerd. Volgens Brugsma zeiden, de door hem uitgenodigde, Balo
en Zsyndielors: ‘We really have no time to listen to the nonsens of Anatoly Gromyko.’
Brugsma kentekende Stephen Cohen (door mij uitnodigd) als ‘een halve gare
Princeton-professor.’
Tom Wolzien van NBC is een eikel, wat zelfs van zijn gezicht afdruipt. Hij is
kennelijk alleen maar naar Zwolle gekomen om bij Lomeiko te bepleiten dat het
Kremlin toestaat dat NBC een tweede correspondent naar de USSR mag sturen. Gisteren
zei hij tijdens de debatten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat dit niet betekende
dat hij de doelstellingen van de Den Alerdinck Foundation onderschreef. Hiermee
werd opnieuw een langdradige en geagiteerde reactie van Lomeiko uitgelokt, die de
sfeer evenmin ten goede kwam. Het was natuurlijk ook afschuwelijk wat Wolzien
te berde bracht.
Brugsma is aan een artikel begonnen, DE TOP VAN ZWOLLE, in de vorm van een
brief aan Claire & Odille. Oh wat origineel
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en leuk, alsof hij de hele zaak maar half serieus neemt. Ik houd mijn hart vast.182
Frans Lurvink merkte op: ‘Waarom gooit het Kremlin er niet dertig miljoen dollar
tegenaan om een goed Amerikaans prkantoor in te schakelen om de Sovjet Unie bij
het Amerikaanse publiek geïntroduceerd te krijgen zoals ze het graag zouden zien.’
Ik dacht: brave Frans, je begrijpt van de USSR en de concurrentiestrijd tussen de
grootmachten geen ene rotmoer. Had liever je mond gehouden. Intussen stuurde hij
uitnodigingen voor een diner rond.
Ik zei Lurvink dat verschillende van zijn bestuursleden zich laatdunkend over de
Sovjetgasten uitlieten. Opvallend genoeg zei Lurvink: ‘This is not true.’ Waarop Joe
Angotti me terechtwees, en opmerkte: ‘Willem, you should be supportive of your
Board Members.’ Later kwam hij naar me toe en zei: ‘Sorry, I made that remark.’
‘It was true, Joe.’
‘I know that,’ antwoordde hij.
‘And remember my friend, I went out of my way to get Lomeiko and Gromyko
here and regardless what they express as their opinions, it should not be that obvious
that the hosts disagree.’
Volodja Molchanov denkt dat Lomeiko niet zo lang de woordvoerder van minister
Gromyko zal blijven. ‘He acts too independently of the system. And, he also earns
much less than a working journalist in Moscow.’ Volodja voegde eraan toe dat van
zijn laatste boekje over de nazi's in de USSR, een kwart miljoen exemplaren was
verkocht.
Scott sullivan is een idioot. Wat die man allemaal uitkraamt, doet mijn haren recht
overeind staan. Ik wist het al toen ik zag hoe hij uit zijn ogen keek. Wat ik vermoedde,
werd iedere keer als hij zijn mond open deed bevestigd. Ik bracht dit onder Lurvinks
aandacht. ‘Hij is juist goed,’ vond de voormalige lampenverkoper van Philips.
Wanneer Gromyko het woord voert, zie je het verschil in reactie tussen Spoor en
Brugsma. Spoor stelt zich open en luistert echt. Brugsma ergert zich al à priori en
luistert helemaal niet. De Pool en de Hongaar luisteren evenmin naar de sovjets: die
weten alles al. Gerd Ruge is als Spoor: die luistert. Brugsma bestond het zelfs om
Gromyko in de rede te vallen, en te vragen of er geen tijdslimieten aan sprekers
gesteld zouden moeten worden. Ik vind zoiets ongelofelijk; hij bewijst er alleen maar
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mee hoe sterk zijn behoefte is om stoer te doen. Je ziet ook hier weer hoe
onderliggende, deels onbewuste emoties tot verschillende reacties leiden bij de
deelnemers aan deze conferentie. Tijdens de beraadslagingen heeft Lomeiko aan mij
gerefereerd in de volgende bewoordingen: ‘When Willem Oltmans comes to Moscow,
we might be busy, but we talk to him, because we trust him.’183 Ik dacht: Ja, zo is
het. Ik belazer ze niet, ook al zijn ze de tegenpartij. Bij een andere gelegenheid zei
hij: ‘Willem Oltmans zit nu wel bescheiden in een vensterbank, maar...’ en er volgde
een volgende pluim in mijn reet. Lomeiko en Volodja insisteerden dat ik bij hen aan
de hoofdtafel zou zitten, maar dat heb ik niet gedaan. Waarom? Ik weet dat ik het
leeuwendeel van deze conferentie heb verzorgd, tot en met de idee er een denktank
voor journalisten van te maken.
De uitgegeven persverklaring vond ik soep met ballen, maar wie weet was er
inderdaad niet meer van te maken.184 Maar hoe gaat de pers reageren op dit slap
verhaaltje?
's Avonds vond er een excellent diner plaats. Frans Lurvink had daarvoor het public
relations kantoor van Stephan Schoor in Soest ingehuurd.
Er werden aan tafel redevoeringen afgestoken. Vladimir Lomeiko merkte op, dat
de Sovjetdelegatie verheugd was zoveel nieuwe vrienden te hebben gemaakt, maar
hij benadrukte tegelijkertijd, dat de sovjets waren gekomen, omdat ik dit had
geadviseerd.
Lurvink bedankte me ook en plein publique heel behoorlijk en zei: ‘We both are
emotional. We have had our differences, but without you [WO: een beetje zurig van
toon] this conference would not have taken place at all.’ Op dat moment glimlachte
Volodja met gevoel naar mij. Later zei hij dat ik de pluim van Lomeiko aan hem had
te danken. Tijdens het ‘Dynasty-achtige diner’ verzuchtte Molchanov dat dit de
mooiste journalistieke reis van zijn leven was geweest.
Carel noemde mij en zei verder geen veren op mijn hoed te willen steken omdat
Vladimir Lomeiko dit reeds had gedaan. Stephen Cohen bedankte me in zijn toespraak
‘that you invited me personally’. En hij voegde eraan toe: ‘Willem, you are the
embodiment of detente.’ Van hem komende, stelde ik die woorden erg op prijs.
Spoor, Molchanov en ik deelden een tafel met Hans Lurvink - de burgemeester
van Beuningen, en broer van Frans -, en met
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de dochter van advocaat Dé Slager. Tot onze verbazing liet de burgemeester zich op
een gegeven moment ontvallen: ‘Ik maak me niet zo bezorgd over het geld van Frans,
of dat hij teveel uit zou geven aan dit experiment. Niemand snijdt hem. Hij staat zijn
mannetje. Maar wanneer ik jullie was, zou ik eventuele geldzaken met mijn broer
waterdicht regelen, want hij zal jullie anders pakken waar hij kan.’ Wij keken elkaar
aan, en de broer van Lurvink vervolgde: ‘Leg alles op papier vast, want ik waarschuw
jullie, Frans laat mensen als een baksteen vallen wanneer hij denkt dat hij ze niet
meer nodig heeft.’ Ik keek in het bijzonder Spoor aan, omdat ik hem al eerder had
gezegd dat Frans Lurvink onbetrouwbaar was. Later beaamde Carel Enkelaar mij
dat burgemeester Hans Lurvink zich tegen hem in dezelfde bewoordingen had
uitgelaten. Ik nam na afloop Spoor apart en vroeg hem of hij niet langzamerhand in
de gaten had dat we er met zijn allen met open ogen in aan het tippelen waren. ‘Ach,
ik weet het niet,’ zei Spoor, ‘ik vind die broer een beetje een vreemde man.’
‘Dat kan je nu wel vinden, maar ik denk dat hij met meer kennis van zaken over
de ware aard van zijn broer kan oordelen dan jij of ik.’
We keken met z'n allen naar Panoramiek. Ook Erik Jurgens was op het kasteel
gearriveerd. Hij memoreerde aan onze gedenkwaardige ontmoeting in Sri Lanka een
aantal jaren geleden. Panoramiek presenteerde de Den Alerdinck Conferentie onder
redactie van Pieter de Vink zeer behoorlijk.
Later op de avond bedankte Frans Lurvink me andermaal persoonlijk voor ‘alles
wat jij voor het slagen van Den Alerdinck hebt gedaan.’
‘Vind je het dan nu geen tijd geworden om mij eindelijk eens het amendement op
mijn contract te geven, dat je me in januari toezegde?’ Ja, dat zou hij onmiddellijk
in orde maken.

18 maart 1985
De Volkskrant heeft vanmorgen een rotstuk. Dit was te verwachten. De pers is niet
echt behoorlijk behandeld. Lurvink heeft bovendien de nodige achterdocht gezaaid,
bijvoorbeeld door het verhaal dat ik de Nieuwe Revu - een blad waar ik al jaren niets
meer mee te maken heb - op het spoor van Den Alerdinck zou hebben gezet. Ik heb
hem onomwonden gezegd dergelijke onzin voor zich te houden. Lurvink is dus
eigenlijk een nog veel grotere etter dan ik al dacht, want Advocaat Slager was dus
niet voor niks bij me komen staan toen hij meeluisterde toen ik op de trap van het
kasteel probeerde de bruus-
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ke handelswijze van Enkelaar wat af te zwakken bij de mensen van Nieuwe Revu.
Er worden ook indianenverhalen verteld. Waaronder de zinspelingen van Elseviers
Magazine op CIA, KGB en BVD. Beweerd wordt dat dit Oltmansiaanse verhalen zouden
zijn die door mij op de redactie werden binnengebracht. Complete onzin. Ik heb geen
enkel contact met die mensen. Ik zou alleen eens willen weten wie dit soort verhalen
- in mijn naam nog wel - rondstrooit. Dat de redactie van de Volkskrant ons verdacht
maakt, is begrijpelijk, want dat blad is met Lockefeer in verkeerde handen gevallen,
zoals NRC Handelsblad dit tegenwoordig met Woltz is. André Spoor refereerde aan
het min of meer sympathieke stuk van zaterdag als ‘door mijn vriendjes bij de krant’
geschreven. Dat kon alleen gebeuren omdat Woltz naar Egypte en Israël op reis is.
Bij het afscheid informeerde ik Carel dat ik ambassadeur McHenry had gevraagd
ambassadeur Bremer in Den Haag te bellen en verslag te doen van de conferentie.
‘Ik ben blij dat je weer bezig bent. Jij maakt de dingen af,’ aldus Enkelaar.
Het is toch wel opvallend dat als mijn uitgever Jan Mets in gesprek met Haagse
Post zegt: ‘Willem Oltmans is een rare snuiter,’ dat je die uitspraak dan een paar
weken later herhaald ziet in de Volkskrant. Of zoals er nu in de krant openlijk staat:
‘Lurvink waarschuwde Enkelaar: “Oltmans spreekt met journalisten”.’ Waarna
advocaat Slager als spion in je buurt komt staat, terwijl je bezig bent omwille van
de goede zaak de botte bijl van Enkelaar tegen Nieuwe Revu bij te slijpen.
In een nagesprek met Willem Brugsma vergeleek deze Lomeiko en Gromyko met
Jut en Jul, ‘een stel mafkezen waarvan ik de neiging krijg om Ronnie Reagan op te
bellen met de boodschap: screw them some more.’ Brugsma is totaal negatief over
Den Alerdinck. Het was maar een weekeinde in de ruimte kletsen geweest. De enige
interessante aanwezige was volgens hem de Hongaar Balo geweest. Ik wierp tegen
dat ik Lomeiko en Gromyko niet zelf had uitgevonden of geprogrammeerd, maar
dat zij hooggeplaatst waren in het Kremlin en dat het mijn inziens alleszins de moeite
waard was informele ontmoetingen en gesprekken als in Zwolle te organiseren.
Er waren natuurlijk ook weer de gebruikelijke geldproblemen. Cohen moest om
de toegezegde 1.500 dollar vragen. Ook anderen, waaronder de Hongaar en de Pool,
hadden problemen met hun betaling. Ook mijn eigen declaratie bij de NOS voor mijn
aandeel in de Panoramiek-productie werd doodgezwegen door Enkelaar.
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Professor Röling is overleden. Prima man. Hij zat op onze lijn ten aanzien van
Nieuw-Guinea en was dus ook een vijand van Luns, die verhinderde dat Röling
hoogleraar in Leiden werd.

19 maart 1985
Prins Claus is twee dagen per week werkzaam op het departement van Buitenlandse
Zaken als inspecteur-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij krabbelt aardig
op na zijn ziekte van 1982.185
George Shultz heeft Michail Gorbatsjov omschreven als: ‘energetic, strong, very
capable and businesslike’. Of Washington zaken met hem kan doen, zal moeten
worden afgewacht.186 Intussen heeft Gorbatsjov gezegd de betrekkingen met Peking
eveneens snel te willen verbeteren.187 Er waait duidelijk een nieuwe wind in het
Kremlin.
Hans van den Broek schijnt in het parlement geïrriteerd te hebben gereageerd op
de kritiek dat zijn buitenlandbeleid ‘in een blinde antisovjet houding zou wortelen.’
Den Haag doet niet anders dan iedere poging tot toenadering vanuit Moskou afkappen.
Het PvdA-Kamerlid Relus ter Beek, beschuldigde Van den Broek daarin braaf
Washington te volgen. Ik zie Van den Broek gewoon als een nieuwe Luns. Het is
jammer dat weinigen dit door hebben. Onbegrijpelijk dat hij minister is in een kabinet
Lubbers, waar de premier een geheel andere kijk heeft op zowel de Sovjet Unie als
de internationale politiek in het algemeen.188
Ambassadeur Victor Beletski heeft ter gelegenheid van zijn terugkeer naar Moskou
het ANP te woord gestaan. Hij benadrukte dat het Nederlandse bedrijfsleven alleen
al het afgelopen jaar voor miljarden guldens aan orders uit de Sovjet Unie heeft laten
lopen.189 Philips, AKZO en de ministeries van Economische Zaken en Landbouw
reageerden verbaasd. Philips wees de opmerkingen van Beletski rechtstreeks van de
hand. Het bedrijf heeft al sinds 1983 een kantoor in Moskou. We weten hoe dit is
gegaan. Het zou de oprechte wens van Philips zijn om tot zaken te komen. Beletski
heeft gewoon gelijk. Ik weet hoe onder druk van Washington, PvdA'er Max van der
Stoel al in 1974 een samenwerkingsverband in de olie- en gassector afwimpelde dat
werd voorgesteld door premier Kosygin.190 Den Haag is te-
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gen iedere toenadering met Moskou en keurt achter de schermen ook het Den
Alerdinck-initiatief af.
Ik haalde mijn vriendin Nel Oosthout op om haar mee te nemen naar de
afscheidsreceptie van ambassadeur Beletski. Zij zou nog een keer ter afscheid op
televisie willen verschijnen, een onderwerp dat ik vele malen bij Enkelaar aankaartte.
Maar er gebeurde niets. Wel zei hij steeds grote bewondering voor haar te hebben.
Toen Carel me met Nel zag binnen komen in de grote ontvangstsalon, gaf hij me een
teken mevrouw Oosthout van hem weg te houden. Ik bracht haar juist wel bij hem.191
Ambassadeur Diaz van Cuba vertelde dat vicepresident Rodriguez een codetelegram
had gestuurd, dat hij op dit moment niet verder kon werken aan ons boek en dat ik
moest wachten. Omdat er geen code-officier op de ambassade in Den Haag is, had
ambassadeur Diaz naar Brussel moeten reizen om de tekst op te halen. Ik voelde me
opgelaten, maar wat kan ik eraan doen?
De journalist van het ANP, Arbous, die Jan van Wieringen waarschuwde op te
passen voor mij, was er ook en deed poeslief. Hij gaf me zelfs een hand. Ik had hem
bijna verteld dat - en waarom - ik hem een gigantische klootzak vind. Maar goed,
Jan is mijn vriend. Ik zag wel Joop den Uyl onder de aanwezigen maar niemand
anders van enig niveau van de regering. Dit alles om te demonstreren hoe antisovjet
ze wel zijn, precies zoals Relus ter Beek stelde. Lurvink en Enkelaar boden na afloop
van de receptie Lomeiko en Gromyko een diner aan in het Promenade Hotel.
Volodja Molchanov vroeg om vooral niets tegen Gromyko te zeggen over
Brugsma's artikel in Haagse Post. Ik vertelde Lomeiko globaal wat erin stond. Hij
was geschokt. Carel had het tijdens de receptie gelezen en zei: ‘Brugsma heeft zich
aan alle kanten ingedekt. Hij heeft het voor zijn vriendjes bij de Haagse Post als
Hofland en consorten geschreven, maar hij is laf en ik zal het hem ook zeggen.’
Vervolgens lichtte hij een tipje van de sluier op hoe de onderhandelingen met de NOS
over Panoramiek waren verlopen. Brugsma zou eerst hebben gesteld dat hij zich het
recht wilde voorbehouden het programma, als het hem niet beviel, niet uit te zenden.
‘Zolang ik hier zit,’ had Carel geantwoord, ‘neem ik dat besluit, dus dan stap je maar
op.’ Die uitspraak had Pieter de Vink in beroering gebracht
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vertelde Carel. Volgens hem kijkt Pieter erg tegen Brugsma op. André Spoor vond
het artikel van Brugsma ‘schandalig’. Ook omdat Brugsma bekend maakte, wat
Gromyko op een besloten bijeenkomst te berde had gebracht. Ik heb steeds geweten
dat we Brugsma niet moesten hebben. Nu zei Carel dat ook hij Brugsma niet had
gewild, maar dat Lurvink erop aangedrongen had. Geen wonder, want Lurvink was
bij ons terecht gekomen omdat hij via Brugsma in Moskou geen poot aan de grond
kreeg.
Carel had de video's van Panoramiek voor de Sovjetgasten meegebracht. Zij
brachten naar voren dat bijvoorbeeld een antwoord van Anatoly Gromyko over het
Sovjetstandpunt ten aanzien van Reagans Star Wars niet was uitgezonden. Zowel
de Sovjethandelsmissie in Amsterdam als de ambassade in Den Haag hadden hierover
hun verwondering uitgesproken. Carel played hard to get. Volodja Molchanov had
de impasse meteen door en zei tegen mij: ‘als Carel de ongeknipte versie van Den
Alerdinck gaat meegeven, dan komt aan het licht hoe ermee is geknoeid ten opzichte
van wat uiteindelijk door de NOS werd uitgezonden.’
Carel vroeg André Spoor om diens mening. André trok meteen een vergelijking
met een artikel voor de krant. Ik zei tegen Carel dat hij als vanzelfsprekend de hele
en niet-verknipte tapes aan de Sovjetgasten zou moeten meegeven, zonder er verder
een woord aan vuil te maken. Hij antwoordde openlijk dat hij dat ook zou doen ‘ook
al staat de NOS dan misschien voor aap.’ Dat is die andere, eerlijke kant van Carel,
die me altijd weer voor hem inneemt.
Frans Lurvink zat verschrikkelijk te kletsen tijdens het diner, om niet te zeggen
te dazen. Verscheiden malen vroeg Volodja mij om Lomeiko te redden van de
stortvloed van onzin. Lurvink onderstreepte bijvoorbeeld meerdere malen hoe een
eerlijke man hij wel was, en hoe eerlijk hij is bij het leiding geven, ook aan Den
Alerdinck. Ik vroeg hem dergelijke onzin achterwege te laten, waarna hij zich moest
inspannen om aardig tegen me te blijven. Maar hoe langer ik met deze man heb te
maken, des minder ik nog een woord van hem vertrouw. Ook zijn ogen bevallen me
niet. Carel is heilig vergeleken bij Lurvink. Deze laatste is dan ook de miljonair van
de twee.
Vervolgens werd besloten dat Den Alerdinck in Moskou vertegenwoordigd zou
gaan worden door Molchanov, en in New York door Spoor. Ook komt er een
nieuwsbrief. Lurvink stelde voor deze door Friso Endt te laten samenstellen. ‘Dat is
ongeveer de onbetrouwbaarste man die ik ken,’ viel Spoor in. En
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hij kan weten, aangezien hij jarenlang met Endt te maken heeft gehad in de redactie
van NRC Handelsblad. ‘Ik neem aan,’ vervolgde André, ‘dat je bepaalde zaken onder
de tafel zou willen houden, en die liggen dan via Endt op straat.’ Toen Carel dit
hoorde, merkte hij nauwelijks hoorbaar tegen mij op: ‘Ik ben al bijna uit Den
Alerdinck.’ Ik geef toe dat hij de nodige drank op had.
Carel had het plannetje opgevat de Sovjetgasten mee naar zijn dacha in Buurse,
achter Enschede, te willen nemen. Carel had omstandig uitgelegd wel mij, maar niet
Spoor voor Buurse te willen uitnodigen. Dit probleem is opgelost, want niemand
gaat. Het is meer dan duidelijk dat Carel niet op zijn gemak is met Spoor.
Lurvink maakte tijdens het diner van de gelegenheid gebruik te onderstrepen dat
hij uit een gesprek met Gerd Ruge had opgemaakt dat hij me wel erg veel geld
betaalde of had toegezegd. Ik had geen zin om stampij te maken gedurende een
dinertje in het Promenade Hotel, maar ik gaf hem wel duidelijk te kennen, te walgen
van zijn opmerking, praktisch een dag nadat ik Den Alerdinck II, met enig succes
voor hem, in elkaar had getimmerd. Lomeiko en Gromyko waren de absolute
pronkstukken van de conferentie geweest, en om die in 1985 naar Zwolle te kunnen
krijgen, is het resultaat van mijn werk in Moskou sinds 1971 - bovendien voornamelijk
op eigen kosten. Hij sloeg als een blad aan een boom om, en zei: ‘Maar we moeten
toch allemaal iets voor het goede doel over hebben?’
Wat Lurvink verder nog vertelde, was dat Stephan Schoor, een vriend van Enkelaar
en Lurvinks huidige pr-adviseur, een foto in De Telegraaf wilde hebben van Lurvink
met het echtpaar Enkelaar. Lurvink had dit voorkomen: ‘Want sociaal zijn de
Enkelaars me tegengevallen.’
Stan Huygens publiceerde vandaag een halve pagina over de afscheidsreceptie
van ambassadeur Beletski. Anatoly Gromyko en Beletski stonden als reclame op de
voorpagina.
Toen VVD-Kamerlid Ed Nijpels arriveerde had Beletski hem gezegd te hopen dat
hij zijn opvolger niet meteen over dissidentenkwesties zou gaan lastig vallen. ‘Ik
beloof u,’ aldus deze blaag, ‘dat dit juist het eerste zal zijn dat ik met de nieuwe
ambassadeur van de Sovjet Unie zal bespreken. Als u het Nederlandse volk [WO: dat
daar natuurlijk op zit te wachten] een passend afscheidsgeschenk wilt geven, moet
u er voor zorgen dat Irina Grivina en haar gezin een uitreisvisum krijgen.’
Nu heeft ook premier Lubbers gezegd, in antwoord op vragen van Ria Beckers in
het parlement, er zeker van te zijn dat Mos-
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kou meer SS-20 raketten heeft opgesteld dan 1 juni vorig jaar werd opgegeven. Hij
gaf overigens toe dat die informatie afkomstig was van Amerikaanse satellietfoto's.
Daarom had hij nooit het woord ‘zeker’ mogen gebruiken, tenzij ook Lubbers nog
altijd niet weet hoe de Amerikaanse spionagedienst werkt. Ik denk dat Daniel Ortega
gelijk heeft wanneer hij zegt dat vicepresident George Bush ‘noch de bereidheid,
noch de rijpheid, noch de ernst heeft om te onderhandelen met de regering in
Managua.’ En dan te bedenken dat deze oud CIA-directeur nog heilig is vergeleken
bij zijn baas Ronnie.
Ik liep tegen glasbewerker en kunstenaar Frans Hartong aan. Hij vertelde dat al
vijf van zijn vrienden aan AIDS waren overleden.192
Joseph Luns zat vanavond in het programma van Ivo Niehe van de TROS, en werd
aangekondigd als ‘een van de meest bijzondere Nederlanders uit deze eeuw.’ Hij
verwees weer naar rol van Robert Kennedy in de Nieuw-Guinea-affaire, maar hij is
vooruit gegaan. Die rol is niet meer ‘verraderlijk’ zoals hij voorheen steeds beweerde,
maar nu was de rol van Robert ‘lelijk’ geweest. Hij was bovendien geen vriend van
Nederland, wat juist wel het geval was. De Kennedy's hebben Luns duidelijk gezegd:
‘Geef desnoods ons de schuld, maar lazer op uit Nieuw-Guinea.’193 Was Nieuw-Guinea
zijn grootste politieke nederlaag? Luns maakt zichzelf en televisiekijkend Nederland
nog steeds wijs dat het geen nederlaag is geweest. Verder hield hij weer een pleidooi
voor de NAVO en een krachtige nucleaire bewapening. Ook kletst hij nog altijd over
‘de Russen’ in plaats van de sovjets. Luns, de ellendeling, voert nog altijd het hoogste
woord. ‘Ik heb 53 grootkruisen en 19 officierskruisen,’ pochte hij op de valreep. En
Ivo Niehe, de sukkel, nam alle kletspraatjes van deze man voor zoete koek aan.
Marlise Simons berichtte uit Brazilië dat Desi Bouterse heeft gezegd blij te zijn
met de nieuwe dialoog met de Nederlandse regering. Hij verwacht - nogal realistisch
- niet dat Den Haag de CONS-gelden, waar Suriname wel recht op heeft, spoedig zal
uitbetalen. Bouterse sprak in Brazilië een uur met minister Hans van den Broek:
streep aan de balk. Er werd nadrukkelijk bij gezegd dat het gesprek plaats had op
verzoek ‘van derden’. Je kunt er donder op zeggen dat dit Brazilië is geweest. Volgens
Simons was ook Henk Herrenberg ‘opgetogen’ over de ontmoeting. Ik zie die
opgetogenheid al voor me.194
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Time schreef uitgebreid over Michail Gorbatsjov.195 Zestien pagina's heeft het blad
er voor uitgetrokken. Waar vind je zoiets elders in de wereldpers? Het Amerikaanse
blad verwacht dat er met de nieuwe leider een einde zal komen aan de zwevende
periode, waar achtereenvolgens drie zieke presidenten de communistische grootmacht
leidden. GLINTS OF STEEL BEHIND THE SMILE, is de titel van een onderdeel van het
essay over de toekomst van de USSR.
Het staat vast dat Gorbatsjov een geheel nieuwe stijl zal toepassen, vergeleken bij
vorige Kremlin-leiders. Zo bezocht hij in Londen het British Museum, waar Marx
in de leeszaal Das Kapital schreef. ‘If people don't like Marxism,’ merkte Gorbatsjov
op, ‘they should blame the British Museum.’ Dat is zelfs een baanbrekender stijl dan
die Nikita Chroetsjov in de jaren zestig volgde. Hoewel, Chroetsjov merkte in de VN
eens op dat wanneer het Oostblok meer klanten à la Fidel Castro zou hebben, ze
failliet zouden gaan, of woorden van die strekking.

21 maart 1985

L. Paul Bremer III

Frans Lurvink is in de pen geklommen. Hij heeft behalve aan alle deelnemers, ook
brieven aan de ambassadeurs Beletski van de USSR en Bremer III (Lurvink zegt II
helaas) van de VS gezonden. Zelden heb ik stompzinniger, inhoudslozere
boodschappen gelezen. Hij had nu eens de gelegenheid moeten aangrijpen om de
vlerk Bremer op zijn nummer te zetten.
Ik belde Josje Hagers. ‘Wil je weten wie de nieuwe Sovjetambassadeur wordt?’
‘Ja, heel graag,’ zei ze.
‘Het zal Anatoly Blatov zijn, voormalig assistent van Brezhnev.’
‘Dank je, dat is heel aardig van je.’
Volodja had gezegd dat Lurvink er goed aan zou doen een brief aan Tolkunov te
sturen over de bijeenkomst van onze denktank. Tolkunov is de voorzitter van het
Sovjet Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking. Ik heb Lurvink een
zorgvuldig opgesteld concept gezonden, waar hij zich keurig aan gehouden heeft.
Hij belde me om te bedanken.
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De brieven tussen Freud en zijn vriend Wilhelm Fliess zijn door Harvard uitgegeven.
Zij ontmoetten elkaar in Wenen toen Fliess 29 jaar was en Freud 31. ‘There was an
instant magnetism between the two,’ schreef Daniel Goleman.196 ‘They shared a wide
vision, and grand, if not grandiose, ambitions.’ Zij schreven elkaar toen Fliess naar
Berlijn terugkeerde. Het waren de moeilijkste jaren uit het leven van Freud. ‘Fliess
seemed his only true friend,’ aldus Goleman, ‘and was supremely important to him.’
Freud verzweeg niets voor zijn vriend: ‘Sharing with him fears so deep he would
not tell them to his wife, confessing his weaknesses, sexual frustrations, anxieties
and hatreds.’ In 1936 kwam Freud er achter dat een boekverkoper deze brieven had
verkocht aan een voormalige studente van hem, prinses Marie Bonaparte. Hij was
verbluft. Hij wilde voor geen goud dat de brieven in handen zouden vallen van
vreemden, laat staan bewaard zouden blijven voor het nageslacht. Hij heeft de prinses
dringend verzocht ze te vernietigen. Bijna een halve eeuw later verschijnen ze toch
in boekvorm. Zo gaat het nu eenmaal altijd.
In 1950 is er onder toezicht van zijn dochter Anna Freud, prinses Bonaparte en de
psychoanalyticus Ernst Kris onder de titel The Origins of Psychoanalysis een
zorgvuldig geselecteerde serie brieven van Sigmund Freud gepubliceerd. ‘But in the
history of ideas, when you are of such great stature, the world is entitled to know
how you lived. This is so particularly with Freud, since his understanding of man is
so closely connected to his exploration of his own life,’ aldus de psychoanalyticus
Peter Neubauer, bestuurslid van de Freud Archieven. Dit is puur een kwestie van
privacy. Freud, of de bakker op de hoek, niemand heeft het recht brieven tegen de
wil van de schrijver te publiceren. Privacy behoort heilig te zijn. Openbaarheid kan
en mag alleen geschieden op basis van vrijwilligheid.
Zelf in de sector ‘bakker op de hoek’ opererend, ben ik van mening dat als ik een
woedende brief aan Slager, de advocaat van Lurvink schrijf, maar besluit die niet op
te sturen, ik deze tekst gewoon in dit dagboek moet laten zitten, omdat het illustreert
hoe mijn brein werkt(e). Het gaat er bij mijn dagboek niet om anderen (of mijzelf)
in hun hemd te zetten. Het gaat erom te laten zien wat werkelijk gebeurde, wat gedacht
werd, en hoe men zich gedroeg. Bovendien, zoals hier eerder weergegeven, Lurvink
vroeg zelf of ik in mijn dagboek aan het schrijven was. Bij niemand met wie ik
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in contact was, speelde ik kiekeboe over het maken van notities met het oog op de
historie. Uit respect tegenover hen met wie ik in contact was laat ik details uit het
leven van anderen weg - zoals de gesprekken met Mimi Hofland - (schreef ze zelfs
dikwijls niet eens op). Meer van hun levenswandel moeten zij zelf of anderen maar
openbaar maken, indien er belangstelling voor zou zijn.
Bij de eerste reeks gepubliceerde brieven van Freud lag het accent op diens briljante
geest ‘they reveal little of his neuroses or the missteps in the thinking that led him
to discoveries that were to transform our understanding of the psyche,’ schrijft
Goleman. De brieven met Fliess beslaan de periode van 1887 tot 1904. Freud schreef
op 25 april 1900 aan Fliess: ‘The patient whom I treated for 14 days and then
dismissed as a case of paranoia, has since hanged herself in a hotel room.’ Ik kan
begrijpen dat je een dergelijk betreurenswaardig geval niet in de krant zou willen
hebben in april 1900, met het oog op een bloeiende psychiatrische praktijk in Wenen.
Maar waarom was Freud zo boos in 1936, toen hij al tachtig jaar oud was, dat zijn
brieven in de handel waren gekomen, wat betekende dat ze vroeg of laat op straat
zouden komen te liggen? Alleen een fundamenteel oneerlijk en onoprecht mens
probeert fabeltjes over zichzelf in stand te houden, of zich fraaier voor te doen dan
hij weet dan hij in werkelijkheid is geweest. Hoe kan men ooit de werkwijze van het
brein verklaren, wanneer iedereen, tot en met de psychiaters zelf toe, oneerlijk blijft
over hoe het werkelijk was?

22 maart 1985
Ronald Reagan heeft weer eens plechtig verzekerd dat het Amerikaanse volk antwoord
op vragen des levens kan vinden in de Bijbel. Zolang iedereen zich blijft bezighouden
met dergelijke volksverlakkerij blijven we met z'n allen op een dwaalspoor.
Josje Hagers heeft dus een primeur. Vele malen, om te beginnen in Moskou, heb
ik gesproken over een uitnodiging aan Beatrix, die alleen als prinses in 1973 in de
USSR is geweest. Nu heeft Beletski dit dus officieel namens Gorbatsjov gedaan. Het
zal me benieuwen.197
Ik heb twee uur lang met Frans Lurvink ontbeten in het Amstel Hotel. Het gesprek
verbaasde me. Ik weet niet wat er tussen Lurvink en Carel Enkelaar is gebeurd, maar
Frans gooit het er
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nu op - zonder het met zoveel woorden zeggen - dat hij Carel een te grote proleet
vindt om in het bestuur van Den Alerdinck te blijven. Hij wil Enkelaar benoemen
tot uitvoerend directeur, op instructie van het bestuur. Hier moet Spoor achter hebben
gezeten. Lurvink vroeg hoe ik hierover dacht. Ik realiseerde me op dit moment strikt
loyaal aan Carel te moeten zijn, die me erbij haalde, ook al was het vanwege mijn
contacten in Moskou, en het feit dat ze mij daar vertrouwen. Ik kreeg de indruk dat
het bestuur zich realiseert dat, nu Carel weggaat bij de NOS, hij niet in de positie is
om een minder prominente rol bij Den Alerdinck af te wijzen. Ook zei Lurvink:
‘Stephan Schoor kan ik alleen gebruiken als loopjongen.’ Zijn toon was op het gemene
af. Ik probeerde Schoor, die ik trouwens zelf niet hoog aansla, te verdedigen, maar
kreeg geen poot aan de grond.
Eigenlijk dacht ik opnieuw: Carel mag zich dan in de wereld van de media als een
straatvechter naar de top hebben gevochten, maar hij is heilig vergeleken bij jou,
Fransje. Ook vroeg ik me af waarom Lurvink dit nu allemaal met mij besprak. Hij
schepte zelfs op vannacht met de dochter van zijn advocaat Slager een nummertje
te hebben gemaakt in het Amstel. Ook zo keurig.
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Lurvinks prioriteiten zijn nu: internationale aandacht in de pers voor Den Alerdinck
en fondsenwerving. Ik stelde voor om in dit verband Lord Chalfont en McGeorge
Bundy te gaan ontmoeten. Ik vroeg me tegelijkertijd af of dat wel kon met deze man.
Ook wilde hij snel een nieuwsbrief laten uitgaan. Ik benadrukte dat zeker niet via
Friso Endt te doen.198
Vanmorgen belde ik naar Eduard. Het eerste wat hij vertelde was dat hij
smoorverliefd was geworden op Paul, een danser van het New York City Ballet. Hij
was zijn blind date in New York geweest. Na die mededeling ging ik meteen naar
de vleugel om te spelen. Ik wil alleen zijn, en trek de telefoon eruit. Heb een brok in
de keel. Ons heerlijke tripje eindigde dus op die manier. Ik zou hem eigenlijk willen
zeggen alles op die jongen in te zetten. Het zat er natuurlijk in dat dit vroeg of laat
zou gebeuren. Ik had het kunnen weten. Maar wat dromen we toch graag van het
onhaalbare. Ik probeer me te concentreren, en werk aan het tweede deel van mijn
Memoires. Waarom raak ik van slag van een jongen van 24 jaar die hoteldebotel
raakt van een mooie danser in New York? Ik moet gewoon nog beter aanvaarden,
wat ik altijd als mijn ideaal heb geproclameerd: eenzaamheid.
Peter kwam zojuist terug uit Londen, en vertelde Lissabon in tranen te hebben
verlaten na een affaire met twee jongens, van wie er een langeafstandszwemmer was
die Peter zijn gewonnen medaille gaf. Ik vertelde dat Eduard verliefd was geworden.
‘Wat zal je weer veel pijn hebben,’ zei Peter. Hij raadde me aan dat ik vooral niet
tegen Eduard moet zeggen dat hij zodra ik mijn hielen licht, verliefd raakt. Hij
herinnerde zich zijn eigen affaire met Juan Antonio in Amsterdam. Toen hij hem
later in New York terug zag, en in zijn ogen keek, wist Peter dat hij niets voor hem
was.
Freddy Rikken belde. Ik had in Moskou met Carel afgesproken dat Freddy een
exclusieve fotoreportage over Den Alerdinck kon maken. Hij belde op mijn advies
naar Carel, die antwoordde van niets te weten. Hij is uiteindelijk toch met Hubert
Smeets van NRC Handelsblad bij Lurvink op Den Alerdinck geweest. ‘Wat is die
man een bourgeois zeg,’ zei Freddy. ‘Dat kasteel ziet er uit als een Muppet Show.
Er wordt trouwens gezegd dat hij rijk is geworden in de wapenhandel.’ Zo gaan deze
dingen.
Lurvink vroeg me wat hij met Ernst van Eeghen moest doen, die hem publiekelijk
al als zijn partner had betiteld. Ik adviseer-
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de hem niets te doen en te zeggen dat hij Van Eeghen niet kent.

24 maart 1985
Ik vraag me af of Beatrix vandaag, net als ik, aan de verjaardag van mejuffrouw
Buringh Boekhoudt denkt. Ik denk het eigenlijk wel.
Volgens het nieuws is Ernst van Eeghen terug uit Moskou en heeft meegedeeld
dat hem in Moskou werd verzekerd, dat de Sovjetregering op korte termijn met de
Nederlandse regering wil spreken over het aantal SS-20 raketten dat in de USSR staat
opgesteld. Van Eeghen zegt de boodschap over te zullen brengen aan de raadsadviseur
van Lubbers op Algemene Zaken Joop Merkelbach. Van Eeghen is met Lurvink aan
het concurreren om krantenkoppen. Twee patsers tegenover elkaar.
Intussen heeft Hans van den Broek via de ambassadeur in Moskou aan minister
Andrei Gromyko laten weten, te willen komen praten over het vraagstuk van de
kernraketten.
Enkelaar meldde me weer op een lijn met Lurvink te liggen. Zij hadden de
Sovjetgasten op Schiphol uitgezwaaid en waren samen teruggereden. Enkelaar heeft
Willem Brugsma een scherpe brief gestuurd en zijn gedrag op Den Alerdinck
bekritiseerd, evenals zijn artikel in de Haagse Post. Volodja Molchanov had gezegd
dat het Brugsma geen moer kon schelen wat Enkelaar aan hem schreef. Bovendien
vertelde Enkelaar een brief met excuses voor het optreden van Brugsma naar Gromyko
en Lomeiko te hebben gestuurd, wat ik een onvergeeflijk blunder vind.
Er is een rel rond Van Eeghen in de maak. Wim Verkade199 beweert dat er
computers via Van Eeghen met de diplomatieke post van de sovjet Unie naar Moskou
zijn gegaan. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar waar rook is, is vuur. Ergens vind
ik het zielig voor de man. Hij verloor eerst Erica en verkocht vervolgens het pand
van Van Eeghen aan de Herengracht. Geen idee wat hij nog meer van plan is. Maar
hij heeft mij onbehoorlijk behandeld dus voor mij kan hij het schudden. Hij vertelde
op televisie twee uur met Leonid Zamyatin te hebben gesproken. Erica's hond lag
aan zijn voeten. Zamyatin had gesproken van minder dan 378 SS-20 raketten.

25 maart 1985
Omdat Henk Hofland verder niet reageert op mijn herhaalde
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verzoeken nog eens te praten over passages uit zijn brieven in mijn eerste deel
Memoires, heb ik hem nu een aangetekende brief gestuurd. Zover is het nu dan
gekomen met mijn oude kameraad van Nijenrode.200
Eduard kwam na Franse les naar Amerbos. We gaven elkaar een hand, maar daarna
sloot ik hem in mijn armen. Hij huilde. Als altijd in reactie op zijn verdriet probeer
ik vrolijk te zijn. Ik had een tournedos bereid met gebakken aardappeltjes en sla. Hij
at als een wolf. Hij is echt verliefd op danser Paul Boos.
Raymond van den Boogaard meldt in een artikeltje dat Anatoly Blatov ambassadeur
in Den Haag wordt, een bericht dat ik enkele weken geleden al aan Ben Knapen
doorbelde.
Theo Westerwoudt publiceert in NRC Handelsblad een gesprek met Ernst van
Eeghen. Eigenlijk is Van Eeghen slim geweest om het incident over de 378 SS-20
raketten tijdens Den Alerdinck, veroorzaakt door Brugsma, op hoog niveau in Moskou
aan de orde te stellen en vervolgens meteen met enig gezag te ontzenuwen. Ja, de
Amerikanen spreken over 414 Sovjetraketten maar het zijn er volgens de Amsterdamse
koopman misschien zelfs minder dan 378. Hij spreekt over ‘kans op verificatie SS-20
door Nederland,’ wat klinkklare onzin is.
Ronald Gase belde door dat Anton Constandse is overleden. Ik was gisteren nog
bezig voor Gase een gesprek met Anton te regelen. Jammer, ook hij is er niet meer.
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Van Eeghen was bij het NOS Journaal vanwege zijn bezoek aan Merckelbach in het
kantoor van premier Lubbers. Hij vraagt zich af waarom Den Haag de Amerikaanse
cijfers over Sovjetraketten eigenlijk voor waar zou aannemen. Hij heeft volkomen
gelijk, en heeft de situatie schitterend uitgebuit.
Daniel Goleman schrijft over de brieven van Freud en Fliess, dat deze haast een
‘folie à deux’ weergeven, omdat zij ‘de wereld’ verachtten ‘for fading to recognize
the truth of their theories, on the soundness of which they fervently reassured
themselves.’ Ze zaten uren en uren te praten samen. ‘Fliess, who for a time treated
Freud as a patient,’ aldus Goleman, ‘was vastly important to him emotionally: the
letters are full of affectionate outpourings.’ Zo schreef Freud op 1 januari 1896 aan
Fliess: ‘Your kind should not die out, my dear friend.’ Maar geleidelijk aan liep de
zaak uit de hand. Al in 1898 stuurde Fliess zijn vriend in Wenen geen stukken van
zijn werk meer, omdat hij kennelijk in de smiezen had gekregen dat Freud zijn ideeën
als de zijnen aan de man bracht. Fliess confronteerde Freud met de beschuldiging
dat hij diens opvattingen over biseksualiteit had gejat en ermee homoseksualiteit
probeerde te verklaren. Fliess onderstreepte bij Freud dat hij in 1898 tijdens een
ontmoeting in Achensee deze gedachten bij hem had ontvouwd, maar Freud zei zich
dit niet te herinneren. De heibel tussen Freud en Fliess is een oud verhaal in een
nieuw jasje. Wat me misschien het meeste verwondert, is dat het hier niet om de
Lurvinks, Enkelaars, Van Eeghens en Brugsma's in het menselijk verkeer gaat, maar
om veronderstelde grote geesten. En toch, als puntje bij paaltje komt, doen ze even
vrolijk mee aan het vervalsen en verdoezelen van de waarheid om fraaier voor de
dag te komen dan ze werkelijk zijn.

26 maart 1985
Henk Hofland moet nodig het woord ‘loyaal’ in de mond nemen. Hij schreef vanavond
een uitstekend In Memoriam over Anton Constandse. Hij noemde diens voornaamste
leerlingen (Lachman, Hoefnagels, Boogerman, Snijders, Groen, Leeflang en Gruyters)
en liet mij zorgvuldig weg.201 Wat mankeert hem toch? Na mij in 1972 in grote
verlegenheid te hebben gebracht door een mij onbekende fotograaf van De Telegraaf
mijn huis binnen te smokkelen tijdens een ontmoeting met drie Sovjetdiplomaten,
schijnt hij nog altijd de schuld voor het debacle dat daarna voor hem volgde bij NRC
Handelsblad, bij mij neer te

201

NRC Handelsblad, 26 maart 1985, zie bijlage 44.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

151
leggen. Hij moet de hand eens in eigen boezem steken. In plaats daarvan geneert hij
zich blijkbaar mij ooit te hebben gekend, of erger, sinds Nijenrode met mij bevriend
te zijn geweest. Wim Hazeu vond mijn aangetekende brief aan hem over het gebruik
van zijn brieven ‘prima’.
Jan Renshof, van de ambassade in Paramaribo, kwam langs op Amerbos. Hij was
overigens op weg naar de Surinamespecialist van de BVD.

27 maart 1985
Henk de Mari ging naar Berkenrode en komt met een opzienbarende, indirecte
anti-Lurvink kop: OOST EN WEST ONTMOETEN ELKAAR IN MIJN VARKENSSTAL.202 Van
Eeghen wil dus een contrast scheppen met Lurvinks kasteel. De Mari noemt hem
‘de nieuwste koerier van het Kremlin,’ die 240 varkens en 250 kippen houdt op
Berkenrode. Hij beklaagt zich overigens dat Merckelbach, de adviseur van premier
Lubbers, ‘niet eens naar me wilde luisteren.’
Ik belde lang met Frans Lurvink. Hij had ‘in zijn droefheid’ tegen middernacht
André Spoor in New York gebeld. Zijn advocaat Slager had hem geadviseerd: ‘Er
is een verschil van inzicht in de overeenkomst met Oltmans, dus er is geen
overeenkomst.’ Maar omdat André getuige was van die overeenkomst (Enkelaar
belast ik er maar niet mee, al was hij er ook bij) belde Lurvink André, die had
geantwoord: ‘Je zult toch met Willem moeten leren te leven.’ Hij kan best aardig en
ontwapenend praten, maar ik zal die man goed in de gaten moeten houden. Ik heb
veel tijd besteed om exact uit te rekenen, wat ik nu van Lurvink moet ontvangen.
Lurvink zei: ‘Je schrijft opruiende brieven, Willem. Carel heeft ook nog een brief
van je liggen om te beantwoorden. Hij is bang om je te ontmoeten, en zei tegen me:
“Straks hebben we weer een kort geding aan onze broek.”’
Ik antwoordde dat Carel eerst mijn George de Mohrenschildtfilm had weggemaakt,
en naderhand ook nog een foto, die door De Mohreschildt aan mij was gegeven,
eigenlijk onder mijn neus had gejat. Ik heb 25 jaar samengewerkt met hoofdredacteur
Cees Meijer van De Typhoon. Waarom kreeg hij nooit een kort geding aan zijn broek?
Of André Spoor? Noem maar op. Lurvink hamerde erop geen ruzie met me te willen
hebben: ‘Maar ik vind wel dat jullie journalisten elkaar als honden behandelen.’
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‘Met mij krijg je geen keet, als je je aan onze afspraken houdt. Je weet exact wat we
bij Keijzer overeenkwamen, en daar moet je je gewoon aan houden. Bovendien
hebben we die afspraak in het Amstel Hotel, met Spoor en Enkelaar erbij, voor drie
jaar herbevestigd,’ antwoordde ik.
Ik heb Henk Hofland een kopie van het briefje van Anton Constandse van 30
januari 1985 aan mij toegezonden met de vraag: Kon je bij je lijstje van zijn
oud-leerlingen mijn naam niet door je keel krijgen?
Er is een boek over Lord Byron verschenen: Byron and Greek Love.203 ‘He had a
number of intense friendships with other boys at school,’ aldus Crampton. Dat bewijst
nog niets. Ik had in Baarn een speciale vriend, Wicher de Marees van Swinderen,
op Nijenrode Henk Hofland en op Yale Freddy Heath (Argentijn), Erling
Christophersen (Noor) en Tony d'Almeide Santos (Portugees), terwijl pas in 1950
Bertie Hilverdink, toen ik 25 jaar oud was, mijn eerste homoseksuele contact was.
Mijn vijf voornaamste vrienden voordien waren hetero. Vier van hen trouwden, de
vijfde woonde zijn leven lang met een vrouw samen. Byron had inderdaad al een
affaire met een koorknaap tijdens zijn eerste jaren op Cambridge. Hij droeg aan hem,
vanwege zijn vroegtijdige dood, een aantal gedichten op, al deed hij het voorkomen
dat ze tot een meisje waren gericht. Later had hij een affaire met de Griekse jongen
Nicolo Giraud, die hij in Athene had ontmoet. Bij terugkeer in Engeland veranderde
hij zijn testament om die jongen veel geld na te laten. Byron genoot van ‘the relaxed
attitude toward homosexuality prevailing in the Ottoman Empire,’ aldus Crompton.
Ook genoot hij in de Turkse baden in het Griekse Smyrna, die hij omschreef als
‘marble palaces of sherbet and sodomy.’ Dat was Byron tussen 1810 en diens dood
in 1824.204 Er is 150 jaar later niet al teveel nieuws onder de zon.
Henk de Mari belde: ‘Tutoyeren wij elkaar?’ Zijn eerste vraag was: ‘Zou jij een
kantoor voor Ernst van Eeghen in Moskou openen?’ Ik zei dat hij de klok had horen
luiden en dat er inderdaad iets dergelijks in de pijplijn had gezeten. Ik vertelde van
het contract dat was opgezegd omdat de koopman jeuk aan zijn neus had gekregen,
dat ik verder geen problemen met hem had, en al twee jaar geen contact met hem
onderhield. De Mari was er niet in geslaagd informatie bevestigd te krijgen over het
sturen van computers naar Moskou door Van Eeghen. Van An-
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cum Plas had toegegeven dat er inderdaad apparatuur die op de verboden COCOM-lijst
stond, naar Moskou was gegaan. Maar zij wisten toen nog niet dat dit verboden was.
Ik begin te begrijpen dat Van Eeghen De Telegraaf onder druk zet, omdat De Mari
onder meer had geschreven dat handel in verboden producten Van Eeghen wel eens
in aanraking met de BVD had bracht. De Mari is nerveus. Hij heeft Van Eeghens
medewerker Wim Verkade letterlijk gesmeekt hem aan de bewijzen te helpen over
een computerdeal met Moskou.
Claus en Beatrix zijn op staatsbezoek in Italië. De majesteit heeft in ‘vloeiend
Italiaans’ de aanpak van grensproblemen bepleit, meldt Josje Hagers in De Telegraaf.
Zij is dus mee. Ik heb haar ook wel eens anders over claus en Beatrix gehoord.

28 maart 1985
Trein Amsterdam - Amersfoort
Een paar pagina's dagboek met zelfbeklag over het verlies van Eduard aan danser
Paul in New York. Ik stel het nu voor of Eduard een gemeen ventje zou zijn, die met
voorbedachte rade te werk is gegaan met iedereen met wie hij omgaat. Zelfbeklag
te over: ‘En ik financierde zijn Franse lessen.’ Freud zou het niet gepubliceerd willen
hebben. Het laat alleen maar zien hoe ‘de mens’ reageert in geval van niet
beantwoordde affectie bijvoorbeeld, zoals ik dit eens bij André Gide constateerde
toen hij tippelde op het zoontje van zijn conciërge. Ik neem deze passages hier niet
over, omdat ik twaalf jaar later (in 1997) walg van mijn eigen geschrijf. ‘I turn away
from Eduard, met mijn hart en ziel,’ schreef ik ondermeer die ochtend in de trein
naar Vorden.
Benjamin Britten componeerde de The Prince of the Pagodas na een bezoek aan
Zuidoost-Azië en Bali. Zoals Debussy ooit een gamelanorkest hoorde op een
tentoonstelling in Parijs en diep onder de indruk raakte. Of zoals Bung Karno mij
eens tijdens een lunch met maarschalk Voroshilov van de USSR op Midden-Java een
gamelanorkest kwam uitleggen.

Amersfoort - Deventer
‘That love is blind: and that this blindness was exactly what leads to retouchings,
erasure of wrinkels, and even of alterations of character and personality,’ schreef
Leon Edel.205
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Hilversum
Ik had een buitengewoon plezierige lunch met Cecile van Lennep206 op Het Enzerinck
in Vorden. Zij vertelde me iets ongelooflijks. ‘Ernst van Eeghen heeft mij gezegd
dat prins Bernhard met hem heeft gebroken omdat hij jou de hand boven het hoofd
hield.’ Ik stond perplex, en vroeg haar zelfs dit nog eens te herhalen. En dan te weten
dat na de keet tussen Bip van Lanschot en Van Eeghen binnen de
oud-strijdersbeweging, Bernhard gewoon de kant van Van Lanschot koos. Dus hoe
komt zo'n sneu verhaal eigenlijk in Van Eeghens kersenpit bovendrijven?
Ik had een goede bespreking met Frans Lurvink en Carel Enkelaar. Lurvink zei
nerveus te zijn geworden over mijn uitgaven sinds december die neerkwamen op
54.000 gulden. ‘Daar heb je dan twee conferenties voor gehad met prominenten, die
tot op dat moment niet wisten dat je bestond,’ antwoordde ik. Carel zweeg in alle
talen.
Na een lange uiteenzetting over wat hun plannen waren en hoe nu verder te gaan,
besloot Lurvink zijn exposé met de vraag aan mij: ‘Ben je het er mee eens?’
Ik kon kort zijn en zei: ‘Nee.’ Ik bepleitte dat het zaak was de vaart erin te houden,
wat Carel beaamde. Ze gingen akkoord met mijn voorstel te proberen Lord Chalfont
en McGeorge Bundy erbij te halen.
Lurvink was opnieuw oneerlijk over de toezegging van een derde jaar voor mijn
medewerkerschap, wat van zijn gezicht viel af te lezen. Hij zei nooit 90.000 gulden
voor een derde jaar te hebben toegezegd, terwijl ik hem eraan herinnerde dat hij had
gezegd ‘dat betekent een kwart miljoen voor jou, belastingvrij.’ Carel zat er weer
voor spek en bonen bij. Ook hij had immers, net als Spoor, gehoord wat Lurvink me
had toegezegd in het Amstel Hotel, maar hij zweeg in alle talen. Aan Carels gezicht
kon ik zien dat hij wist dat ik de waarheid sprak, maar hij verroerde geen vin.
Ik reed met Lurvink mee terug naar Amsterdam. Hij liet me brieven van zijn
correspondentie met prinses Paola van België zien, dus dat was waar. Ook wil hij
graag Christian Leclercq uit Brussel ontmoeten om te onderzoeken of hij er voor
lezingenbureaus zou kunnen vertellen over Den Alerdinck.
Intussen had ik Enkelaar een declaratie gestuurd voor de uitzending van
Panoramiek vanuit kasteel Den Alerdinck. Hij had me al een brief geschreven.207
Carel zei niet te begrijpen waar
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ik de euvele moed vandaan had gehaald, die declaratie ooit in te dienen. Ik zei: ‘Oké,
laat maar zitten. Maar je kunt veel goed maken door Jan de Soet van de KLM te
bewerken, zodat zij hun verplichtingen nakomen.’
Ik heb in het Indonesisch restaurant Bali gedineerd met Aart van der Want en
Marat Vartanian, de psychiater uit de USSR. Hij beklaagde zich dat zijn ticket vanuit
Frankfurt 890 roebel had gekost. ‘Een maandsalaris van een professor in de USSR,’
zei hij.
We hebben veel besproken. Van parapsychologie scheen hij niets af te weten. Hij
geloofde er ook niet in. Hij vroeg letterlijk wat ESP208 betekende. Hij had samen met
Aart professor De Wied ontmoet, die zich vormelijk en lullig had opgesteld.
Ik belde nog laat met André spoor, die ik had gevraagd om Henk Hofland te
benaderen. Geen nieuws. ‘Wat is er toch met hem,’ vroeg André zich ook al af. Ik
vertelde dat Lurvink nog steeds weigerde mijn overeenkomst met Den Alerdinck bij
te stellen. Dit is nu in Spoors handen.

29 maart 1985
Vanmorgen hebben Aart en ik een interview opgenomen met Vartanian in het
American Hotel. Eigenlijk verwonderde me het niet dat hij niet zoveel te melden
had. Interessant was dat ze in de Sovjet Unie het ene brein van een Siamese tweeling
hebben genarcotiseerd, waarna het brein van de ander twee lichamen bestuurde. Hij
was van mening dat hersentransplantaties in een niet al te verre toekomst mogelijk
zouden worden. De hersens van Lenin, Pavlov en Gorki had men met elkaar
vergeleken. Deze bleken belangrijke overeenkomsten te hebben. Maar wie zegt dat
de hersenen van Vartanian, Aart en mij, ook geen overeenkomsten zouden vertonen,
dacht ik.
Er is een biografie verschenen over Otto Rank ‘one of the most radical thinkers
among early Freudians and the most boldly romantic,’ schrijft Miller in de The New
York Times.209 Ook hij was eerst een vriend en collega van Sigmund Freud, met wie
hij in 1926 definitief brak, terwijl ze toch aanvankelijk twee decennia samenwerkten.
Hoe komt het toch dat ook geestesdokters altijd weer onderling keet schijnen te
krijgen?
‘What was it,’ aldus Miller, ‘that stirred these distinguished
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students of human nature to such hostile behavior? For one thing, destroying each
other's reputations seems to be a popular pastime among psychoanalysts.’ Onderzoeker
Lieberman heeft de handel en wandel van grondleggers van de psychoanalyse
nagetrokken en stelt vast dat zij elkaar te lijf gingen met ‘backbiting,
rumor-mongering, lying, possible plagiarisms.’ Rank heeft eens tegen Anaïs Nin
gezegd: ‘The new hero is the one who can live and love in spite of our mal du siècle.’
Misschien had Rank over meervoud siècles moeten spreken, want ik vrees dat het
altijd zo zal blijven naar de ware aard van het beestje. Lurvink vindt dat journalisten
elkaar als hondjes bejegenen. Wat zou hij van psychoanalytici zeggen?
Frits Gonggrijp beweert dat een derde van 750 Amsterdamse homofielen al AIDS
heeft. Hij klets wel vaker uit zijn nek. Zij die zich laten onderzoeken, vermoeden
iets. De implicatie van zo'n bericht is dat ‘dus’ van de honderdduizenden homo's in
Nederland een derde het HIV-virus zou hebben.
Igor Cornelissen schreef in Vrij Nederland210 een pagina over Anton Constandse:
‘Een ambachtsman, wiens werktuig het woord was.’ Uitstekend gedenkstuk.211

30 maart 1985
Van Gogh Museum
Het Forum Humanum Nederland is bijeen onder de bezielende leiding van Aart van
der Want en Ko van Wouwe. Gisteravond hebben we in het American Hotel gedineerd
met de psycholoog Wim van der Grind - hij lijkt me een aardige man - Vartanian,
Aart en Ko. De vader van Aart is uit Gouda afgekomen en woont de bijeenkomst
bij. Dat kan ik wel waarderen.
Vartanian, die zich gisteravond liet ontvallen: ‘I am glad I am not normal’ toen
de vraag wat normaal is ter sprake kwam, hield een toespraak die hij met dia's
toelichtte. Hij pleitte ‘for an integrated approach between emotion and cognition
with children.’ Hij stelde voor een multidisciplinaire groep op te richten om ‘leren
denken’ verder uit te breiden en te helpen bevorderen.
Victor Wiegant van het Rudolf Magnus Instituut van David de Wied, verklaarde
niet te geloven in ‘leren denken’. Ik onderbrak hem en wees erop dat er in de VS al
meer dan vijf jaar door The New York Times en andere gezaghebbende publicaties
juist veel aandacht aan ‘leren denken’ werd besteed en dat meer
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dan tweehonderd Amerikaanse Colleges op dit moment het vak ‘Teaching Thinking’
op het curriculum hebben staan. Ik zei: ‘We lopen hier in dit kikkerland blijkbaar
weer jammerlijk achter op wat elders gebeurt.’ Wim van de Grind nota bene maakte
daarop de opmerking: ‘Dat is misschien een voordeel.’ Ik dacht: ja, mijnheer, dat is
een stuk Duitse arrogantie dat je bij de Hollandse polderjongens maar al te vaak
terugvindt. Ik had Wim onder vier ogen gevraagd of hij in ESP geloofde. ‘Natuurlijk
niet,’ was het botte antwoord. ‘ESP kan wetenschappelijk niet worden aangetoond.’
Ik dacht: die man moeten we in deze groep helemaal niet hebben. Daar heeft Gerard
Croiset nu juist met het Parapsychologisch Instituut in Utrecht zijn leven lang aan
gewerkt, om wetenschappelijk te bewijzen dat hij wel degelijk paranormaal begaafd
was.
Als altijd zaten er eikels in het symposium. Een man die me wel waardvol leek,
was de cognitieve wetenschapper uit Groningen, Joe Sergeant. Hij zou een interview
aan Max Pam moeten geven.
Henk de Mari kwam vandaag met een nieuwe pagina over Ernst van Eeghen onder
de kop INGEPAKT? MISSCHIEN GEBRUIK IK DE RUSSEN WEL! Deze keer is het stuk
verlucht met Ernst bij zijn Barnevelder kippen. Na de koopman op allerlei manieren
subtiel en niet subtiel belachelijk te hebben gemaakt, komt hij op mij.
En Willem Oltmans natuurlijk.
Oltmans, de bekende globetrotter die bijna beroemd werd door zijn boek
Het Sovjet Standpunt, dat door onze Binnenlandse Veiligheid Dienst
(BVD) wordt gezien als een propagandastunt van Moskou, bracht Van
Eeghen in 1981 daar in Moskou, waar hij al zo lang had willen komen: in
het Kremlin.
Willem Oltmans deze week: ‘Ernst was een goeie vriend van mij en hij
kwam al lang, zij het op het erg lage niveau van de Christelijke
Broederschap of zoiets, in Rusland. Maar ik heb hem het Kremlin ingetild,
waar hij overigens deze week, zo hoorde ik van de zoon van Gromyko,
weer uitgelazerd is, omdat hij zo veel ophef over zijn ontmoeting met
Zamyatin heeft gemaakt.’
Oltmans bracht Van Eeghen tijdens de presentatie van zijn boek in het
Amstel Hotel in 1981 in contact met zijn vriend en ontwapeningsadviseur
Georgii Arbatov. ‘Toen ging het balletje rollen,’ aldus Oltmans. ‘Ik haalde
Georgii en zijn vrouw over voor een diner bij de Van Eeghens plus een
bezichtiging van de varkensstallen en de kippenhokken. Een prachtige
avond: na het laatste glas mocht Ernst Georgii en Georgii Ernst zeggen.
Als beloning kreeg Willem Oltmans - ‘ik wilde een beetje voor mijn oude
dag gaan zorgen’ - een aanstelling van Van Eeghen als ‘consultant in
Moskou’ voor een van diens bedrijven. Hij zou Van Eeghen aan Russische
handel helpen op het gebied van chemicaliën. Voor 10 procent van de
bruto winst per transactie en gemikt werd er op een omzet van 20 miljoen
per jaar. Oltmans bracht er niets van terecht en werd een jaar later, zonder
één transactie te hebben verzorgd, weer ontslagen.
‘Waarom, Ernst,’ vroeg Willem die al menig reisje met en voor de Van
Eeghens - eenmaal naar kasteel Windsor, naar de Koningin Moeder, een
keer naar Moskou - ‘waarom dat ontslag?’
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‘Ik had jeuk aan mijn neus,’ was het vreemde antwoord.
‘Ach, Van Eeghen is een schat. Hij liep in Rusland met Billy
Graham-bijbels te zwaaien en kreeg als tolk een meisje van de KGB. Die
heeft hij bekeerd - denkt hij. Hij is zo naïef. De door hem
binnengesmokkelde bijbels, die hij geraffineerd - dat complimentje moet
ik hem nageven - door KGB-agenten die hem als VIP van het vliegtuig
afhaalden liet sjouwen, verdwenen via dat kind de prullenbak in.
Maar hij sloeg op hol, nadat ik hem in 1981 met échte belangrijke Russen
had laten kennismaken, naast zijn contacten met die aftandse maarschalken
en versleten bisschoppen. Zijn grote spontaniteit past helemaal niet in die
enge Russische sfeer. Ze hebben hem helemaal door, spelen met zijn
ijdelheid en pakken hem op alle manieren in.’
Wat niet waar is, zegt Ernst van Eeghen. ‘Strijkages doen me echt niks en
voor lintjes ben ik te oud.’
Zakelijk hebben de Van Eeghen bedrijven aan de Herengracht te
Amsterdam en nog steeds handelend over de hele wereld, nooit profijt
gehad van Ernsts Russische Relaties, zo stelt Van Eeghen. En persoonlijk...
‘Tweemaal hebben “hoge Russen” (eenmaal de KGB-er Siline en eenmaal
de oude Shikitov, ex-voorzitter van een van de Kamers van de Opperste
Sovjet) mij gevraagd lid te worden van hun Europese Comité voor
Veiligheid en Samenwerking in Brussel en daar hoefde ik niet eens
communist voor te worden, haha, maar daar is het bij gebleven.’
‘Had ik geen tijd voor, ben ik ook de man niet naar, om te gaan zitten
vergaderen met vakbondsmannen uit heel Europa. Ik had tenslotte ook
mijn werk voor de oorlogsslachtoffers nog, ook op dit gebied heb ik veel
met de Russen samen kunnen doen.’
‘Ik ingepakt...? Zat ik laatst nog aan te denken, toen ik en Joop den Uyl
zaten te antichambreren voor een bezoek aan mijn vriend Nyerere tijdens
zijn bezoek in ons land (ik liet Den Uyl voorgaan, die zou toch zo klaar
zijn). Wat een waanzin. Altijd dat idee: als je met Russen praat, word je
gebruikt. Het tegendeel is eerder waar. Misschien gebruik IK de Russen
wel door mijn werk voor de Conference of European Churches, of via de
oorlogsveteranen en mijn bevriende generaals.’
Toch blijven er best vraagtekens voor argwanende toeschouwers.
Eerst dit: Ernst van Eeghen is de trotse eigenaar van een hele rits bedrijven
(omzet 100 miljoen per jaar), waarvan er een drietal bestaan bij de gratie
van handel op Oost-Europa. BV Beleggings- en Handelsmaatschappij Van
Eeghen. Van Eeghen en Co. Van Eeghen International BV. Intrata Overseas
BV. Central Buyers BV. Central Procurement and Trade Ltd. Net
opgedoekt, of beter gezegd opgegaan in Van Eeghen International, is Van
Eeghen Chemicals and Minerals.
Het is nog geen drie jaar geleden, dat de BVD plotseling grote
belangstelling voor Van Eeghen Chemicals and Minerals had. Het bedrijf
was gespecialiseerd in de export van hoogwaardige gassen voor de
elektronische industrie. Sommige daarvan op het randje van wat toegestaan
was. De bedrijfstop bleek nauwe contacten te hebben gehad met de Rus
Chneraiev van de Russische handelslegatie in Amsterdam.
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Chneraiev is eind juli 1982 door de BVD ontmaskerd en als spion ons
land uitgeknikkerd. Zijn auto, vol met kortegolfzenders, werd ergens in
een polder gevonden. De Rus had geheimen gestolen bij Holland Signaal
in Huizen. Hij was wekenlang geschaduwd en ontdekt was dat hij lunchte
met directieleden van Van Eeghens Chemicals...
Van Eeghen: ‘Ach, de man zat bij de handelsmissie en wij zochten handel
met Rusland. Dan ga je toch al gauw met hem eten?’
Iets later in de tijd verbrak - weer - een personeelslid woedend het
dienstverband bij de Amsterdamse zakenman. In zijn nijd liep hij
rechtstreeks naar de BVD met een ander verhaal.
Van Eeghen had volgens hem ‘strategisch materiaal’ doorgevoerd naar
Roemenië. Zogenaamde wafers, die gebruikt worden voor de opslag van
tienduizenden chips. Hij kwam met een ‘hard voorbeeld’. Een zending
van een Amerikaans bedrijf van 500 dollar was doorgelabeld en van een
factuur van 15.000 gulden voorzien naar Sofia.
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Ook niets aan de hand, aldus Van Eeghen deze week. De zending was nog
net op tijd teruggedraaid door een oplettende ambtenaar op Schiphol en
een ambtenaar van de Economische Controle Dienst was gekomen om
Van Eeghen een college te geven in wat wel en wat niet naar het Oostblok
mocht.
‘Bagatel dus.’
Zoals vroeger tijdens de kwestie Nieuw-Guinea zit het nationale orakel mr. G.B.J.
Hiltermann ook nu weer in de achterste koets, met eindelijk vandaag een artikel in
De Telegraaf: DE ACTIES VAN LURVINK EN VAN EEGHEN.212 De man zit er net als toen
met Indonesië, Sukarno en Nieuw-Guinea weer faliekant naast. Ik neem zijn column
om die reden in zijn geheel op. ‘Gejaagd geklets’ noemde Van Blankenstein van Het
Parool zijn radiopraatjes ooit.
Ik belde met Peter in Londen. Zijn eerste vraag is bijna altijd: ‘Heb je vandaag
gefietst?’ Hij is degene die me die gewoonte heeft bijgebracht een paar maal per dag
de polders in te fietsen, waar ik erg dankbaar voor ben, want ik dank er mijn
uitstekende conditie aan.
Edwin van Wijk heeft hem een Zuid-Afrikaanse producer op zijn dak gestuurd,
die hem op een rol in de film Lady Chatterley's Lover aanbood. Als dat nu eens gaat
gebeuren. ‘Heb je meteen gevraagd of zij dan ook je vliegticket naar Zuid-Afrika
betalen?’ vroeg ik. Maar hij is in die dingen precies als ik. ‘Nee, dat is te tacky,’ zei
hij.
Van der Giessen in Alblasserdam gaat een mijnenveger voor het fascistische regime
in Indonesië bouwen. Pecunia non olet.

31 maart 1985
In de plensregen door de polders. Heerlijk. De eerste konijnen wagen zich uit hun
holen. Je hoort ook angstkreten van dieren. Er zijn nu te veel eksters, lijkt me. Een
valk werd door kieviten met een soort duikvluchten aangevallen. Een muis snelde
over het fietspad. Er waren ook weer dieren doodgereden.
Wim Verkade belde over de artikels van Henk de Mari en Hiltermann. Hij
herinnerde zich dat Hiltermann wel degelijk een bezoek aan Van Eeghen had gebracht
op zijn kantoor. ‘We hebben u op de binnenplaats nog uw koffertje aangereikt,’ belde
hij vanmorgen aan Hiltermann door, die bij hoog en bij laag blijft ontkennen de
koopman ooit te hebben bezocht. Het fameuze geheugenverlies! Ook zei Wim dat
het helemaal niet waar was dat ik er voor Van Eeghen in Moskou niets van terecht
zou hebben gebracht. ‘De fout die Ernst maakte, was dat
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hij onderhandelde met jou zonder De Bruijn te hebben ingelicht en die was er tegen.
Op die manier is in jouw medewerking aan die twintig miljoen in chemicaliën de
klad gekomen.’213
André Spoor opperde: ‘Jij bent de enige van ons die aan Yale heeft gestudeerd.
Waarom word je geen lid van de Yale Club in Manhattan? Dan geven we onze lunches
voor toekomstige ondersteuners van Den Alerdinck daar.’ Ik vond dat een uitstekende
gedachte. Ik zal Lurvink om toestemming vragen. Ik beklaagde me bij Spoor opnieuw
over het stilzwijgen van Hofland, omdat ik Henk best tegemoet wil komen in mijn
Memoires. ‘Henk is altijd zo geweest,’ aldus André, ‘en daarom was er eigenlijk niet
met hem samen te werken.’ Wat zou er toch in Henk omgaan ten aanzien van onze
afspraken? Misschien wel niets.
Ronald Gase zegt dat hij al mijn brieven aan ambassadeur Van Roijen in
Washington in het Rijksarchief heeft teruggevonden. ‘Je was wel grof, toen je hem
in 1973 schreef over zijn kale kak.’
‘Hoe zou jij gereageerd hebben wanneer iemand op dit niveau, onder dekking van
een visitekaartje “Hare Majesteits ambassadeur”, over je was gaan roddelen bij het
bestuur van je school? Want hij ging toch maar even naar de baas van mijn
lezingenbureau W. Colston Leigh in New York.’
‘Nou, Van Roijen heeft anders bij die naam in de kantlijn geschreven niet te weten
wie mijnheer Leigh wel was.’
‘Ja, zo trachtten deze heren met aperte leugens en geheugenverlies hun sporen uit
te wissen, maar in mijn dagboek staat met datum en tijd wat er werkelijk is gebeurd
en hoe Van Roijen in New York kwam kleppen bij mijn lezingenmanager. Zie je nu,
hoe dit soort kale kak-figuren liegt of het gedrukt staat?’

1 april 1985
Ronald Gase vertelde ook een briefje van Drees aan ambassadeur Van Roijen te
hebben gevonden met als teneur: pas op voor Gase, hij staat in contact met Oltmans.
Mijn vader schreef me in 1953 in een brief nooit felle of beledigende brieven te
schrijven.214 Hij had ongetwijfeld groot gelijk, maar ieder vogeltje zingt nu eenmaal
zoals het gebekt is. Ik kan gemene streken, zoals door Van Roijen geflikt in New
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York, niet over mijn kant laten gaan en doen alsof er niets is gebeurd. Het is zaak
het beestje bij de naam te noemen. Zo heb ik ook eindelijk ambassadeur Antonio
Diaz van Cuba gezegd waar het op stond. Ik heb de afgelopen weken herhaaldelijk
telegrammen gezonden om erachter te komen wanneer, en of het schrijven van een
boek met Carlos Rafael Rodriguez nu eindelijk kan worden hervat. Doodse stilte.
We raakten in een scherpe woordenwisseling. Ik maakte hem duidelijk het niet langer
acceptabel te vinden zoals ik momenteel vanuit Cuba word behandeld. Ik legde
bovendien het incident in een brief aan hem vast. Mijn vader zou dit hebben afgeraden.
Ik denk dat het moet op deze manier.
Ik had in Den Haag een ontmoeting van 45 minuten met Anton Pannenborg van
Philips, die ik ook ken van bijeenkomsten van de Club van Rome. Ik vroeg hem om
te bemiddelen in mijn vordering op Philips. Hij zei dat hij me weinig hoop gaf nog
iets te kunnen doen, na de mislukte missie van Voetelink waarvan de uitkomst op
papier vast lag. We ontmoetten elkaar in het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs.
Ook gaf ik hem materiaal over Den Alerdinck zoals ik Lurvink had beloofd. Hij
kende Toon Quarles en natuurlijk ook mijn vriendin Nellie Hazeu-Sloos in Waalre.
Ik zal aan die man, en diens oogopslag, altijd aardige herinneringen blijven bewaren.
Hij gaf ook hoog op over Aart van der Want en zijn activiteiten bij het Forum
Humanum.
Verder had ik een emotionele ontmoeting met Tage Domela Nieuwenhuis in
Leiden. Hij bleek gelukkig en hecht met zijn vriendin Theresa te zijn, maar was
buitengewoon ongelukkig met zijn colleges Internationaal Recht aan de Universiteit
van Leiden. We wandelden naar zijn huis en begonnen aan een maaltijd. Spoedig
kregen we keet over Tamils, die naar mijn mening naar Sri Lanka moeten worden
teruggestuurd. ‘Waarom kunnen zij niet hier blijven?’ vroeg hij.
‘Om de simpele reden dat ze hier niets te maken hebben.’
Toen hij een al te grote mond opzette, was ik al bijna opgestaan om te vertrekken.
Maar we verorberden een visje en juist toen hij koffie wilde maken, liep het gesprek
weer uit de hand.
‘Hier heb ik geen zin in, ik ga,’ zei ik en stond op en deed mijn leren jack aan.
Hier schrok Tage van. ‘Laat het me uitleggen,’ zei hij met betraande ogen. Precies
als negen jaar geleden, toen ik voor het eerst in zijn gezicht keek in Moskou zou ik
hem het liefste in mijn armen gesloten hebben. Nu is hij 30 jaar. Hij kan een vaste
aanstelling bij de universiteit krijgen, maar wil er niet blijven
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‘want daar ben ik niet beschouwend genoeg voor.’ Hij sprak uitgebreid over zijn
leven. Ik vertelde over de betekenis van Peter en Eduard in mijn leven. Toen hij me
later bij het station afzette en ik zijn lach zag, had ik hem het liefste nog eens in mijn
armen gesloten. Ik blijf erg op Tage gesteld, altijd. ‘Een botsing,’ zegt Peter, ‘brengt
je als het goed zit dichter bij elkaar.’
Georgii Arbatov heeft op Sovjettelevisie gewaarschuwd dat de Sovjet Unie een
eigen raketsysteem zal ontwikkelen als de VS de nieuwe MX-raketten opstellen. Het
zou de enige manier zijn om het evenwicht tussen de grootmachten te handhaven.
De ellende is alleen dat de Amerikaanse economie beter bestand tegen het verkwisten
van miljarden dan de Sovjeteconomie.215

2 april 1985
Ik ben woedend. Het rund Vermulst van Bosch & Keuning is Henk Hofland gaan
opbellen over zijn bezwaren tegen gebruik van passages uit zijn brieven. Natuurlijk
heeft Hofland gezegd dat er correcties dienden te komen. Ik heb de haak erop gegooid
en Wim Hazeu geschreven:
‘Ik ben met stomheid geslagen dat je zonder vooraf overleg met mij, achter
mijn rug, om met Hofland laat bellen. Ik wens met deze demarche niets
te maken te hebben. Je denkt toch niet dat ik alsnog met Hofland aan een
tafel ga zitten? Voor mij is de zaak afgedaan toen ik het manuscript
inleverde. Groet...’
Mijn vader zou de brief als ‘te scherp’ hebben afgekeurd. Maar welke taal is dan
nodig om duidelijk te maken dat er idioten bij Bosch & Keuning zijn die slapende
honden wakker maken, zonder eerst behoorlijk na te denken.
Alfred Vierling belde om te zeggen dat hij niet had kunnen slapen van de omgang
met het onderwerp ritueel slachten in het programma Karel van Karel van de Graaf
(AVRO televisie). Er zaten een rabbijn, een islamiet, een slager en een
dierenbeschermer bij Karel aan tafel. Hij was geschokt hoe men de feiten verdraaide
en hoe iedereen zat te liegen. Hij moest even tegen me aanpraten uit pure
verontwaardiging. Hij heeft eens met Tage Domela Nieuwenhuis in een dispuut
gezeten. Tage vertelde toen achteraf: ‘Iedereen verklaarde hem voor gek: ik niet.’
Ik deel die mening over Vierling al heel lang.
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luidt de kop bij
een artikel van Daniel Goleman in de The New York Times. Er is een nieuw ambacht
in de maak: ‘Psychologists and political scientists are merging their disciplines to
form a new field, political psychology.’ Het wordt de allerhoogste tijd. Hier heb ik
al jaren op zitten vlassen, zoals in mijn contacten met het Institute for Psychiatry and
Foreign Affairs in Washington DC. Voorlopig spreken we over een academisch vak,
politieke psychologie, want in de wereld van de politiek en diplomatie is men nog
niet zo ver.
‘The issue of deterrence is a case in point,’ aldus Goleman.
‘The MX missile, whatever its military usefulness may be, is often seen as a weapon
whose importance is largely symbolic, more a tool for manipulating perceptions than
for fulfilling a real military need. Steven Kull a psychologist at the Center for
International Security and Arms Control at Stanford University, said that to make a
symbolic weapon potent, politicians must act as if they truly believed that it was a
genuine military tool. A psychological game ensues in which they must make public
pronouncements that do not agree with their own military assessments. Along the
way they may find themselves engaging in a kind of psychological “double think”,
managing to hold two antithetical views at the same time. Dr. Kull said: “Everyone
seems to reconcile the paradox by imagining that somewhere else there is a mass of
people for whose benefit it is crucial to maintain the illusion that we can gain
advantage by building those weapons.”’
POLITICAL FORCES COME UNDER NEW SCRUTINITY OF PSCHOLOGY
216

3 april 1985
Eduard wil naar New York, dus een nieuwe scholing? Over drie jaar heeft hij zijn
plafond bij Transavia bereikt. Hij zou dan nog drie jaar kunnen vliegen en dan zou
hij op straat staan. In New York zou hij weer in de VN kunnen werken en zou hij in
deeltijd kunnen studeren. Het is duidelijk: hij wil bij zijn nieuwe vriend Paul zijn.
Geef hem eens ongelijk. We gingen in het Sonesta Hotel eten. Bij thuiskomst was
Peter uit Londen gearriveerd. Ed vertelde van zijn plannen. Peter onderstreept zelf
ook tweemaal verliefd te zijn geworden in de VS. Eerst op de danser Juan Antonio
en daarna op Frederick Ress in Minneapolis. ‘Uiteindelijk is met Amerikanen niet
echt een relatie op te bouwen,’ zei Peter, ‘maar ik denk dat je dat zelf zal moeten
ontdekken.’
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Het Acteurs- en kleinkunstenaars-lexicon van Piet Hein Honig is verschenen. Ik heb
gezorgd dat Peter erin staat. Ik kon hem een exemplaar overhandigen. Edwin van
Wijk komt deze zomer terug uit Kaapstad om later samen met Peter naar Zuid-Afrika
terug te keren. Dan zit hij wel erg ver weg. Peter is bang dat nu ook Eduard naar
Amerika gaat, ik in een nieuwe ‘Edcoma’ zal wegzinken, maar dit ben ik allerminst
van plan.
‘I feel,’ zei Lord Byron, ‘that one lies to oneself more than to anyone else.’
In het Holiday Inn in Utrecht belegde ik een ontmoeting tussen de Belg Christian
Leclercq en Frans Lurvink. Hij zat tegen de Belg te slijmen over mijn bijzondere
kwaliteiten en onderzocht intussen hoe bruikbaar diens lezingenserie in Brussel voor
Den Alerdinck zou kunnen zijn om sponsors te trekken. Hij kletste ook weer over
het oprichten van een Alerdinck Tribune met Friso Endt als redacteur. ‘Spoor is
enthousiast,’ zei hij, terwijl hij nota bene weet dat Spoor deze Endt onacceptabel
vindt. Lurvink kan zijn eigen kletspraatjes niet uit elkaar houden, want hij vertelt
iedereen wat anders. Acht dagen geleden verzekerden Lurvink en Enkelaar mij dat
zij 24 uur nodig hadden mijn nota door te lichten. Daar sprak mijnheertje nu niet
over.217
Han André de la Porte belde. Hij gaat met vakantie naar de VS en zal ook Wicher
de Marees van Swinderen in Phoenix, Arizona bezoeken. Hij vond het artikel van
Henk de Mari in De Telegraaf wat mij betreft voor het eerst ‘vriendelijk gezind’,
wat waar was. Maar hij gaf aan mijn connectie met Ernst van Eeghen een minder
gelukkige zaak te vinden. ‘Komen zijn kinderen eigenlijk op Berkenrode?’ vroeg
hij.
‘Vrijwel nooit,’ moest ik helaas toegeven.

4 april 1985
Er is een studie gemaakt - kosten: zes miljoen dollar - die twintig jaar duurde, over
het scheppende genie van Thomas Edison die in 1847 in Milan, Ohio geboren werd.
Bij zijn overlijden in 1931 liet hij 3,5 miljoen pagina's brieven en aantekeningen na
ter documentatie van zijn 1.093 patenten, het hoogste aantal wat ooit door één man
in de wacht is gesleept.
‘These documents give you entry into the mind of one of the world's most creative
people,’ aldus historicus Reese Jenkins. Voor 1.650 dollar kan men thans 40.000
pagina's Edison-documenten kopen, die op 28 filmrollen zijn gezet.218
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Ik moet vandaag de afspraken met Lurvink erdoor drukken, temeer er in de brief van
Slager staat dat er een notitie van André Spoor zou bestaan, die de zienswijze (over
het derde jaar) van Frans Lurvink zou onderschrijven. Dat kan niet, tenzij Spoor een
draai ten aanzien van de waarheid zou hebben gemaakt. Onwaarschijnlijk dus.

5 april 1985
Ik heb Carel Enkelaar geschreven over de vertraging bij de terugbetaling van veel
door mij voorgeschoten kosten.219
Wim Hazeu stuurde me een kopie van zijn brief aan Henk Hofland.220 Hij belde
me op over mijn briefje van 2 april en zei mijn wantrouwen jegens hem niet op prijs
te hebben gesteld. ‘Wat moet jij gekwetst zijn in je leven, dat je zo reageerde. Ik heb
Vermulst gevraagd om Hofland te bellen om van mijn afkeuring van diens houding
blijk te geven.’ Hij vervolgde: ‘Ik had bovendien een getuige nodig, dat hij niet tegen
je boek zou gaan procederen. Hij heeft Johan Vermulst gezegd dit niet te zullen
doen.’ Wim kwam later naar Amerbos om samen in de dagboeken naar foto's voor
het eerste deel Memoires te zoeken. Hij bleef twee uur. Ik kreeg het gevoel dat hij
de originele, handgeschreven klappers een keer zelf geinspecteerd wilde hebben. Hij
bracht een kaartje mee waaruit bleek dat er 470 exemplaren van Prins Claus voor
de bibliotheken waren aangekocht. Aardig bezoek. Hij speelde op mijn vleugel.
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Ik belde Lurvink, die gehaast en kortaf was. Hij was bij Enkelaar geweest maar de
kwestie van mijn declaratie was hem ontschoten. ‘Bel Carel maar,’ zei hij. Peter, die
meeluisterde, zei: ‘Lurvink heeft gebrek aan class.’
In Thermos stoof Jan van Wieringen op me af. Hij is vijf weken in Amsterdam en
excuseerde zich mij nog niet te hebben opgebeld. Hij is bij de Volkskrant verwikkeld
in een gevecht op leven en dood, omdat een aantal collega's zijn positie in New York
willen hebben. Er was nu een kans dat hij over drie jaar als correspondent naar
Moskou zou gaan. Ik raak er ontmoedigd van ervaringen van dit allooi te moeten
horen.
Leslie Gelb schrijft in The New York Times221 dat er een ‘policy struggle’ tussen
Moskou en Washington aan de gang is, waarbij de regering Gorbatsjov ‘nuclear arms
control’ als prioriteit aanvoert, terwijl Reagan & Co. een veel breder scala van
problemen opgelost willen zien, zoals de strijd in Afghanistan en Sovjetsteun voor
Angola of ‘mensenrechten’ in het algemeen. Washington staat er zelfs op dat
‘democratie’ besproken wordt. Dan boek je wel heel ver van huis, want ‘socialistische
democratie’ en ‘kapitalistisch democratie’ hebben onoverbrugbare uitgangspunten.
Mensenrechten in de VS betekenen gigantische rijkdom enerzijds en miljoenen
voedselpakketjes voor de armen anderzijds, terwijl - de excessen in de communistische
nomenklatura daargelaten - het Kremlin er juist op toeziet dat niemand op straat
slaapt van pure armoede.
Een hooggeplaatste Amerikaan heeft Gelb verteld dat Washington niet rechtstreeks
ontwapening aan regionale conflicten wilde verbinden, maar zei dat er wel degelijk
‘psychological linkage’ bestond. ‘Ronald Reagan has altered correlation of overall
power with Moscow and the Russians are on the run,’ citeerde Gelb deze
topfunctionaris.

6 april 1985
Hans van den Broek gaat tweede paasdag op en neer naar Moskou om minister Andrei
Gromyko nogmaals het Nederlandse rakettenbesluit van 1 juni 1984 uit te leggen.
Ik liep in de Leidsestraat. Ik hoorde dat er flink op een venster van de tram werd
getikt. Het was Hofland, met een grote grijns en hij maakte het teken van een
zoengebaar naar mij. Later zei Peter: ‘Maar begrijp je dan niet dat hij er fuck you
mee bedoelde?’ Zoiets komt eenvoudig niet bij me op.
Jan van Wieringen belde. Hij vroeg om hem niet kwalijk te

221

The New York Times, 5 april 1985.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

167
nemen niets te hebben laten horen. Men was op de krant dermate rot tegen hem
geweest dat hij twee weken in een ziekenhuis was geweest. ‘Zoals ze hier op de krant
over je praten, dan was wat ze over Den Alerdinck schreven ten aanzien van jou niet
eens zo slecht,’ merkte hij ook nog op.

7 april 1985
Ik heb sinds de ochtendschemer zo intens over Eduard liggen nadenken dat het de
stemming van de rest van de dag lijkt te gaan bepalen. Peter zei daarover: ‘Het wordt
tijd dat ik weer eens “de non” bel222 en hem op het matje roep.’ Hij vond dat ik Ed
heel duidelijk moest maken dat wanneer hij aan zijn avontuur in New York met
danser Paul begint, er voor jullie geen weg meer terug is.
Michail Gorbatsjov heeft de plaatsing van middenlangeafstandsraketten in Europa
bevroren tot november aanstaande, om te zien of Washington van haar kant dan ook
stopt met het plaatsen van Pershing II's en kruisraketten. Woordvoerder van
buitenlandse zaken Bert Wildenburg heeft meteen laten weten dat de aankondiging
van Gorbatsjov verder niet van invloed zal zijn op het plaatsen van kruisraketten in
Nederland. Zoiets begrijp ik dan weer niet.223
Gorbatsjov maakte verder bekend gereed te zijn een gesprek met Ronald Reagan
te hebben. Maar het Witte Huis, bij monde van woordvoerder Larry Speakes,
wimpelde het aanbod van Gorbatsjov meteen af. Opnieuw veel geschreeuw en weinig
wol.224
Amerikaanse worstelgevechten op televisie tonen het niveau van de Amerikaanse
beschaving. Een jongen werd door een kerel met een masker op uit de ring getimmerd
en lag voor pampus op de betonvloer. De gemaskerde werd dus als winnaar
uitgeroepen. Desondanks besprong de winnaar de verslagene, die op zijn rug lag,
om hem verder in elkaar te rammelen. Ik ging transpireren van verontwaardiging,
maar daar geldt god noch gebod. Alles is geoorloofd - net als in de samenleving in
haar geheel. De hekken zijn los in dat land. Ik haat die mentaliteit.

8 april 1985
Ook Wim Klinkenberg belde over Gorbatsjovs moratorium voor raketten op. Het is
mogelijk dat het gesprek van Ernst van
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Eeghen toch enig effect gehad heeft op de Kremlintop, zoals de confrontatie op Den
Alerdinck over de raketten met Lomeiko en Gromyko beslist niet onbesproken is
gebleven op het Kremlin. Op die manier hebben Van Eeghen en ik wellicht een
steentje bijgedragen via de door ons ontplooide initiatieven. Molchanov zei iets in
die richting op Schiphol. Het door Moskou genomen besluit zou door samenspel
tussen Gromyko senior en Gorbatsjov tot stand zijn gekomen.
Wim vertelde dat zowel Frinking (CDA) en Blauw (VVD) op de radio de meteen
afwijzende houding van Washington ‘zeer onverstandig’ hadden genoemd. Ook
Stemerdink sprak over ‘een nieuwe kans’.
Onverwachts belde Frans Lurvink op uit Monaco. Hij had blijkbaar wroeging
gekregen. ‘Ik had je beloofd het geld te zullen regelen, maar Carel heeft dat dus niet
gedaan. Ik zal hem nu bellen. Geef me even zijn nummer.’ Even later belde Carel,
die viermaal moest draaien voor ik hem kon verstaan. Er wordt dus weer flink
meegeluisterd door big brother. Hij wilde weten in hoeverre het feit dat Gromyko
junior en Lomeiko met tickets van Lurvink naar Nederland waren gekomen zou
kunnen duiden op door Den Alerdinck geinitieerde ‘privédiplomatie’. Carel repte
echter met geen woord over de uitstaande nota van 13.900 gulden. Ik realiseerde me
nu pas dat Lurvink was gebeld over Gorbatsjovs besluit - wat ik hem eerst moest
uitleggen - en onmiddellijk met Enkelaar wilde bellen. Hij had echter zijn nummer
in Buurse niet, en dus hing hij tegen mij het smoesje op dat hij de geldzaak wilde
regelen om zo Enkelaars telefoonnummer te verkrijgen. Wat een ploerterij.
Broer Theo arriveerde op weg naar Los Angeles voor een zakenreis. Hij was
uitzonderlijk goed geluimd. Hij bracht Peter even met de auto naar het Centraal
Station. Hij heeft mijn kinderschoentjes, die mam had bewaard, voor mij in Zürich
laten verkoperen. Ik geef er een aan Peter en een aan Eduard.
Theo vindt dat Suriname de gulden met 35 procent zou moeten devalueren, opdat
de export kan worden bevorderd. ‘Niet aan prestige denken, de trick will work,’ zei
hij.

9 april 1985
International Herald Tribune meldt:
Dutch Say Soviet Moratorium Won't Alter Stance On Missiles
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Den Haag doet wat Washington opdraagt. Ik ben er faliekant tegen. De botterikken
in Washington noemen Gorbatsjovs aanbod met zoveel woorden een truc om te
voorkomen dat de NAVO-bondgenoten meer raketten plaatsen. Het Kremlin wil alleen
maar tweedracht zaaien tussen de VS en haar bondgenoten, en zij, slimme Yanks,
trappen er niet in.225
Ik droomde van Henk Hofland. Hij zat op een heuvel en vroeg of ik bij hem kwam
zitten. Dat deed ik niet omdat ik letterlijk bang was dat hij me zou vermoorden. Peter
vond de droom meer dan duidelijk en adviseerde hem op te schrijven, wat ik bijna
ben vergeten.
Een absoluut heerlijke dag met Eduard. We hadden een vroeg diner op Amerbos
en gingen daarna Falling in love met Meryl Streep en Robert de Niro zien. Nadien
aten we nog wat in het Sonesta Hotel. Er is geen beginnen aan zo'n dag en de sfeer
tussen ons te proberen te beschrijven. Pret, lachen, de blikken in zijn ogen,
omhelzingen, aarzelende zoentjes, noem maar op. Niet na te vertellen. Wat er dan
in me omgaat, tart gewoon iedere weergave. We spraken over de periode 1981-1982.
‘Jouw bescherming van mij was compleet, ik had absoluut geen eigen ruimte meer.’
Dat begrijp ik nu. Ik vertelde dat wanneer de zaken via Motke Chanoeka werkelijk
hun beslag krijgen, er een kantoor in Miami komt waar ik wil gaan zitten en dat mijn
broer Theo zich er dan ook mee zal bemoeien en dat hij op den duur de hele zaak
zou kunnen overnemen.
Daan Dijksman heeft de informatie die ik hem verstrekte in een uitstekend artikel
voor Haagse Post verwerkt: DE COUP DER ZAKENLIEDEN. Daar kunnen de klootzakken
in Den Haag het mee doen.226

10 april 1985
Handelsblad beweerde, aan de vooravond van de reis van Hans van den Broek
naar Moskou, in een hoofdartikel dat de voorstellen van Gorbatsjov feitelijk ‘oude
koek’ zijn, en dat het daarom logisch was dat Washington ze meteen afwees. Hoe is
het toch mogelijk dat onze meest invloedrijke krant keer op keer braaf op de officieële
lijn van Washington en Den Haag zit? Mogen ze hun mond niet opendoen? Durven
ze het niet, of weten ze gewoon niet beter?
De Telegraaf schreef dat Nederland niet onder de indruk was van de voorstellen
van Gorbatsjov.227 De Volkskrant stelt dat
NRC
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diens voorstellen ‘weinig losmaken in de Nederlandse politiek’.228 Lubbers laat een
iets bescheidener en positiever geluid horen in Trouw.

The New York Times verkondigt in een redactioneel dat Gorbatsjov hoopt de komende
twintig jaar aan de macht te blijven.229 ‘He is respectful, even hopeful, about the
United States. Better relations are not only necessary but possible. There is nothing
“inborn” about super-power confrontations. What a vigorous new performer, say the
Kremlinologists. Nothing new, cries the White House. A crafty ploy to split the
alliance, says the Pentagon. These American responses are all true - and overwrought.
They neglect the context in which Mr. Gorbachev must operate. They confuse an
American election, which concludes a contest for power, with a Soviet accession,
which may mark only the beginning. Is he then saying nothing of interest at all? To
sharply tuned Soviet ears, Gorbachev said on his way to the top, that the ultimate
guarantor of national security was not the military but the Soviet economy.’
Kijk: dat is een demonstratie van wat Lomeiko en Gromyko in hun boek de
noodzaak van ‘nieuw denken’ noemen. Voor het Kremlin zijn deze woorden van
Gorbatsjov een nieuwe pagina in de Sovjetgeschiedenis. Dit merken de kletskousen
van De Telegraaf of NRC Handelsblad, die niets dan achterhaalde wijsheden over de
USSR verkondigen, niet op.
Ik belde met Volodja Molchanov in Moskou. Hij had de pers-
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conferentie van Hans van den Broek bijgewoond en als laatste de vraag gesteld: ‘Op
welke cijfers baseert u uw beslissing in november om kruisraketten te plaatsen?’
Daarmee doelde hij op door de CIA aangereikte getallen, zoals we op Den Alerdinck
concludeerden. Hans had een ontwijkend antwoord gegeven. Uiteraard.
Wim Klinkenberg had de radiouitzending over Van den Broek in Moskou gevolgd.
‘Hij heeft zich als een dwaas gedragen,’ belde hij me door. Den Alerdinck is vijftien
minuten op de Sovjettelevisie geweest. Ook Izvestia had volgens Molchanov een
artikel over onze conferentie gepubliceerd.

11 april 1985

Gromyko en Van den Broek hebben drie uur gesproken. Onze minister van
Buitenlandse zaken was teleurgesteld, wat natuurlijk in koeienletters door De
Telegraaf werd gepresenteerd. Je kunt er donder op zeggen dat onze nieuwe Luns
zich al in het vliegtuig op weg naar het Kremlin had voorgenomen dit van de daken
te gaan schreeuwen. Raymond van den Boogaard - de gemankeerde BVD-medewerker
in Moskou - komt met een vergelijkbaar passend verslag in NRC Handelsblad, en
schrijft dat Van den Broek ‘een groei van SS-20 raketten’ verwacht. Tijdens een door
Gromyko aangeboden lunch had Van den Broek hem de namen van bekende
Nederlandse schrijvers genoemd. Raymondje lijkt met plezier te melden dat al deze
namen de Russische bewindsman onbekend waren.
John Vinocur sprak met Graham Greene. De schrijver en voormalig MI-6 agent
denkt dat zijn boeken eerlijker zijn geweest dan zijn leven. ‘I really don't want to
survive myself.’ Hij bedoelde daarmee de situatie van ‘the body still hanging around
while the mind departs.’ Hij schijnt geen zin meer in schrijven te hebben. ‘I am afraid
of living too long away from writing.’ Vinocur schrijft: ‘His eyes are very pale blue
and do not blink. His mouth is expressionless. It is a still look, and it shuts the door
gently on the subject.’
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Greene heeft een dagboek van 800 pagina's bijgehouden over zijn dromen. Er is een
index bij dus hij kan opzoeken of hij over Chroetsjev droomde of over Haïti.230 Hoe
zal het zijn als ik zelf 80 jaar ben? Zal ik dan nog een pen kunnen hanteren? Door
alle brouhaha rond Gorbatsjov zou je vergeten dat de Sandinisten nog in gevecht met
Reagan zijn. ‘Can a great power,’ aldus Anthony Lewis in The New York Times231
‘build a successful policy on a base of paranoia? Here is a nation of 235 million, the
United States, backed by a military power of 20.000 nuclear weapons, the dominant
economic power on earth, and the leader of this power judged by his statements is
mesmerized by the threatening shadow of an underdeveloped country with a
population of less than three million.’
Lewis toont ook aan wat een afschuwelijke leugenaar deze Reagan is. Hij vertelde
het Amerikaanse volk bijvoorbeeld dat Nicaragua een oorlogsmachine had opgebouwd
‘that dwarfs the forces of all their neighbors combined.’ Allemaal gelogen dus.
Nicaragua heeft een leger van 40.000 man en 20.000 man militie onder de wapenen.
El Salvador heeft een leger van 48.000 man en Guatemala 40.000. Reagan
waarschuwde dat Nicaragua over gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers beschikte.
Volgens zijn eigen ministerie van Defensie beschikt Nicaragua helemaal niet over
gevechtstoestellen, laat staan bommenwerpers. Volgens een geheim Amerikaans
rapport uit 1984 is de Nicaraguaanse luchtmacht te verwaarlozen, en een der kleinste
en minst operationele luchtmachten van Centraal-Amerika. Ik hou maar op. Reagan
is immers onze grote bondgenoot... Wat een blamage.
‘Fantasies are underlying premises of Mr. Reagan's renewed pressure on Congress
to fund the Contras.’ En helemaal belachelijk is Reagans recente aanbod: ‘We will
suspend our armed shipments to your enemies in the civil war if you negotiate with
them for your surrender. It is a policy for fighting devils and it has no place in the
real world of politics,’ aldus Anthony Lewis. Wat me nog het meeste verwondert, is
dat de andere leiders van de zogenaamde vrije democratische wereld - Thatcher,
Mitterrand, Kohl, Lubbers - niet langzamerhand hun mond eens opendoen tegen
Amerika's method in madness. Ronald Gase belde. Hij had vier uur gesproken met
oud-minister Sassen over de kwestie Indonesië en Nieuw-Guinea. Hij bleek evenmin
een vriend van Joseph Luns te zijn. Maar Ronalds indruk is dat alle betrokken heren
bezig zijn hun sporen
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uit te wissen. Ronald heeft bijvoorbeeld in het Rijksarchief ontdekt dat ook
oud-fractievoorzitter van de PvdA Van der Goes van Naters met dit uitwiswerk bezig
is. Volgens Beel had Van der Goes van Naters zelf voorgesteld de tweede politionele
actie na de aanvang van het kerstreces van de Algemen Vergadering van de VN (dus
na 15 of 16 december) van start te laten gaan, terwijl de man officieel doet of hij van
de prins geen kwaad weet.
Ik luister naar het strijkkwartet van Schubert, wat we op De Horst ook speelden.
Prachtig.
Eduard belde. Ik was erg blij. Maar hij kondigde aan om in de zomer met Paul op
vakantie te gaan. Ik dacht: dit is dus het definitieve einde van Eduard. Ik zet er een
streep onder. Ik belde Peter, die zei: ‘How sad.’
‘Nou, nee, als hij een ander kiest, kan hij die hebben, daarvoor heb ik genoeg
eigenwaarde.’ Ik denk nu ook dat ik wat Eduard betreft, nooit meer op mijn schreden
kan terugkomen. Ook al is Paul waarschijnlijk evenmin een eindstation voor hem.
Kroonprins Willem Alexander zal begin juli zijn intrede doen in de Raad van State.
Dan is hij achttien jaar. Ze zijn hartstikke gek in Den Haag. Er is intussen een soort
veldslag aan de gang wie de eerste biografie over deze koninklijke Oranjeblaag op
de markt zal hebben. Fred Lammers van Trouw heeft ook een verhaal geschreven.
Maar Renate Rubinstein zal natuurlijk ‘de officiële biografe’ zijn, uitgezocht door
de RVD.

12 april 1985
De Telegraaf noemt het bezoek van Hans van den Broek aan Moskou een visite ‘die
op een deerniswekkende mislukking is uitgelopen.’ Volgens het ochtendblad is
gebleken dat Moskou zich geen snars aantrekt van het junibesluit van Nederland,
waarbij de plaatsing van kruisraketten afhankelijk is gemaakt van de hoeveelheid
opgestelde SS-20 raketten door de USSR. Gromyko had ‘grof’ het Nederlandse aanbod
in de vuilnisbak geworpen, en Hans ‘als een kwajongen’ naar huis gestuurd. Ze
komen in Madurodam nooit op de gedachte dat het Kremlin helemaal niet wakker
ligt van wat de bewoners van de ruim 32.000 vierkante kilometer aan de monding
van de Rijn denken of vinden. Ze weten in Den Haag niet wat zelfrelativering is.
Ernst van Eeghen vertelde vanmorgen in Trouw aan Huib Goudriaan: ‘Ik verwachtte
geen moment dat de minister met dezelfde boodschap zou terugkeren als ik. Maar
over een maand
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komt er positief nieuws via geheime kanalen.’ Dit laatste zei Van Eeghen, wat Inez
Röell altijd noemde: pour se rendre intéressant. Het artikel van Goudriaan draagt
de kop: VAN EEGHEN WIL EEN DWAAS ZIJN VOOR DE GOEDE ZAAK.
Ronald Reagan, de lafaard, ‘is formally backing away from a summit with Mikhail
Gorbachev.’ De Britse kranten schrijven openlijk dat de Amerikaanse president
‘seems to be afraid for the formidable intellectual powers of Mr. Gorbachev.’ Reagan
wil eerst een informele ontmoeting voor er op een topconferentie harde noten moeten
worden gekraakt. Ik denk dat ze eerst de inlichtingendiensten nauwkeuriger willen
laten uitzoeken wie deze Gorbatsjov precies is om hem dan beter onderuit te kunnen
halen. Tegen The Times heeft Reagan al gezegd dat het moratoriumvoorstel van
Gorbatsjov tot 1 november slechts is bedoeld om een wig tussen de NAVO-landen te
drijven. Dit is ook hoe ambassadeur Bremer in Den Haag tegen de initiatieven van
Lurvink en Van Eeghen aankijkt. Reagan en Bremer liegen tegen beter weten in, of
ze weten niet beter. Wie met de sovjets op het hoogste niveau spreekt, weet dat ze
werkelijk detente nastreven, omdat ze momenteel sociaal-economische prioriteiten
hebben die zwaarder moeten wegen in de USSR dan investeren in oorlogvoering in
het universum.
Er is een nieuwe, schokkende brief van de AMRO gekomen dat mijn schuld nu tot
138.811,42 gulden is opgelopen. De waarde van mijn goud is gezakt naar 69.577
gulden en dekt dus mijn schuld nog maar gedeeltelijk. Wat te doen?232

13 april 1985
Ronald Gase vertelde dat hij in de dossiers van Jan de Quay een notitie had gevonden,
dat hij gedegouteerd was toen hij in 1946 hoorde dat prins Bernhard een vriendin
had. Daar zijn anders de nodige dames op gevolgd. Ik ben in ieder geval op de hoogte
van twee.
Ik bezocht mijn voormalige hoofdredacteur Cees Meijer in Zaandam.233 Hij is
vooruit gegaan. Twee vrouwelijke artsen hadden hem opgegeven, maar een
bewegingstherapeute is met hem aan de gang gegaan. Cees en zijn vrouw wil in mei
zelfs naar Zwitserland gaan. Albert Heijn - die ik had verzocht eens bij hem binnen
te stappen - heeft geen belangstelling meer voor de invalide Cees, eens een der
prominenten van Zaandam. Dat geeft de ware aard van het beestje (Heijn) aan. Cees
kan nog steeds geen woord zeggen en kwijlt voortdurend. Het
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gaat me door merg en been. Toch was hij goed op de hoogte van Den Alerdinck,
want hij leest alles. Hij wist zelfs dat Spoor hoofdredacteur van Elsevier gaat worden,
wat ik zelf een stomme zet van André vind.

Bij thuiskomst lag er een briefje van Eduard. Hij gaf onze kaarten voor de schouwburg
terug. Zijn reactie op mijn kwade briefje, een reactie waar Peter al bang voor was.
Drie weken sinds hij aankondigde dat er nu een serieuze kaper op de kust was. Ik
had mijn instinct moeten volgen. Om te beginnen flikkerde ik het voor hem bestemde
carnet in de doos bij de andere boekjes. Ik hou van die jongen, maar als hij Paul, de
danser, prefereert, go ahead, be my guest. Dan is dit het einde.
Joep Büttinghausen234 is in de Boerhavekliniek opgenomen. Ik belde hem maar hij
klinkt nu weer normaal.

14 april 1985
Een typisch dooie zondag, meer regen, koud en stilte. Het eendenechtpaar wacht
weer onder mijn balkon, want soms regent het tarwebrood uit de hemel.

Concertgebouw, Kleine Zaal
De Amerikaanse pianist, Christopher Sager die onder Jan en Babette Cremer woont,
speelt een hele middag Bach. Ik vrees dat het teveel van het goede zal worden, maar
ik begin vol goede moed.
Hij speelt inderdaad prachtig maar anderhalf uur Bach is teveel. Ik vertrok na de
pauze.
Ik ben een paar maal de polders in gegaan. Heerlijk. Koud, wind en geen mens te
bekennen. Ik luisterde naar een pianokwartet van Mahler dat hij op zestienjarige
leeftijd componeerde.

15 april 1985
234

Mijn collega bij United Press in 1954-1955.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A
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meer.’ Ik weet dat ik me eerst stil zal moeten houden voor ik weer in contact met
hem kan ko-
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men. Ik heb de kaartjes voor het ballet teruggebracht, wat me aan het hart ging. De
afbraak van iets heel liefs is alweer begonnen.
Jules Wijdenbosch is in Nederland en belde me. Ik heb Theo's gedachte
overgebracht en gezegd dat hij Desi Bouterse moest voorleggen de Surinaamse gulden
met 35 procent te devalueren. Ook adviseerde ik om een financieel topman naar
Paramaribo te halen, Zijlstra, Duisenberg, of Van Lennep van de OESO en hen een
advies vragen, in plaats van Winston Caldeira of Rob Leter te laten aanploeteren.

16 april 1985
Bibeb heeft Rinus Ferdinandusse de brief van Anton Constandse laten lezen met
diens laatste opdracht aan mij. Dit gaf de doorslag. Zij zal bij het verschijnen van
het eerste deel van de Memoires een tweede interview met mij voor Vrij Nederland
houden. Trouwe vriendin.
Carel Enkelaar belde op vanuit Monte Carlo. Hij zit daar bij Lurvink. De declaratie
was nog niet overgemaakt, want ze kwamen er niet uit. Hij zei nu doodgemoedereerd
dat zijn uittreden uit het bestuur van Den Alerdinck nog niet definitief was besloten.
Hij wilde trouwens zelf liever directeur zijn. Dat hij niet begrijpt dat Lurvink en
André me iets heel anders hebben verteld. Ik sprak lang met Spoor in New York. Hij
had de informatie over de Yale Club gehaald. En hij had professor Deanne Kuhn aan
de Columbia University voor me opgesnord, die aldaar ‘Teaching Thinking’ doceert.
Van Lurvink en Enkelaar hoorde hij niets. Hij wist niet wat er speelde.
Het mooiste moment van de dag - in de polders - blijft de overgang van licht naar
donker.

17 april 1985
Eduard en ik kennen elkaar deze maand vijf jaar. Hoe kan ik hem uitleggen, dat het
geen doen is hem verliefd te weten op een ander.
We hebben samen voor het raam boven in de Oesterbar een visje gegeten. Hij
vertelde er vier jaar aan te hebben gewerkt dat we vrienden zouden zijn en blijven.
Maar dat betekende dus dat hij vroeg of laat een liefdesrelatie zou hebben. Hij werd
even heel boos toen hij zich herinnerde dat ik hem voor hoerenjongen had uitgemaakt,
toen ik ontdekte dat hij een affaire van twee maanden met een piloot van Transavia
had gehad, terwijl ik in de veronderstelling verkeerde dat wij samen waren. ‘Jij kan
iemand tot op het diepst van zijn ziel trappen,’ zei
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hij. Dit was overigens ook het effect van de affaire met de piloot op mij.
De Amerikaanse Union Carbide Corporation is bereid 5 miljoen dollar noodhulp
te verstrekken aan de slachtoffers van de giframp in Bhopal, India. Hoe durven ze?
Zeker 1.700 doden en duizenden gewonden en dan een dergelijke fooi.235
Philips gaat een audiofabriek in China opzetten. Waarom daar wel en waarom
zitten ze tegen de USSR aan te hikken? Het slaat nergens op.

18 april 1985
Luchthaven Düsseldorf
Probeer Eduard te schrijven, maar keur de brieven af.
Ik probeer de stukjes van Stoker (Hugo Brandt Corstius) weleens te lezen. Die
man moet ernstig gestoord zijn, wat sommigen blijkbaar amusant of waardevol vinden
om te lezen.
Koningin Rambhai Barni van Thailand is ter aarde besteld. Zij overleed vorig jaar
en werd 79 jaar oud. De begrafenisstoet was drie kilometer lang. De koning van
Thailand stak zelf de brandstapel aan. Een half miljoen mensen kwam kijken. Het
spektakel kostte 1,3 miljoen dollar, maar iedereen vond het geld goed besteed.
Koninklijke ‘brood en spelen’, rijke landen, arme landen, totemadoratie is niet weg
te branden.236
Herbert von Karajan wordt gevraagd wat dirigeren is. ‘Daarvan heeft niemand
een precies begrip. Een orkest is een groot geheim. De psychologie daarvan is nog
nooit grondig onderzocht. Hoe het denkt, hoe het voelt en een eenheid vormt. Neem
een heel snel loopje bij de violen, waardoor de achterste lessenaar de voorste niet
kan horen. In veel composities wordt per seconde dat aantal noten gespeeld, dat het
menselijk oor nog net kan waarnemen, namelijk negentien. Als die noten in het
orkestspel precies samenvallen, ontstaat een volkomen symmetrisch klankbeeld.237

Düsseldorf - Miami,
Konden mensen in vliegtuigen maar eens hun mond houden. Of rustig blijven zitten.
Ze hebben altijd ants in their pants.
Ik lees Brain and Psyche: The Biology of the Unconscious van Jonathan Winson.238
Hij noemt het ‘the most worthy and chal-
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lenging goal of science’ om erachter te komen hoe ‘man's mental life is derived from
the physical functioning of his brain.’ Ofschoon grotendeels bekend is hoe neuronen
met elkaar communiceren, namelijk via elektrische en chemische processen, wordt
de neurale logica van de hersenen, de manier waarop de hersenstructuren
samenwerken om psychisch functioneren en gedrag aan te sturen nog helemaal niet
begrepen. ‘Neuroscience is slowly unraveling many aspects of brain function, such
as the way the sensory world is perceived and remembered and how the brain controls
the action of our muscles and bodies.’ Hoe dus de biologie van de psyche te leren
begrijpen?

‘Neurons of the neocortex are relatively undeveloped at birth. Their dendrites and
axons grow to meet neighboring neurons and form a complex network during the
first two years of life,’ aldus Winson.
Ik doe een greep uit wat ik lees. ‘A neuron, (information processor) is generally
bombarded by constantly changing inputs at what may be thousands of locations on
its dendrites and body, some of these inputs tending to excite the cell toward firing
an action potential and others tending to inhibit firing. Each neuron acts as a complex
biological integrating machine, firing one or more action potentials along its axon.
The actual transmission of a neuron to a dendrite or a cell body of a target neuron is
accomplished chemically.’ En dit is helemaal fantastisch: ‘The far end of the axon
lies very close to the dendrite or cell body of the target neuron but does not actually
touch it.’
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‘When an action potential reaches the synapse at the end of the axon, it releases its
chemical substance, a neurotransmitter into the synaptic cleft. The neurotransmitter
acts locally upon the receiving cell where, for a few thousandths of a second, it
changes the permeability of the cell wall or membrane to chemical ions, which are
present in the extra-cellular fluid in and around the synaptic cleft. The consequent
flow of these ions through the cell wall excites or inhibits the target cell,’ schrijft
Winson. Van pagina naar pagina val ik van de ene verbazing in de andere. Hier wil
ik meer over weten. Deze informatie is cruciaal.
Ik luister naar Debussy's Sirènes. Wat gebeurt er nu met mijn axonen, dendrieten,
synapsen en neurotransmitters die er met z'n allen voor zorgen dat ik intens geniet
van heel mooie tonen? Nu pas begrijp ik beter waarom het limbische systeem bestaat,
ook al sprak Delgado er dikwijls over.

19 april 1985
Coral Gables, Florida
Ronald Reagan heeft een begraafplaats voor nazisoldaten bezocht en ging tevens
naar Dachau en Auschwitz. Joodse veteranen in de VS in rep en roer. Symbolen
versus geraamten. Drukte voor niets. Storm in een glas water.
Anthony Lewis wijst op wat Orwell in 1984 over ‘de corruptie van de taal’ schreef,
namelijk dat woorden een tegenovergestelde betekenis zouden krijgen. Ronald Reagan
begint, volgens columnist Lewis, steeds meer op een personage uit Orwells boek te
lijken. ‘His disregard for facts has become hallucinatory. His rhetoric rings with hate.
Anyone who disagrees with his Truth is an agent of the enemy.’ Lewis valt de
president aan op diens verzoek aan het Congres ‘to legitimize war’. Reagan wil de
vrije hand kunnen hebben om ‘military or paramilitary operations’ te kunnen uitvoeren
in bijvoorbeeld Nicaragua. Hij vraag om ‘humanitarian aid’ voor de fascistische
Contra's, door zijn eigen CIA op de been gebracht. Het woord ‘humanitarian’ betekent
in het brein van Reagan - vandaar de vergelijking met Orwells 1984 - wapens,
machinegeweren, mijnen, bommen en ander oorlogstuig sturen.239 Club Bath aan
Coral Drive was vannacht een levendige boel. Maar men is voorzichtiger dan voorheen
vanwege de AIDS-epidemie. Ik liet de deur van mijn cabine open staan en de ganse
nacht kwamen gentleman callers op bezoek, daarvan gaf ik, met
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zachte hand, aan tweederde te kennen niet geïnteresseerd te zijn, maar er waren ook
een paar zeer aantrekkelijke jongens bij.
De serveerster in mijn vaste coffeeshop zei vanmorgen: ‘Why don't you take a
senior-citizen lunch, which is enough for you?’
‘Am I now a senior citizen?’ vroeg ik.
‘All persons above 55 are, sir,’ zei ze. Het wordt dus duidelijk dat ik nu 60 ben.

Michail Gorbatsjov heeft een krachtig begin gemaakt als nieuwe leider in het Kremlin,
waardoor de Reagan-kliek kennelijk enigerszins van haar stuk is gebracht. Gorbatsjov
constateerde dat de Amerikanen ‘speak about defense, but prepare for attack.’ De
Sovjet Unie wenst een eerlijke dialoog, en heeft om die reden ‘a freeze on missiles
for the duration of the ongoing arms talks’ afgekondigd. Hij daagt de Amerikanen
uit hetzelfde te doen. Newsweek spreekt over ‘de verwarring in Washington’ die
hierdoor is ontstaan. Ik zie dit met genoegen, want ik denk dat de huidige Sovjetleiding
eerlijker bedoelingen heeft dan onze grote broer in het Witte Huis.240

20 april 1985
Ronald Reagan heeft nu verklaard dat er Sovjetmilitairen in het noorden van Nicaragua
en Honduras gelegen zijn. Het kan de man kennelijk niet meer schelen of hij in de
ruimte daast, want wie neemt hem nog serieus?241 Voorlopig zit hij nog in het Witte
Huis, met alle gevolgen van dien.
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Miami - Curaçao - Paramaribo
Peter Medawar, de Britse Nobelprijswinnaar voor fysiologie of geneeskunde in 1960,
heeft het boek The Limits of Science.242 ‘Science is organized knowledge,’ zegt hij.
‘Scientific knowledge is now so hugely voluminous that a scientist can no longer
get his bearings in a voyage of discovery. No one can know what is really known
and what still remains to be found out.’ Peter Medawar spreekt over een ‘oceanic
volume of scientific knowledge. Science is now so specialized and fragmented that
no synthesis is possible. Therefore any advance for which such a synthesis would
be required cannot now take place. So tiny and so far apart are the smallholdings we
cultivate that scientists nowadays can hardly communicate with each other. Science
is at the very limit of comprehensibility. Modern science is beyond the comprehension
of any one mind.’
Hij vervolgt: ‘We work not by single minds, but by consortia of intelligences, past
as well as present: for what we think or do now is a function of what others have
thought and done before us - people whose past findings and past errors are part of
our own inheritance of understanding. Thus a television set (perhaps the most
complicated science based contraption in everyday use) is not within the effective
comprehension of any one mind, for there is not one person who knows the electronics
and the glass and vacuum technology and has the know-how of plastic molding to
such a degree of proficiency that if some holocaust were to obliterate science and
technology so that we had to begin again, this one knowledgeable human being could
reinstruct and redirect the activities of those who would in due time reconstruct a
television set. It was a great cooperative enterprise (a consortium of engineers) that
brought TV-sets into being.’
Ulrich Bab, de zakenpartner van oud-minister van Buitenlandse Zaken Harvey
Naarendorp, is aan boord en zit in de Business Class. We hebben drie kwartier zitten
praten. Hij gaat dikwijls samen met Bouterse naar de joggingbaan. ‘Ik zeg wel eens
tegen hem,’ zei Bab, ‘en wat als er hier iemand rondloopt met een pistool? “Dan ben
ik dood”, zegt Desi dan.’ Bouterse gaat iedere donderdag naar de sauna van Bab,
waar diens vrouw werkt als schoonheidsspecialiste.
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Paramaribo
21 april 1985
Hotel Torarica
Vandaag twintig jaar geleden - het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit al zo lang
geleden is - is mijn vader overleden.243 Ik kan het nauwelijks geloven. Wat zou hij
vinden van alles waar ik nu mee bezig ben?
Wim Neus, de zakenpartner van Motke Chanoeka, haalde me gisteravond in een
oude rammelkast van het vliegveld af. Hij vond de situatie gespannen. Arbeiders van
Suralco willen inleveren maar dan moeten de militairen terugtreden. Daar zit de
slimme vos Fred Derby achter, denk ik. Er staat een toestel uit Libië op Zanderij,
waar niemand iets van begrijpt. Overigens had Ulrich Bab gezegd dat men in
Paramaribo huiverig staat tegenover Neus. Ik heb geen zin in zeven sloten tegelijk
te lopen. Karen Horney (1885-1952) een psychoanalitica, hield in haar pubertijd een
dagboek bij dat is gepubliceerd.244 Ik heb er niets mee.
Er kwamen twee heren bij me op het terras zitten, Henk Samson van de Interland
Export Company en Jul M. Dubois, van een plaatselijke uitgeverij. Dubois begon
een tirade tegen mij over mijn Panorama dossier. Er klopte helemaal niets van wat
ik had geschreven over wat er met Roy Horb, Chin A Sen en anderen in de VS was
gebeurd. En omdat hij indianenbloed had, koesterde hij al lange tijd de wens me dit
in mijn gezicht te kunnen meedelen. Zelf stond hij aan de zijde van Bouterse. Hij zei
zelf nooit in Washington DC te zijn geweest. Ik geloofde geen woord van hem en gaf
als reactie: ‘Als niet Bouterse, maar Horb had gewonnen, zouden alle zogenaamde
vrienden van Bouterse nu maatjes met Horb en de Amerikanen zijn.’ Dubois zei
overigens wel dat toen Roy Horb terugkwam uit de VS, hij 180 graden was gedraaid
en compleet veranderd.
‘Hij was volkomen gehersenspoeld,’ aldus Dubois. Dat weet ik. En daarom was
de strekking van mijn dossier midden in de roos. Het Amerikaanse scenario is altijd
weer een wig drijven tussen de militairen in een land waar ze een omwenteling na-
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streven. Wie waren met Horb mee naar Amerika: Flavery, Seedorf en Dubois.
Ik stak van wal over de militaire coup in 1965 in Indonesië, waar de derde hond
met het been weg liep: Suharto namens de CIA. ‘Als je zogenaamde revolutionairen
maar genoeg betaalt of belooft, verraden ze elkaar allemaal.’ Volgens Samson en
Dubois waren Surinamers anders. ‘Judas, heren,’ benadrukte ik, ‘is een universeel
verschijnsel.’

22 april 1985
Wim Neus vond het opmerkelijk dat Dubois mij juist nu had benaderd. Hij adviseerde
Henk Herrenberg in te lichten en wellicht zou ik bewaking moeten krijgen. Hij nam
het gesprek met beide heren op als een waarschuwing.
Henk Herrenberg wandelde Torarica binnen en we omhelsden elkaar. Ik gaf hem
mijn boekje Prins Claus (1965-1985) en legde hem een idee voor dat ik onderweg
had gekregen om professor Wil Albeda naar Suriname uit te nodigen en hem advies
aan de Surinaamse regering te laten uitbrengen, vooral ten aanzien van de
sociaal-economische problemen.
Ik ben verhuisd naar de voormalige VOS officiersmess, wat minder duur is dan
Torarica.
Ik lees Brain and Psyche van Winson in een ruk uit.

23 april 1985
Ik liep in de stad vanmorgen en realiseerde me opnieuw hoe dit land een samenraapsel
van nakomelingen van slaven en gastarbeiders is, met de nazaten van plukjes
achtergebleven kolonialen er lukraak doorheen gepoot. En nu Lotje leert lopen in de
lange lindelaan en in de stroom der wereldvolkeren als onafhankelijk is teruggeworpen
- dus gedwongen is op eigen benen te staan - geeft Den Haag niet thuis. Want de
overzeese kinderen zijn stout, willen niet luisteren en hebben om die reden straf van
het voormalige moederland. Wat een armzalig gedrag stelt Nederland hier tentoon!
Exact als in Indonesië, nadat Sukarno en Hatta - in overeenstemming met de
gewijzigde verhoudingen in de wereld - de vrijheid hadden afgekondigd. Nederland
zou zich hier nu juist moeten uitsloven om de helpende hand te bieden, om hen een
eigen weg te wijzen. Daarom moet nu eerst Albeda komen.
Ben aan The Rage Within: Anger in Modern Life van psychiater en psychoanalyticus
Willard Gaylin begonnen.245 ‘Millions of
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years of evolution may have been made obsolete by a mere ten thousand years of
civilization. There is a serious reason to view anger now as an anachronism - a
vestigial, biological remnant which, like the appendix, once may have served an
adaptive purpose but now is only a potential source of trouble.’
Gaylin stelt dat de mens even ver van de aap staat, als de aap van de amoebe. ‘The
human animal is the least biologically “fixed”, or determined, of all species. The
“wisdom” of some lower forms, on closer examination, proves to be the antithesis
of intelligence. The “cleverness” of the insect is exposed as stupidity when, like a
computer, it collapses in the face of even small aberrations or deviations from its
coding by pathetically repeating its fixed messages and providing answers to questions
that are no longer being asked. Human intelligence is in many ways an alternative
to fixed instincts. Intelligence is both the instrument of and the essential for serving
human autonomy.’

24 april 1985
Er komt een KLM-steward de coffeeshop van Torarica binnen, een absolute beauty.
Sytze van der Zee van NRC Handelsblad logeert hier en hengelt naar de
mogelijkheid dat ik hem bij Henk Herrenberg kan introduceren. We zullen zien.
Ik ontmoette Herrenberg om 10:15 uur in Fort Zeelandia. Hij is behangen met
meer zwaar goud dan ooit en draagt nu ook een peperduur horloge. Ik behandelde
mijn lijstje: ten eerste de lening van 300 miljoen via Motke Chanoeka uit Arabische
landen. Vervolgens de mogelijkheid Transavia-vliegtuigen te charteren voor vluchten
op Suriname. Ten derde het voorstel om Albeda naar Paramaribo te brengen om de
regering te adviseren hoe een aantal knelpunten op te lossen, misschien later gevolgd
door de Wim Duisenberg van de Nederlandsche Bank.
Ik zei het vervelend te vinden dat Ulrich Bab had gezegd dat ik zonder hem nergens
zou kunnen binnenkomen in Paramaribo, en dat ik best wilde helpen met internationale
contracten maar niet op die manier. Op dat moment gaf Herrenberg mij een hand en
zei: ‘Jij bent tenminste eerlijk.’ Ook vroeg ik hoe de ontmoeting tussen Bouterse en
Van den Broek in Brazilië was verlopen. Daar wilde hij weinig over loslaten, behalve
dan: ‘Jouw minister heeft Bouta voortdurend vuurtjes zitten geven.’
Heb een paar uurtjes met Sytze van der Zee aan het zwembad zitten praten. Hij
staat extreem negatief tegenover Bouterse en
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het huidige regime en wordt door niemand ontvangen, wat hem ook nog schijnt te
verwonderen. Types als Van der Zee strijken hier met opgeblazen Hollandse kak een
paar dagen neer en gaan er dan vanuit dat heel hooggeplaatst Suriname naar hun
pijpen danst. Dan vertrekken ze om overzee smerige stukken te schrijven. Van der
Zee vind ik uitgesproken onsympathiek. Hoe handhaaft zo'n figuur zich al die jaren
bij NRC Handelsblad of als correspondent in Washington?
Omdat de man die op de foto's stond die ik kreeg voor het Suriname Dossier nu
in Hotel Torarica aanwezig was, heb ik uitgezocht of hij de CIA-man was die
Herrenberg me bij het overhandigen van die foto's aanwees. Hij blijkt Daan Hillen
te heten, woonde veertien jaar in Suriname en is nu perschef van Suralco. Wat
overigens geen CIA-bindingen uitsluit.

25 april 1985
Ik bracht een kort bezoek aan minister Tjon Kie Sim. Ik overhandigde hem een brief
van ‘zakenpartner’ André Schneider.246 Hij toonde me een zojuist door Suriname met
Taiwan gesloten contract voor 40 miljoen dollar, in een donkergroene omslag
opgeborgen. Ze zitten niet stil.
Vervolgens wandelde ik bij de Nederlandse ambassadeur Dirk Jan van Houten
binnen, die ik onmiddellijk herkende uit de tijd dat hij aan de ambassade in Moskou
was verbonden. Hij vertelde in New York goud te hebben gekocht toen de prijs laag
was en er in Holland een huis aan over te hebben gehouden. Hij verwachtte dat de
Nederlandse Lloyd best twee schepen aan Suriname zou willen leveren. Hij vond
Desi Bouterse zelf ‘zeer correct’, maar hij had teveel incompetente mensen rond
zich. Iets wat ik al heel lang weet, en wat door het vertrek van Harvey Naarendorp
alleen maar erger is geworden. Hij vertelde dat Herrenberg morgen al naar Nederland
zal vertrekken.
Bij het Centrum voor Industrie Ontwikkeling en Exportbevordering (Index) werd
ik deze keer niet door Rob Leter maar door W.E. Henar ontvangen. Ik vroeg me
eigenlijk af of ik hem wel voldoende kon vertrouwen om vrijuit alles met hem te
bespreken. Ik waagde het er op. Er kwam interessante informatie te voorschijn: er
zouden bijzonder goede zaken zijn te ontwikkelen met Florida om hout te leveren
uit Suriname voor het vervaardigen van doodskisten. Wim Neus zei later er vrijwel
zeker van te zijn dat Henar een microfoon had aan-
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staan, waardoor Rob Leter in een ander vertrek kon meeluisteren.
Desi Bouterse ontving me samen met Henk Herrenberg in het presidentieel paleis.
Henk gedraagt zich onderdaniger naar hem dan Harvey Naarendorp voorheen. Harvey
en Desi spraken meer op voet van gelijkheid. Naarendorp belde trouwens op vanuit
Mexico, toen ik er was. Desi aarzelde of hij het gesprek zou aannemen, maar deed
dit dus toch. Henk vroeg mij niet tegen hem te spreken, want hij wilde meeluisteren.
Ik overhandigde het artikel uit de Haagse Post, SURINAME: DE WANKELE ECONOMIE
van Bas Linders en Marein van Schaaijk,247 mijn boekje Prins Claus (1965-1985) en
mijn artikel SCHOO uit Suriname Voorwaarts.248 Zij kenden het al. Het eerste wat
Bouterse zei, was dat hij vond dat ik dik was geworden. Desi en Henk dronken beiden
Pink Champagne.
Bouterse zei de voorstellen van Motke Chanoeka als een serieuze zaak te
beschouwen. ‘Je heb trouwens steeds serieuze voorstellen gedaan,’ zei hij. ‘Maar dit
neem ik zelf in handen. Ik wil niet dat er met tussenpersonen wordt gewerkt, of met
finders fees en zoveel promille hier en zoveel promille daar. Ik maak deze zaak zelf
rond en ga dan naar de minister van Financiën.’ Ik benadrukte dat Chanoeka sprak
over ‘een projectgebonden lening, deviezen genererend, niet in de consumptieve
sfeer.’ Ik vertelde dat minister Tjon Kie Sim had gezegd dat een dergelijke lening
zaken permanent in de rails zou kunnen zetten. Op dat moment belde Naarendorp
dus.
Ik vroeg assistentie voor mijn vliegticket van Paramaribo via Londen (om bij Peter
te stoppen) naar Amsterdam, wat meteen (Business Class) werd geregeld. Voor wat
hoort wat, want mijn voorstel om Albeda als adviseur naar Paramaribo te halen, werd
verwelkomd.249 Henk Herrenberg had dit kennelijk reeds besproken. Ik zegde toe de
komende dagen in Nederland contact tot stand te brengen. Ik vroeg of ze wel eens
over de bouw van een freeport in Suriname hadden gedacht. Bouterse zei dat dit
eerder aan de orde was geweest. Henar had me gezegd dat Suriname niet had
onderzocht wat de mogelijkheden hiervoor waren dus stelde ik aan de bevelhebber
voor hier onderzoek naar te laten doen. Ook dat was akkoord. Wanneer een lening
via Chanoeka kon worden gerealiseerd bij de Arabische landen ‘dan kunnen we die
vijftig miljoen dollar van Libië even laten

247
248
249

Haagse Post, 20 april 1985.
Zie bijlage 54.
Ik had aangeboden voor de zaak Albeda een extra reis terug naar Amsterdam te maken, wat
de reden was dat ik een ticket vanuit Suriname kreeg.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

187
rusten,’ merkte hij tegen Herrenberg op. Ik zei het voor mogelijk te houden dat
Saoedi-Arabië over de brug kwam juist om een eventuele lening vanuit Libië te
voorkomen.
‘Als ik zo lees wat zich hier in Suriname allemaal afspeelt,’ zei ik tegen Bouterse,
‘dan denk ik wel eens: wat een lol, hoe houdt hij het uit.’
‘We hebben vandaag de ministersposten rond gekregen,’ antwoordde hij.
Toen ik uit het paleis kwam stond de BMW van Sovjetambassadeur Igor Bubnov
op me te wachten.
We dineerden op het terras van de Sovjetresidentie aan de Surinamerivier. ‘Willem,
call me Igor,’ zei hij opnieuw. Maar dat doe ik dus niet. Dat heb ik zelfs nooit met
ambassadeur Romanov gedaan, die ik duizendmaal beter en langer kende. Passende
afstand is beter.
De Sovjetambassadeur zei over zijn Nederlands collega: ‘Van Houten behaves
badly. No comparison with ambassador Hoekman. He is totally passive in his post
here.’ Verder de gebruikelijke anekdoten uit zij diplomatieke carrière.

26 april 1985
Paramaribo - Miami
Op het vliegveld was Herrenberg aanwezig om zijn vrouw Carmen en premier Wim
Udenhout af te halen, die uit Brazilië terugkeerden. Ik kreeg een stoel naast mevrouw
Graanoogst, de secretaresse van Desi Bouterse, die naar Mexico reist om de staf van
Naarendorp aldaar te versterken. Zij nam een brief van mij voor Harvey mee.
Ook Sytze van der Zee zit in het toestel, maar die man negeer ik.

27 april 1985
Miami, Florida
In Bandung is herdacht dat dertig jaar geleden Bung Karno leiders van 29
Afro-Aziatische landen naar Indonesië haalde om de Beweging van Niet-Gebonden
Landen te stichten. Nu kwamen vertegenwoordigers van meer dan 80 niet-gebonden
landen naar Java. Suharto zal wel hebben gedaan of hij het allemaal heeft bedacht.
Ik bracht de nacht door in Club Bath in Coral Gables, wat zeer plezant was bij een
wassende maan en veel activiteiten. Een jongen, blond met een baardje, kwam drie
keer terug naar mijn cabine voor meer. Ik wandelde om 06:00 uur naar mijn coffeeshop
een mijl verderop en bestelde scrambled eggs.
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Nicaragua heeft Washington weer een vredesaanbod gedaan, alsof ze niet willen
begrijpen dat Reagan onmiddellijk een smoes laat bedenken om er niet op in te hoeven
gaan.250 Hetzelfde gebeurt al 25 jaar met Cuba. President Daniel Ortega stuurt nu ook
100 Cubanen terug naar Havana, in een verzoenend gebaar jegens de VS.251 Zoiets
helpt bij de hengsten in Washington geen moer. Minister George Shultz kletste dat
wat de VS in Nicaragua doen, eigenlijk hetzelfde is als wat de Amerikanen in Vietnam
deden, namelijk de rebellen helpen om te voorkomen dat Nicaragua het lot van Cuba
zou treffen.252 En president Ronald Reagan heeft Shultz en zijn adviseur voor nationale
veiligheid Robert McFarlane opdracht gegeven na te gaan welke stappen de VS verder
tegen Nicaragua zouden kunnen nemen.253 Wat wil Ortega toch met zijn verzoenende
gebaren?
Ik luister naar Fountains of Rome van Respighi.

Miami - Londen
Willard Gaylin spreekt over de biologie van kwaadheid. ‘Where are we in
understanding the central (brain) mechanisms and the automatic responses (constricted
pupils, tensed muscles and the like) of anger?’ Gaylin meent dat we nog onvoldoende
van de hersenen in kaart hebben gebracht om afdoende antwoorden te kunnen geven,
ook al zijn de afgelopen 25 jaar enorme vorderingen gemaakt bij het begrijpen van
‘the chemistry of the endocrine, musculoskeletal and other systems of the human
body. But nothing - let me repeat nothing - can be definitely said at this point about
the chemistry of emotion, despite all the claims and counterclaims.’
Freud schreef al dat we niet in de werkelijke wereld leven, maar in een collage
van ‘bits and pieces’ van die wereld van eigen fabricaat. Gaylin zegt het aldus: ‘Our
brain has developed a capacity to create for us a world of our own making and
imagination. Very few of us live in the real world. We live in the world of our
perceptions, and those perceptions differ dramatically according to our personal
experiences. We may perceive danger where there is none.254 If the distortion is severe
enough we may think we are living among enemies even while surrounded by friends.
We are often tragic figures like Don
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Quixote, who fight battles that exist only in our own minds, converting neutral
phenomena into dangers to survival. This is because we experience an existential
Angst so profound we dare not face it.’

28 april 1985
Londen
Ik belde Peter, maar hij is twaalf uur lang bezig met filmopnamen, dus ik reis door
naar Amsterdam.
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Amsterdam
28 april 1985
Amerbos
Hagel, sneeuw, storm, bah!
Motke Chanoeka haalde me van Schiphol af en verkondigde ter plekke dat een
lening van Saoedi-Arabië toch niet mogelijk zou zijn. Ik was razend. Hij had het
zelfs per telex bevestigd, en nu was het ineens niet waar. Wat zullen ze nu in
Paramaribo denken? Dat het toch geen serieuze zaak is? Neemt Chanoeka me alleen
maar in de maling?
Ronald Gase heeft een artikel van meer dan een pagina in Vrij Nederland
gepubliceerd gekregen ter gelegenheid van oud-ambassadeur Van Roijen's 80ste
verjaardag.255 Het is een aardig verhaal waar ik zorgvuldig uit ben weggepoetst, ook
in de bronvermelding. Het is een bijdrage, maar door een zoetebroodjes-bakker en
het heeft eigenlijk weinig met werkelijk onderzoek en journalistiek te maken, zoals
de Amerikanen (Woodward en Bernstein) dit bedrijven. Gase weet oneindig veel
meer dan hij hier vertelt. Hij schreef een op Madurodam zorgvuldig afgestemd
verhaaltje. Van Roijen ongetwijfeld in de wolken, wat verder alles zegt. Gase bezit
geen werkelijk aplomb ten aanzien van Van Roijen. Hij is in zijn hart de volksjongen,
zoals hij dit zelf trouwens noemt.
Louis Goedhart, een voormalige loopjongen van Luns en consorten bij de VN
tijdens de kwestie Nieuw-Guinea, maakt een bliksemcarrière en is nu ambassadeur
in Tokio. Een water-bij-de-wijn-doen houding doet wonderen op het departement
van Buitenlandse Zaken. Zo iemand weet dan ook niet meer wat zelfrespect betekent.
Gase belde trouwens dat er een nieuw artikel van hem in Vrij Nederland zou komen,
ditmaal over Beel. Hij verontschuldigde zich dat hij mijn ervaringen met Van Roijen
onvermeld had gelaten. ‘Niet dat ik wat hij jegens jou deed niet schandalig vind.’256
Via Frits Böttcher kwam ik in contact met professor Albeda in Maastricht. Ik legde
hem het plan van een adviseurschap in Pa-
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ramaribo voor. Ik kreeg de indruk dat hij er wel zin in had. ‘Maar vind u goed dat ik
het de minister voorleg?’ Ik antwoordde dat me dat niets kon schelen, maar dacht:
het blijven toch allemaal Haagse kloten. Blijkbaar is niemand in dit land vrij.
Het Journaal van Nijenrode publiceerde een voorbespreking van mijn Memoires.257
Ik kreeg een brief van Bernard Fensterwald van het Assassination Archives and
Research Center, die vraagt naar mijn boek over George de Mohrenschildt. In
sommige kringen word ik nog altijd als belangrijke bron gezien voor wat betreft het
complot achter de moord op president Kennedy.
Bram Stemerdink van de PvdA had in het parlement kritiek geuit op het feit dat
de Verenigde Staten Hans van den Broek niet tijdig hadden geïnformeerd over de
Amerikaanse reactie op het moratoriumvoorstel van Gorbatsjov ten aanzien van
SS-20's. Van den Broek antwoordde dat hij pas op 9 april van de zaak kennis nam
toen hij een interview van Gorbatsjov in Pravda las. Van den Broek leed weer eens
aan geheugenverlies, want zijn eigen directeur politieke zaken maakte bekend dat
de bewindsman alles precies op tijd heeft geweten. Ook de Amerikaanse ambassade
bevestigde dat Van den Broek wel degelijk door hen tijdig was geïnformeerd. Hoe
kan zoiets?258
Wisse Dekker van Philips heeft meegedeeld dat zijn bedrijf wil gaan deelnemen
aan onderzoek inzake het Amerikaanse onderzoeksprogramma voor een
verdedigingssysteem in het universum (SDI). Philips had op het punt van samenwerken
met de Amerikanen ‘geen slechte ervaringen’. De waanzin werkt zelfs aanstekelijk
in Eindhoven.

29 april 1985
Twaalf uur geslapen en fris als een hoentje opgestaan. Heel sterk over Eduard
gedroomd. De neuronen waren weer op hol. Gedurende de slaap is ‘het gezag’ naar
bed en ‘de kinderen’ hangen de beest uit.
Motke Chanoeka zegt nu dat hij wel degelijk een telex naar Paramaribo heeft
gezonden om te waarschuwen dat de lening van 300 miljoen niet door ging. Terwijl
hij me naar Suriname liet reizen met de mededeling dat dit bedrag in natura, met
goederen dus kon worden verrekend. De oorzaak zou de hoge dollarkoers zijn.
Ik heb het boekje over prins Willem Alexander van Renate
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Rubinstein gelezen. Niemendalletje. Vrij Nederland, in hun onnaspeurlijke wijsheid,
liet het bespreken door Gerard Reve.259 Hoe kom je er op? Iedere keer wanneer deze
dame haar eigen wijsheden door de tekst heen naait, denk ik: de trut. Ze hadden
natuurlijk Bibeb moeten nemen.
Ik zat piano te spelen. Er kwamen een paar vliegtuigen zo laag over, dat ik aan de
voedseldroppings door bommenwerpers uit 1945 moest denken.

30 april 1985
De koninklijke show is weer aan de gang. Het is toch echt een circus. Ik zie Josje
Hagers, onaantrekkelijker dan ooit, mee marcheren in het kielzog van de Oranjes
om het allemaal te kunnen navertellen in De Telegraaf. Claus maakt toch nog steeds
een vreemde indruk. Beatrix in groene mantel en hoed, Claus in beige regenjas. Het
koninklijk echtpaar spreekt niet met elkaar, reageert niet op elkaar, het moet een
gezellige boel zijn daar op Huis ten Bosch. Maar je zal dan ook met Beatrix getrouwd
zijn.
Terwijl wij feestvieren ter ere van de nazaat van Willem van Oranje, laat
Newsweek260 zien wat de mannetjes van de CIA en Reagan doen met Nicaraguaanse
patriotten, die hun leven geven om voor eens en voor altijd van het
Yankee-imperialisme af te komen. De Amerikaanse huurling wordt als een held
geëerd in Newsweek. Ik neem het artikel op ter nagedachtenis aan ‘mijn held’ (zie
volgende pagina).

1 mei 1985
De waanzin in Washington grijpt steeds verder om zich heen. Na de deur in de VS
keer op keer in zijn gezicht dichtgeslagen te hebben gekregen, is Daniel Ortega naar
Gorbatsjov gegaan en heeft daar om hulp gevraagd. ‘We need help for the life of the
Nicaraguan people,’ aldus Ortega. Gorbatsjov is erop ingegaan en zal blijven helpen.261
In een aanval van gepikeerdheid hebben de Amerikanen nu in reactie op de
toezeggingen van Moskou een blokkade van Nicaragua aangekondigd, niet alleen
om de mensen in dat land verder uit te hongeren, maar vooral ook om de economische
lasten van Moskou te helpen verzwaren. Wanneer ik in dit land (Nederland) iets te
zeggen zou hebben, zou ik eisen dat we het ‘bondgenootschap’ opzeggen met deze
mensen in Washington, die zich internatio-
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naal zo gedragen.262 De VS handelen als een klassieke imperialistische wereldmacht
in een wereldsamenleving, die al lang geleden helemaal hervormd had moeten te
worden, te beginnen bij de VN en de vijf landen met de meeste macht daar, waaronder
nota bene nog altijd Engeland en Frankrijk.
Intussen is aan de Harvard University een rapport verschenen dat stelt dat het
aantal mensen dat in de VS beneden de armoedegrens moet leven, is gestegen tot
35,2 miljoen en dat is 15,2 procent van de bevolking.
Ik ontmoette Motke Chanoeka en Henk Herrenberg om 11:30 uur in het Hilton
Hotel. We spraken twee uur, waarna Henk in ik naar Amerbos reden. Hij belde in
mijn bureaustoel met professor Albeda, die ook hem de indruk gaf er best voor te
voelen Suriname te komen adviseren. Hij zou om 14:30 uur telefonisch overleggen
met minister Hans van den Broek, die vanmorgen nog in het parlement bezig was.
Henk hoopte geloof ik zelf een ontmoeting met van den Broek te kunnen hebben
maar de agenda van de minister was overbelast. Hij kon de
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kabinetschef van Bouterse niet inpassen. Henk belde ook met Carmen in Paramaribo
en kreeg een lijst boodschappen op, waaronder het meebrengen van lichtgevende
veters voor zijn zoon Che.

2 mei 1985
Gisteren meldde de The New York Times:

Vandaag gaat Reagan een stapje verder:

Henk Herrenberg zei gisteren dat hij het niet handig vond van Daniel Ortega om op
dit moment naar Gorbatsjov te gaan. Hij heeft makkelijk praten. Nicaragua heeft een
verkapte militaire aanval van de VS te verduren. De hele wereld zwijgt terwijl
Washington zich dit allemaal kan permitteren, alsof er geen Verenigde Naties, of
een Veiligheidsraad bestaat. Overigens heeft het Huis van Afgevaardigden in
Washington nu tegen de 14 miljoen dollar steun aan de Contra's (militaire hulp)
gestemd. Alsof dit enig verschil maakt. Reagan en het Witte huis beschikken over
miljarden aan geheime fondsen voor clandestiene operaties. Een muggenpoep van
14 miljoen betekent niets voor hen. Maar voor de Bühne maakt de intrekking van
geld voor een geheime oorlog tegen een buurland een uitstekende democratische
indruk.263
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Izvestia heeft een brief van de Amerikaanse ambassadeur Arthur Hartman
gepubliceerd, waarin hij refereert aan het eerste contact aan de Elbe tussen eenheden
van het eerste leger van de Verenigde Staten en de 58e-wachtdivisie van het 5e leger
van de Sovjet Unie.264 Deze brief was een reactie op de boodschap van Michail
Gorbatsjov aan Sovjetveteranen en Amerikaanse veteranen waarin hij erop wijst dat
Sovjet-Amerikaanse samenwerking wel degelijk mogelijk is. Op Den Alerdinck in
december besloten we plechtig te streven naar de productie van ‘een Elbe
televisiedocumentaire’, waar niets van terecht is gekomen.
Ik heb in een brief aan minister Hans van de Broek geschreven wat ik vind van
zijn zojuist vernomen verbod aan professor Albeda om naar Suriname te gaan.265
Herrenberg adviseert echter om de brief naar Van den Broek niet te versturen, niet
in deze vorm en toon. Het zou ook Suriname in een ongunstig licht plaatsen. Ik kan
me in zijn advies wel vinden, ook al is de brief waar.
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Londen
3 mei 1985
YMCA
Het moet worden gezegd dat Hans van den Broek op vragen uit de Tweede Kamer
heeft geantwoord, dat vrede en stabiliteit met de draconische maatregelen van de VS
tegen Nicaragua niet zijn gediend. Nederland steunt een voorstel van de
Contadora-landen, de vijf Centraal-Amerikaanse landen waaronder Nicaragua, om
in de herfst een ministersconferentie met de EEG te houden.266
The New York Times haakt aan op de laatste stunt van Reagan met het redactioneel
267
AND NOW THE BANANA WAR. De krant zegt dat de haastige Nicaraguaanse blokkade
van Reagan in het leven werd geroepen omdat het Amerikaanse Congres (althans zo
ziet het er van buiten uit) een stokje heeft gestoken voor de geheime oorlog tegen
Nicaragua. Het blad noemt het een vooruitgang dat de blokkade en het embargo
wettige maatregelen zijn. Een ander voordeel van de maatregelen van Reagan is dat
een nuttig signaal aan Gorbatsjov in Moskou wordt gegeven. Eigenlijk, op de keper
beschouwd, danst zelfs The New York Times vrolijk met de smerige streken van
Reagan & Co mee. Het wachten is op een nieuwe column van Anthony Lewis, maar
zijn stukken hebben niet het gewicht als zo'n editorial heeft.
Elseviers schrijft over Bernhard: GENERAAL VAN ORANJE.268 Tien jaar geleden was
Bernhards blazoen nog vrij onbeschadigd. Toen ontbrandde in 1976 de
Lockheed-affaire en gingen zijn uniformen de kast in. Joop den Uyl hield de sleutel.
Maar hoe kort is men van memorie: hij is terug - in uniform alsof er nooit iets is
gebeurd. Crazy.
Peter kwam, als altijd op tijd, naar de YMCA. Hij is weer gecontracteerd door de
Royal Opera, deze keer voor een stuk van Richard Strauss. Later kwam ook broer
Theo naar ons toe, die voor zaken in Londen was. Bij Kettner's heb ik hem volledig
ingelicht over hoe de vlag er in Suriname bij hing. Hij keurde
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mijn idee om professor Albeda erbij te halen goed, en zei zelfs dat hij bereid was
zelf naar Desi Bouterse te gaan om te zien hoe Suriname verder geholpen kon worden.
Ik vroeg hem mij snel een curriculum vitae te doen toekomen, zodat ik meteen kon
beginnen met de voorbereidingen voor een reis samen naar Paramaribo.

Londen - Miami
Op de opiniepagina van de International Herald Tribune schrijven vandaag twee
goede bekenden, McGeorge Bundy en Stephen Cohen.
Time269 licht toe hoe de stemmingen in het Congres zijn verlopen over de
Amerikaanse illegale oorlog tegen Nicaragua. Washington bracht 15.000 man op de
been tegen Daniel Ortega en de Sandinisten. Omdat Reagan niet meer normaal
nadenkt, en niemand hem een duimbreed in de weg legt, rebelleerde het Congres.
Stapje voor stapje werd de president in het gareel gedwongen. Hij zou zestig dagen
geen oorlogsmateriaal naar de Contra's sturen, indien de Sandinisten met hun
aartsvijand zouden gaan onderhandelen. Hij deed een aanvullende concessie waarna
in de Senaat met 53-46 stemmen het voorstel tot onderhandelen werd gesteund. In
het Huis van Afgevaardigden haalden de Republikeinen het op het nippertje niet: zij
verloren met 213 tegen 215 stemmen. Geklets als zou het Congres tegen die oorlog
zijn, slaat nergens op. Wat we in het Westen democratie noemen is een shit-systeem.
Het zal op den duur door Afro-Azië overvleugeld worden, dat op een andere manier
met elkaar omgaat en consensus zoekt in plaats van vingertjes te tellen.
Michail Gorbatsjov heeft beloofd tegen het jaar 2000 een ‘profound transformation’
in de Sovjet Unie tot stand te zullen hebben gebracht. The New York Times wees op
17 maart 1985 al op zijn uitspraak om niet alleen de Sovjeteconomie ‘but the entire
system of social relations’ te zullen hervormen ‘to enter the new millennium as a
great and flourishing state.’ De krant vraagt zich af of Gorbatsjov echt zover zal gaan
om de besluitvorming uit handen te geven, en niet langer afhankelijk te maken van
partijcontrole. Heel terecht besluit de krant: ‘The Bolsheviks born before the
Revolution of 1917 set out to provide so well that they would produce a selfless “new
Soviet man”, cheerfully serving society and needing little government to coerce or
inspire him. Now the boldest new Soviet man they could find inherits an authoritarian,
sullen and woefully
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underdeveloped society. The vision and the system are no longer compatible. Which
will he serve?’270
En warempel, nu zijn er in de VS zelfs ‘therapy wars’ ontbrand. Dit zijn processen
en oorlogjes tussen psychiaters en maatschappelijk werkers. In 1975 telde Amerika
26.000 psychiaters, in 1985 waren dat er 38.000. In 1975 waren er 15.000 klinisch
psychologen, nu zijn er 33.000. In 1975 waren er 25.000 maatschappelijk werkers,
nu zijn het er 60.000. Er zijn nu levendige geschillen uitgebroken over wie competent
is psychische of psychiatrische hulp te verlenen en wie niet. De medisch opgeleide
therapeuten verdedigen met hand en tand hun territorium tegen ‘de indringers’.271
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Miami
4 mei 1985
Club Bath, Coral Gables
Dezelfde cocksucker van vorige keer wandelde vannacht mijn cabine binnen. Ik moet
zeggen: he did a splendid job.
TASS noemt eindelijk de activiteiten van Reagan tegen Nicaragua ‘pathological’,
wat het ook is, en dan is het zacht uitgedrukt.
Newsweek publiceert cijfers van de steeds verder om zich heen grijpende
AIDS-epidemie, een artikel dat meteen ook naar Peter en Eduard moet. In de VS zijn
9.608 gevallen van AIDS bekend. Er zijn al 4.712 AIDS-patiënten overleden en dit
zou de top van de epidemiologische ijsberg zijn.272
Mijn vriend Tony d'Almeida Santos haalde me af. We reden naar zijn huis aan
Cocunut Drive, waar zijn vrouw Lynn ons opwachtte. De villa ligt prima verborgen
achter bomen en heesters. Ze willen eigenlijk hun andere huis in Zuid-Frankrijk met
ruim 40 hectare grond van de hand doen voor een miljoen dollar. Zij willen dan
voorgoed in Florida gaan wonen. Tony werkt aan de inzameling van acht miljoen
dollar om een Miami Symphony Orchestra van de grond te krijgen. Dan wordt er
voor 28 miljoen dollar een concertzaal neergezet. Later ben ik met Tony alleen in
de Grove Isle Club gaan lunchen.
Hij werkt aan een boek over Offenbach. Hij zag Spartacus van Arham Katchaturian
in Riga, en vond het een ramp. Hij noemde Katchaturian ‘a second rate composer’,
wat ik overigens ook wel eens bij bepaalde passages heb gedacht.

5 mei 1985
Miami - Orlando
Ik had vannacht in niemand zin, al waren er nog heel wat gentleman callers.

6 mei 1985
West Melbourne, Florida
Frits van Eeden kwam me gelukkig alleen van het vliegveld ha-
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len. Zijn vriend Chuck verscheen bij aankomst wel even, maar verdween daarna tot
2:00 uur achter zijn computer.
Frits liet me jonge Barzois zien, en vervolgens moesten we ergens een poes met
vier jongen ophalen. Nog dezelfde avond verkocht hij er twee voor 75 dollar per
stuk. We hebben tot na middernacht, bij volle maan, samen op de veranda zitten
praten. Hij probeert een ingezetenenkaart voor de VS te krijgen. Hij heeft zelden zo
van zijn leven en werkzaamheden genoten als hier. Sommige van zijn schilderijen
zijn prachtig, en weer heel anders dan eerder werk, hoewel, de afbeeldingen van
paarden altijd weer terug blijven komen. Ook zijn beelden zijn opwindend. Zijn
productie is overweldigend. Hij werkt altijd, zoals ik altijd schrijf.

Melbourne - Atlanta - Washington DC
De theoretisch natuurkundige Fritjof Capra, noemde de huidige wereldcrisis een
bewustzijnscrisis.273 ‘Onze maatschappij is gebaseerd op een verouderd wereldbeeld.
En dat beeld is exact hetzelfde als waarmee natuurkundigen in de jaren twintig
worstelden. Het is materialistisch, mechanistisch en anti-ecologisch.’ Ja, en
mythologisch: vasthouden aan reeds lang achterhaalde irrealiteiten en klinkklare
onzin, maar daar komt interviewer J. Schildermans niet op. Waar de wereldcrisis op
neer komt - voor een deel - is dat we aan de hand van hocuspocus-denkbeelden en
geloofssystemen van weleer, met de nieuwe realiteiten van het atoomtijdperk proberen
om te gaan. Psycholoog Paul Ekman heeft de volgende studie geschreven: Telling
Lies: Clues to deceit in the Marketplace, Politics and Marriage.274 Die tekst had ik
in mijn vingers moeten hebben voor ik met Den Alerdinck in zee ging, en naar de
slijmverhalen van Frans Lurvink moest luisteren.

Four Seasons Hotel, Washington DC
Onderweg van het vliegveld naar hier kreeg de taxi motorpech. De motorkap ging
open, en ik moest wachten. Een andere taxi stopte, en ik verhuisde met mijn bagage.
Toen we wilden vertrekken, kwam de chauffeur van de eerste auto zeggen dat de
motor weer liep, en hij probeerde vervolgens mijn schoudertas van me af te rukken.
Ik zei oké, als dat waar is ga ik met jou. Maar hij loog en we vertrokken dus toch.
Ik heb die man aangegeven bij de politie. Een agent en de hotelbeveili-
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ging kwamen naar mijn kamer. Ik meldde het incident en wilde er verder geen zaak
van maken, maar de man in kwestie, een Nigeriaan of Ghanees, moet een reprimande
te krijgen.

7 mei 1985
The Washington Times is een obscure krant, die wordt geleid door de voormalige
Belg Arnaud de Borchgrave.275 Hij werd gisteravond op ABC-televisie ondervraagd
door Ted Koppel, een arrogante schoft. Koppel gebruikt smerige methoden wanneer
hij zich in een hoek gedreven voelt. Aan de andere kant meldde The Washington
Post276 dat de mijnheer van The Washington Times een ‘fund-raising campaign’ was
begonnen om 14 miljoen dollar voor de Contra's in Nicaragua bijeen te krijgen. Het
is niet te volgen dat een dagblad iets dergelijks openlijk initieert. Het gaat niet om
slachtoffers van de giframp in Bhopal, nee, het gaat om een misdadige, illegale oorlog
van door Washington gefinancierde huurlingen, die dan worden gefotografeerd hoe
ze een Sandinist een dolk in de keel steken, dit ten behoeve van de oplage van
Newsweek.
Ronald Reagan, die in Madrid is, heeft verklaard dat de Spaanse regering de dupe
was van een ‘disinformation campaign’. Omdat ik las dat Harvard overwoog een
eredoctoraat aan Reagan te geven, heb ik president Derek Bok een briefje geschreven
of ze daar ook gek geworden waren. Ook schreef ik Frank Wohl, de fotograaf van
Newsweek die de opnamen nam van de slachtpartij in de greppel van een Sandinist.
‘What kind of man are you? You stood there taking pictures, to make money, on a
bloody murder committed by a Nicaraguan Nazi on a Nicaraguan patriot. Shame you
were not around to take pictures in Nazi concentration camps of SS executioners, and
publish them in magazines.’

8 mei 1985
Bernard Fensterwald kwam naar mijn hotel. Verloren tijd. Hij had niets te melden.
Nancy Graham, Executive Director of the Institute for Soviet American Relations,
kwam met een lid van de staf, een psychologe, voor het ontbijt naar het hotel. Zij
bracht het materi-
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aal van de activiteiten van haar instituut mee. Ik wil nagaan of er een link met Den
Alerdinck mogelijk zou kunnen zijn.
Het is toch opmerkelijk dat zo betrekkelijk kort na de Indonesische
onafhankelijkheid een Indonesische bankier, Mochtar Riady (een Chinees, die als
zo velen een Indonesische naam heeft aangenomen), in Little Rock, Arkansas een
aandeel kocht in een Amerikaanse bank, de Worthen Banking Corporation. Riady
opereert in Djakarta, Hong Kong en nu dus in de VS.277

Washington - New York, Eastern Shuttle
Douglas Hofstadter schrijft over de vraag hoe we onze eigen aard kunnen begrijpen
terwijl we zijn opgebouwd uit zoveel verschillende onderdelen.278 ‘Dozens of versions
of Armageddon have been played out either on computers or in the minds of war
planners. Not only have plans - software been drawn up, but all the hardware, the
material is in place.’ Er komen dagelijks tussen de drie en vijf nieuwe atoomkoppen
‘ergens ter wereld’ bij. Hofstadter vertelt hoe hij bij het denken over dit onderwerp
in zijn eigen brein heen en weer wordt geslingerd. ‘My mind is shoved around by
internal agents of my brain that have become activated after a long dormancy. And
where my brain shoves, so my mind must follow.’
Dan volgt een passage over de 100 miljard neuronen in zijn hoofd ‘most are
connected with about a thousand other neurons, often quite far removed ones. As a
consequence, the behavior of such a system has some striking properties that go
under the general heading of collective phenomena. Collective phenomena are patterns
composed of parts. Some examples are hurricanes, life, intelligence. You don't see
them by looking inside an atom of oxygen, an amino acid, or a synapse.’
Dan komt de hamvraag: ‘What are the dynamics? How does a thought get generated
and propagate around inside a brain? Nobody really knows. A brain, with its billions
of neurons, resembles a community made up of smaller communities, each in turn
make up of smaller ones, and so on. Competing subselves cannot be held in check
indefinitely. For each inner voice is in actuality composed of millions of smaller
parts, each of which is active.’ Heerlijk om in een vliegtuig in plaats van uit een
raampje te staren je hersens te gebruiken door te proberen de hersens van een man
als Hofstadter volgen.
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Peter (1985)
Foto: Hans Lonis
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V.l.n.r.: Vladimir Lomeiko, Volodja Molchanov, Anatoly Gromyko.

Alerdinck II. Geheel rechts Volodja Molchanov.
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*3

Anatoly Gromyko.

Vladimir Lomeiko.
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*4

V.l.n.r.: Gerd Ruge, ambassadeur McHenry, Enkelaar, voorzitter Spoor, Lomeiko, Gromyko en New
York Times-journalist Vinocur.

Kasteel Den Alerdinck.
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*5

Volodja Molchanov voor Den Alerdinck.

V.l.n.r.: Molchanov, Enkelaar en Brugsma.
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*6

Broer Theo.

Willem met broer Theo.
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*7

Frits van Eeden aan het werk in Florida.

Gelogeerd bij Roel Martens in een oud herenhuis in het centrum van Paramaribo.
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*8

Henk Herrenberg wordt chef-de-kabinet van Desi Bouterse.
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*9

Haakmat was mijn advocaat in de zaak tegen NRC-Handelsblad.
Foto: Sjakkelien Vollebrecht
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*10

Televisiegesprek met Adriaan van Dis.
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9 mei 1985
New York, Hyatt
Frans Lurvink arriveerde gisteravond. Ik zou echter eerst professor Kuhn willen
ontmoeten, de dame die ‘Teaching Thinking’ doceert op de Columbia University,
en probeer haar te contacten.
Er zijn opnieuw in een township bij Johannesburg elf zwarten gesneuveld. Ik zou
meer over Zuid-Afrika willen weten.
Ik lunchte met Lurvink in Perigord aan de 52ste straat. André Spoor voegde zich
bij ons. Lurvink beweert tot dusverre 900.000 gulden aan het experiment Den
Alerdinck te hebben besteed. We zetten ons gesprek voort in de hal van het Hyatt,
en gingen - na erg onaangename botsingen - om 18:30 uur uit elkaar. Stephan Schoor
had hem een rekening van 60.000 gulden gestuurd, waar hij 20.000 op wist af te
dingen. Marcel Enkelaar was uit de NOS gegooid en had zich bij Lurvink gemeld met
de mededeling, dat hij voor Den Alerdinck wilde werken. Nu is het onzeker of Carel
Enkelaar wel directeur van Den Alerdinck zal worden, want hij vraagt een flink
salaris. Lurvink wil kennelijk bezuinigen, en dat lijkt me redelijk. Ik kan de omvang
van zijn kapitaal tenslotte ook niet overzien, ook al zei hij vanaf het begin tegen
Carel en mij dat hij er tien miljoen of meer tegenaan wilde gooien.
Lurvink ziet kans op zo'n manier zijn verhalen af te steken dat je in de verleiding
komt hem aardig of zelfs charmant te vinden. Hij vertelde bijvoorbeeld naar St.
Patrickskathedraal te zijn geweest om te bidden voor Den Alerdinck. Wanneer je
zelf tientallen jaren in een bepaalde hoek van dit gebouw inderdaad kaarsjes hebt
aangestoken, zoals voor mijn moeder, voor Peter of voor Eduard, dan ben je wanneer
je niet oppast geneigd de man te geloven.
Terwijl we na de lunch terugwandelden naar het Hyatt, moest ik wel beginnen
over de openstaande 13.969 gulden. Hij voerde weer aan dat Carel er niet uitgekomen
was. ‘Begrijpelijk, NOS-personeel heeft geen zin de akkefietjes van Carel voor Den
Alerdinck er ook nog bij te doen.’ Ik liet er keihard op volgen: ‘Als jij een gentleman
was Frans,’ en ik keek nog eens naar zijn stippeltjesschoenen en steeds hetzelfde
stippeltjeskostuum ‘dan zou je begonnen zijn met mij de achterstallige nota's te
betalen, hier in New York, of op zijn minst zou je dit onderwerp zelf hebben
aangesneden. Na alles wat ik voor het slagen van je conferenties heb gedaan, behandel
je zó je medewerkers? Zodat ze om hun geld moeten vragen!’
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10 mei 1985
De VS noemen ze in het Westen ‘een functionerende democratie’. Om de begroting
door de Senaat te rammen was het nodig vicepresident George Bush in allerijl met
een vliegtuig uit Californië te halen, en een andere senator moest in een rolstoel naar
binnen gereden worden. En ja hoor, de begroting van Reagan werd met 50 tegen 49
stemmen aangenomen. Dit is toch gekkenwerk? Wat Sukarno in zijn autobiografie
noemde: ‘Democratie met 50 blijde gezichten en 49 zure gezichten, dat is geen
democratie.’ Azië streeft naar consensusdemocratie gebaseerd op een voor alle
partijen aanvaardbaar compromis, wat Bung Karno noemt ‘de geleide democratie’.279
Alexis de Tocqueville (1805-1859) sprak al over ‘de tirannie van de zogenaamde
Westerse democratie’.
André Spoor vertelde dat ambassadeur Paul Bremer en diens tweede man, Habib,
in Den Haag meer de pest aan hem hadden dan ooit te voren. ‘Een goed teken,’
moedigde ik hem aan. Hij was echter vorige week opgebeld door de voormalige
ambassadrice in Den Haag, Geri Joseph uit Minneapolis, die hem had verzekerd dat
ze wanhopig was over wat de Reaganites allemaal uithaalden in de VS en de wereld.
Lurvink meesmuilde ook dat de Amerikaanse ambassade zijn brieven niet langer
beantwoordt.
Ik heb een ontmoeting gehad met Eric Eckholm van de wetenschapsredactie van
The New York Times. Het blijft een bijzondere jongen met een hele speciale oogopslag.
Zijn haar was nog even lang en natuurlijk gekruld als toen ik hem voor het eerst in
Washington DC ontmoette toen hij nog werkzaam was bij het Worldwatch Institute.280
Hij herkende me eerst niet. Hij keek me aan en liep gewoon door. Hij heeft al een
huwelijk achter de rug en het tweede ritje is in de maak. Hij kent zichzelf dus nog
altijd niet. Hij is onlangs vier maanden in de bergen van Nepal geweest, evenals
indertijd mijn vriend Richard Thieuliette.
Ronald Reagan heeft het Portugese parlement toegesproken. Hij zag overal in de
wereld tekenen dat ‘power to the state’ werd vervangen door ‘power to the people’
alsof in de VS - of bij ons in Den Haag - de macht bij het volk zou liggen, zoals het
in de boekjes heet. Reagan zei overtuigd te zijn dat het communisme op haar retour
is.281
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Mandela heeft het in zijn autobiografie (Long Walk to Freedom, 1994) over het zoeken naar
oplossingen die voor alle burgers aanvaardbaar zijn.
Zie Memoires 1979-A.
In 1985 hield ik de gebeurtenissen in Moskou van na 1990 voor ondenkbaar. Ook in dat
opzicht dacht ik dus dat Reagan gek was.
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We lunchten met Stephen Cohen in het Barbizon Plaza Hotel. We brachten een
bezoek aan Lawrence Grossman, directeur van NBC News.

11 mei 1985
Stephen Cohen vertelde een telegram van Georgii Arbatov te hebben ontvangen om
hem in Moskou te komen bezoeken. Dat is andere koek. Een maand geleden stond
hij nog op de zwarte lijst van de USSR. Ik heb hem aangemoedigd eens te schrijven
dat een top met de wereldleiders bij de VN welkom zou zijn nu Gorbatsjov het Kremlin
leidt, zoals dat in 1960 plaatsvond met Nikita Chroetsjov.
Lurvink wil zelf alle topmensen gaan bezoeken. Dat soort bezoeken doet hij echter
erg overdreven, zoals gisteren bij NBC. Hij presenteerde Den Alerdinck nogal
pummelachtig. André Spoor dacht hierover kennelijk hetzelfde, want hij nam het
woord van Lurvink snel over, onderwijl fluisterde ik tegen Lurvink het liever aan
Spoor over te laten. Grossman zegde gisteren toe bereid te zijn naar een volgende
bijeenkomst op Den Alerdinck te komen ‘provided your agenda makes sense’. Ik
stelde daarop voor dat hij zijn ideeën over een acceptabele agenda aan ons zou
opsturen, en zegde toe aan zijn tegenspeler uit Moskou, Korolev, hetzelfde te zullen
vragen. Lurvink kwam tussenbeide en zei (nota bene): ‘Of course we will leave the
agenda to you, Mr. Grossman and Korolev.’ Ik protesteerde: ‘No, no, no, the final
text will be at all times an Alerdinck agenda.’ Lurvink ziet misschien kans een failliete
fietsenfabriek weer vorm te geven (met winst), maar dit soort zaken kun je niet aan
de man overlaten.
Stephen Cohen opperde tijdens onze lunch dat de bestuursvoorzitter van Pepsi
Cola, Donald M. Kendall, wellicht geïnteresseerd zou kunnen zijn in Den Alerdinck.
Lurvink wilde al meteen naar hem toe. Ik maakte duidelijk de man te hebben ontmoet
in Wenen, op introductie van Aurelio Peccei, met wie hij samen met Jermen Gvishiani
uit Moskou in een andere Oost-Westonderneming zit, om te helpen spanningen tussen
de grootmachten te doen afnemen. Frans Lurvink ging er blijkbaar automatisch van
uit dat ik hem wel even via mijn vrienden bij Kendall zou binnenbrengen. Ik
antwoordde hem recht in zijn gezicht: ‘Ik ben zuinig op introducties via mensen met
wie ik vele jaren bevriend ben geweest, als Aurelio Peccei. Ik ga niet ins blauen
hinein te werk zoals jij.’ Het scheen hem te kwetsen, maar zo liggen de kaarten nu
eenmaal.
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Ik heb een heerlijk boek gevonden: Delusion: Internal Dimensions of Political Life.282
‘What appears in the delusional world,’ stelt Glass, ‘contains a story, an emotional
fable. Delusion derives from what psychoanalysis calls the “unconscious”. Its
existence is inferred from the evidence provided by delusion, hallucination, fantasy,
dream, slips of the tongue, and symptomatic behaviors of various kinds. Delusional
speech is a form of intentional thought that requires decoding and a sensitivity to
complex emotional logics. Delusion is the internal mirror of political authoritarianism,
the tyrant inside the self. Delusion terrorizes through the often horrifying scenarios
or of an internal regime that take shape in bizarre symbolizations.’ Hemeltje wat heb
ik nu weer allemaal ontdekt. Ik kocht voor Frans Lurvink een paperback: How to
cope with difficult people.
Ik belde broer Theo. Hij stond in de startblokken om naar Amsterdam te komen
en verzekerde me absoluut serieus na te denken over een zakenreis naar Suriname.
Ik zou liever hebben dat Theo al mijn plannen daar overneemt en ik alleen de finders
fees incasseer.
Ik stond gisteravond alleen met een lekkere zwarte kerel in de lift van het Hyatt.
Zijn eerste woorden waren: ‘Are we going to your room or to mine.’ Omdat ik geen
drank op de kamer heb, gingen we naar zijn kamer. Hij was een Soedanees, een piloot
voor Saudi Arabian Airlines. Hij maakte zijn broek los en ging er vanuit dat ik hem
zou pijpen, wat niet door ging. De visite duurde maar kort.
Jan van Wieringen kwam gisteren naar het hotel. We hebben een paar uur zitten
praten en zijn daarna naar de film Code of Silence gegaan. Amerikaanse films vertonen
steeds meer geweld. Dit kan niet anders dan een negatieve invloed hebben op dit
land in haar geheel. We zaten nog enige tijd op het terras van Au Natural. Jan is
aardig, maar hij maakt weinig opmerkingen, die je vasthoudt of uitgesproken
bemerkenswaardig zijn. Mijn gedachten dwaalden af naar Peter en Eduard.
Vanmorgen heb ik twee uur lang met Frans Lurvink ontbeten. Hij noemt me steeds
‘briljant, maar moeilijk’ en hoe beter ik hem leer kennen, hoe enger ik het mannetje
vind. Ik zei hem dat hij bij NBC geen al te beste indruk maakte. ‘Ik moet zo
overkomen,’ was zijn verweer. ‘Ik heb liever dat ze me lief vinden dan dat ze me
een uitgekookte zakenman vinden.’ Ik ging van deze woorden door de grond, maar
vertrok geen spier. Den Alerdinck zou een belangrijk initiatief kunnen blij-
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ken te zijn in de ontspanningspogingen tussen Oost en West. Maar wat beweegt de
financier van dit initiatief om ‘lief’ gevonden te willen worden?

Lincoln Centre
Ik zit in een voorstelling van het New York City Ballet: A Midsummer Night's Dream
op een choreografie van George Balanchine. Ik probeer de vlam van Eduard onder
de dansers te ontdekken, maar ik heb geen idee wie het is. Er zitten de nodige mooie
jongens bij. Ik moet zeggen: ik kreeg het er warm van. Alex Kagan, de uit Moskou
naar hier geëmigreerde joodse jongen283 die voor arts studeert, heeft me zonder blikken
of blozen gezegd dat hij patiënten van wie hij in de papiermolen ontdekt dat zij AIDS
hebben, doorschuift naar andere artsen. Hij vertelde dat kinderen van AIDS-patiënten
niet meer dan een of twee jaar in leven blijven.
Het is toch wel opvallend dat journalisten die wel naar Cuba afreizen en met Fidel
Castro kennismaakten, zoals collega Tad Szulc van The New York Times, een totaal
ander geluid laten horen dan de betweterige congresleden. Om niet te spreken van
wat idioten op het Witte Huis sinds Eisenhower allemaal over Cuba uitkramen.
284
CUBA'S EMERGENCE, AMERICA'S MYOPIA heet de reportage van Szulc uit Havana.
Hij wijst er op dat terwijl de regering Reagan geobsedeerd blijft door Nicaragua,
Cuba met een sneltreinvaart uit haar isolatie van de afgelopen kwart eeuw lijkt te
raken. Achterelkaar bezoeken vooraanstaande Latijns-Amerikaanse politici en
diplomaten nu Havana, zoals de president van Ecuador en de minister van
Buitenlandse Zaken van Colombia. Fidel Castro telefoneert regelmatig met de
president van Colombia, en Uruguay heeft de blokkade van Cuba opgeheven. Een
populaire Cubaanse zanger, Silvio Rodriguez, veroverde in een storm van
enthousiasme Buenos Aires. Cuba begint op haar eigen continent de door de VS
opgelegde positie van paria snel te verliezen. Het zuidelijke deel van het continent
staat voor 360 miljard dollar bij het noorden in het krijt. Szulc spreekt over ‘de
absurde Amerikaanse angst voor Havana’. Maar die angst is reëel in Washington.
Het marxisme mag van hen in Cuba nooit ofte nimmer slagen, want dan zou de vlam
immers naar het hele continent kunnen overslaan. Maar die observatie staat dus niet
in deze reportage.
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De zwager van pianist Vladimir Feltsman, die niet weg mag uit Moskou.
The New York Times, 5 mei 1985.
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12 mei 1985
Moederdag. Een herinnering, als een piramide der oudheid in mijn geest gebeiteld.
The New York Times publiceert een schitterend artikel over zelfbedrog.285 ‘Denial
makes uncomfortable truths. This is one reason, say cognitive psychologists, why
individuals and whole societies find a compelling need to lie to themselves. Ibsen
called this sort of secret “a vital lie”, a myth that stands in place of a disturbing
reality.’ Dit is zo waar, zo waar.
Dan legt Goleman uit waarom zelfbedrog een passende en misschien essentiële
plaats inneemt in ‘the ecology of the mind’. Onderzoekers hebben aangetoond dat
‘there is a specific mechanism in brain function associated with the psychological
defense of repression. Upsetting emotional experience may be blocked from
awareness. The roots of self-deception seem to lie in the mind's ability to allay anxiety
by distorting awareness. Freud saw that the mind, with remarkable alacrity can deny
a range of facts it would rather avoid and then not seem to know that it has done so.’
Moet je nagaan wat dit betekent.
‘Synchronized denial’ treft men ook aan in groepen, dit noemt men in de cognitieve
psychologie ‘orchestrated self-deceptions’. De psycholoog Irving Janis heeft
bestudeerd hoe in 1961 de plannen voor de invasie in de Varkensbaai op Cuba in
Washington tot stand kwamen, en in het notoire fiasco eindigden. Janis heeft hiervoor
de term ‘groupthink’ ontworpen, wat in essentie betekent dat de groep die bezig is
met besluitvorming een oogje dicht knijpt bij het verzamelen van relevante informatie
ten einde ‘een prettige eensgezindheid’ te bewaren. Uit loyaliteit jegens de groep
stelt niemand pijnlijke vragen. Men geeft er de voorkeur aan zwakke argumenten
liever te laten rusten, laat staan dat men probeert ‘soft-headed thinking with hard
facts’ te bestrijden. ‘The more amiable the esprit de corps among the members of a
policy-making group, the greater is the danger that independent critical thinking will
be replaced by groupthink,’ aldus professor Janis.
Arnold Hutschnecker, psychiater en jarenlang een vriend van me, kwam voor een
brunch naar het Hyatt Hotel. Drie weken geleden heeft hij weer eens een lang gesprek
met Richard Nixon gehad.286 Hij had hem gezegd dat hij vond dat de regering Reagan
een hopeloos buitenlandbeleid had. De Reaganites vragen voortdurend adviezen aan
Nixon. Hutschnecker
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was het eens dat Reagan en Gorbatsjov elkaar aan de Elba hadden moeten ontmoeten,
om de Tweede Wereldoorlog te herdenken met verzoenende redevoeringen.
‘Reaganites know nothing about the world. Reagan is a performer. He surrounded
himself with money people. In the USSR the priority lays on education. Lenin said:
“Only science can save us.” Reagan cuts down on education. When the communist
commissars came to Ivan Pavlov, he said: “I do not want to have anything to do with
you.” They answered: “No, no, Lenin wants to know what you need, a better
laboratory?” Reagan is creating an army of discontents. Reagan is killing Satan from
the Middle Ages, Communism.’
Eindelijk is het etter John McEnroe verslagen. Ivan Lendl heeft van hem gewonnen.
De avond met André Spoor, Jessica Pander, plus Lurvink doorgebracht in Le Boeuf
à la Mode. Jessica besprak haar antiekzaken met Frans, die bereid is een vrachtauto
vol antieke meubelen door haar te laten verkopen. Wanneer ik zo langzamerhand
niet beter wist, zou ik werkelijk hebben geloofd dat Lurvink en Pander samen in de
antiekhandel zouden gaan. André sprak over de tijd dat hij samen met mijn broer
Theo de krant van het Bilthovens Lyceum leidde. ‘Toen Theo Oltmans de financiën
regelde, kwamen we uit met een kleurenomslag. Nauwelijks was hij weg, of we
hadden weer een zwart-wit krantje.’

13 mei 1985
Voor ik naar Nederland terugkeerde betaalde Lurvink de openstaande bedragen met
cheques. Het zou echter nog enkele weken duren voor ik ze kon verzilveren. Ik kreeg
op mijn kamer een met de hand in rode inkt geschreven brief die eindigde aldus:
‘Tenslotte Willem, wees er van overtuigd, dat ik jouw werk hogelijk waardeer en
dat het mijn streven zal zijn dat we vruchtbaar zullen samenwerken. Frans.’ Ik wist
dat het best mogelijk was, dat hij dit meende toen hij de brief schreef, maar ik wist
ook dat hij één uur later in staat was tegen Spoor te zeggen dat hij vast was besloten
mij uit Den Alerdinck te verwijderen.287
Met Spoor besprak ik de curieuze brief van 27 maart 1985 van Slager en diens
opmerking dat er bij een onenigheid in het geheel geen overeenkomst tussen Den
Alerdinck en mij zou bestaan. André las de betreffende passage enkele malen, voordat
hij begreep dat er niet stond wat werkelijk was overeengeko-
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men en dat Slager zich op Spoor beriep, terwijl deze het allerminst eens was met
Slagers formulering. Ook Spoor wist maar al te goed, dat mijn medewerking voor
een derde jaar aan Den Alerdinck als een paal boven water stond.
‘Weet je wat je doet,’ zei André, ‘je schrijft Slager eerst een briefje dat zijn
schrijven van 27 maart 1985 niet de werkelijke afspraken weergeeft en wanneer ik
weer in Holland ben zal ik die zaak regelen.’ Intussen betekende dit, dat de op 26
januari in het Amstel Hotel gemaakte definitieve afspraak met Den Alerdinck vier
maanden later nog altijd niet correct op papier stond.
Spoor zegt nog altijd diep overtuigd te zijn dat Frans Lurvink een aardige en
integere man is.
‘Maar André,’ zei ik, ‘hoe naïef kun je zijn? Denk je echt dat Lurvink en Slager
die brief aan mij per ongeluk in strijd met de waarheid zonden?’ Van mij mag Lurvink
ook André zand in de ogen strooien, maar mij naait hij niet langer een oor aan. Tot
op zekere hoogte is Lurvink best vriendelijk, maar vertrouwen zal ik hem, zeker na
wat er zoal is gebeurd, nooit meer. In dat opzicht moet ik hem in dezelfde sector
rangschikken als Enkelaar, helaas. De foto van George de Mohrenschildt, die Carel
jatte, heb ik ook nog altijd niet terug.
Heb Maps of the Mind van Marvin Minsky naar Eric Eckholm bij de The New
York Times gebracht met een briefje. Ik zou willen dat deze jongen die kant op ging,
de wetenschap van de geest. Zou ik ooit deze moeite hebben genomen, als hij andere
ogen had gehad?
Ben naar Thorndike Hall aan de Columbia University gegaan om Deanna Kuhn
te ontmoeten. Zij was er niet. Een medewerker, Ernst Rothkopf ontving me namens
haar, om te spreken over de colleges ‘Teaching Thinking’. Hij waarschuwde dat tot
dusverre uit wetenschappelijk onderzoek niet was komen vast te staan dat denken
geleerd kon worden ‘at least, not in the area of problem-solving’. Ik had geen zin
hem uit te leggen dat overal ter wereld wel degelijk proeven hadden plaatsgehad,
waarin het tegendeel werd bewezen.
‘Much consequential mental activity goes on outside awareness,’ schrijft Goleman
in zijn artikel over zelfbedrog. Cognitieve psychofysioloog Emanuel Donchin van
de University of Illinois, deed onderzoek naar ‘the timing of the mind's operations’.
Hij schreef: ‘In our research we find that the mind recognizes a word within the first
150 milliseconds of seeing it. But nothing shows up in awareness, as the subject
reports it, for another 100 milliseconds or so, if it shows up at all.’ Dit
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betekent dat ‘most of what impinges on the senses, and most of the thoughts or
memories that might come to mind as a result, never do come to mind. Awareness
would be far too cluttered were the flow of information not vastly reduced by the
time it arrived. If too much gets through, awareness is swamped by irrelevant
information, as happens, in different forms, during anxiety attacks and in
schizophrenia. Awareness is a limited capacity system,’ aldus Donchin.
Tim Page schrijft over Otto Klemperer ‘die luisteraars naar “het hart” van de
muziek leidde.’288 Ik heb hem een aantal malen gehoord en gezien in het
Concertgebouw, en ik herinner hem net als Kubelík en Monteux als grote dirigenten.
Daarom kon ik nooit in beroering raken van Bernstein met zijn overdreven theatrale
gedragingen. Ook Bruno Walter was een dirigent die bij de huidige architectuur van
de geest niet meer wordt gemaakt.

14 mei 1985
Gary Dotson die tot 50 jaar veroordeeld was, maar onschuldig vastzat nu de
belangrijkste getuige haar verklaring introk, wordt tot een volksheld gemaakt. Hij
staat al weken op de voorpagina's in Chicago, meldt ABC. Nu stapt hij naar de rechter
om zijn naam te zuiveren. Hij is een eikel.289
Als ik morgen thuiskom, is het het beste om Eduard niet te bellen. Maar wie weet.
Ik heb wat hem betreft geen controle over mijn emoties.
Robert Jay Lifton, die ik in 1971 op het spoor kwam voor Grenzen aan de Groei,
heeft 28 artsen ondervraagd die mee hebben gedaan aan de experimenten op mensen
door de nazi's. Er waren artsen bij die in dodenkampen met gaskamers hadden
gewerkt. Lifton constateerde dat deze medici erin slaagden zichzelf te splitsen in
twee persoonlijkheden, in twee afzonderlijke mensen eigenlijk: de ene ‘the torturer,
who inflicted great suffering’ en de andere ‘an ordinary family man’. Volgens deze
psychiater is ‘doubling’ de sleutel tot het kunnen handelen geheel in strijd met de
rest van ons leven. ‘In doubling a person develops a full repertory of feelings and
habits that are quite specific to his evil role, and he is able to revert to his ordinary
self while away from work,’ aldus Lifton over nazi-artsen.290 Die mensen konden dus
alleen hun misdadige gedrag voor zichzelf rechtvaardigen via ‘doubling’, het vormen
van
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een tweede identiteit. Wat ik me afvraag: geldt ‘doubling’ ook voor zakenlieden
(Lurvink) of televisiebazen (Enkelaar), kortom voor mensen in het moderne dagelijkse
leven die zich alleen maar staande kunnen houden door te huilen met de wolven in
het bos? Of voor journalisten als Henk Hofland?
Frans Lurvink belde me. De fondsenwerving gaat niet zoals hij had gehoopt. Hij
wilde de bijeenkomst in oktober uitstellen tot volgend jaar maart. Ik zei dat hij
daarmee het momentum zou verliezen. Ik zei hem dat ik om elf uur met Spoor zou
spreken. Ik luister naar Rachmaninoffs derde pianoconcert. Ik kan het toch wel eens
zijn met Volodja dat dit derde concert het mooiste is van de vier. Katchaturian vindt
Rachmaninoff maar een tweederangs componist.
Op televisie ging het deze morgen op alle zenders over de politie van Philadelphia
die probeerde een aantal ‘radicalen’ van de ‘black liberation’ groep Move te arresteren.
Dit leidde tot een vuurgevecht tussen de politie en de verdachten. Uiteindelijk gooide
de politie na een dag vanuit een helicopter een bom op het huis. Gevolg was dat zo'n
zestig woningen in brand kwamen te staan, twee huizenblokken verloren gingen en
god mag weten hoeveel slachtoffers het tot gevolg had. Ik hoor de zwarte
burgemeester van Philadelphia de politie-actie verdedigen op televisie. Ze zijn
stapelgek in dit land.
Ik bedenk me dat Jessica voorspelde dat André en ik uit Den Alerdinck zouden
stappen. Het is allemaal anders geworden. Ze zei ook dat ze wel een vrachtwagen
antiek kon verkopen. Toen Lurvink een cheque moest tekenen om het ontbijt
vanmorgen te betalen, zette hij alleen zijn handtekening. De rest moest ik invullen.
‘Ik wil niet dat ze aan mijn integriteit twijfelen,’ zei hij. Misschien dat André daar
intrapt, maar ik niet. Ik ben opnieuw in tranen als ik aan Eduard denk, en hoe groot
het risico is dat hij gekwetst wordt nu hij zich in deze affaire stort. Met mij weet hij
in ieder geval dat ik nog steeds van hem hou.
Ik kreeg Eduard niet te pakken, maar Peter wel. Hij heeft een contract getekend
tot half juli. Sinds ik geweest was, had het iedere dag geregend zei hij. Het maakte
hem droevig. Ik kijk ernaar uit hem weer te zien.
Ik heb besloten de fondswerving op me te nemen, via Kendall en Hammer. Ik ga
het Lurvink en Spoor vandaag vertellen. Ik zal het via de sovjets gaan doen.
Hutschnecker gaf me antwoord op mijn brief. Hij stelt dat dogma's vast zitten in
het brein, zonder dat daar controle over is. Ze onstaan in de kindertijd, wanneer
denkbeelden makke-
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lijk geaccepteerd worden. Op latere leeftijd kan dat wel veranderen door bijvoorbeeld
te lezen of door onderwijs. Maar nooit gedwongen, want dat leidt tot opstandigheid.
Dogma's worden dus eigenlijk in het brein ingeplant, voordat het volledig ontwikkeld
is. Het wordt er dus geleidelijk ingebracht, maar daarna wordt het steeds versterkt.
Moslims bijvoorbeeld bidden vijf keer per dag.

Vliegveld, in de bus
Ik had met Lurvink nog kort gesproken over mijn plannen om via de sovjets fondsen
te werven. ‘Briljant,’ zei hij, ‘dat ik daar zelf niet aan heb gedacht.’ Hij lachte erbij
en leek de gelukkigste man ter wereld. Hij gaf me twee cheques van 15.000 gulden,
dus het begon ergens op te lijken. Ik zei hem dat ik het via Gvishiani zou gaan
proberen, op dezelfde manier als we het Harriman Institute tot samenwerking willen
bewegen, via Arbatov.
‘Ik heb jullie nu een paar dagen zien prutsen, en je hebt wel gezien dat ik alleen
naar Grossman mee ben geweest. De rest is zonde van de tijd,’ zei ik nog tegen
Lurvink.
‘Ja,’ zei Frans, ‘dat was mij ook opgevallen. Ik heb je daarover geschreven.’
Ik zit in het restaurant van PanAm, want in het cafetaria is alleen oneetbaar junk
food. Ik bedenk me wat er in Ed zal omgaan op 12 juni wanneer hij op JFK zit te
wachten op zijn vliegtuig naar huis. Zou er ergens in zijn hoofd de gedachte omgaan:
fijn dat Wim er is als ik thuiskom? Of zou hij alleen maar helemaal in de vernieling
zijn vanwege het achterlaten van zijn geliefde? En dan te bedenken dat die jongen
over een aantal jaren helemaal niet meer in beeld zal zijn.
Ik houd me steeds maar voor ogen dat niemand, noch Eduard, noch ik, ook maar
enigszins die chip in het hoofd onder controle heeft. En bovendien is Eduard nog
maar 25.
Ik heb André gebeld om er bij Lurvink op aan te dringen dat het contact met
Gvishiani zeer discreet moet blijven, en liefst volledig geheim gehouden moet worden.
Ik ben vandaag flink bijgekleurd. Ik wou dat Ed me zo kon zien.

New York - Londen
Ik luister naar een sonate van Chopin. Ik herinner me ineens dat Wicher iedere dag
naar muziek luistert in zijn auto. Freddy waarschijnlijk ook. Ik kan me mijn leven
zonder een dagelijkse dosis muziek, niet meer voorstellen.
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15 mei 1985
Heathrow, metro
Ik heb geprobeerd Ed te bellen, maar hij nam niet op.
Peter kwam al om 11:15 uur. We lunchten bij Kettner's. Peter at een dikke biefstuk.
Gisteren kreeg hij een lieve brief van Edwin uit Johannesburg. Misschien moet Peter
daar in september maar naartoe.

Heathrow, 17:20 uur
Ook al was ik dood- en doodmoe - ik had totaal niet geslapen - ik vond het toch
gezellig met Peter. Ik gooide zijn wijn om, en piste in een galerij vlak bij zijn huis.
Ik moest ieder kwartier pissen. We hadden een leuk gesprek in een café, en daarna
bracht hij me naar de metro terug. Ik hield het droog deze keer. Waarschijnlijk was
ik te moe.
Ik probeerde Eduard te bereiken, maar zowel vanochtend als daarnet lukte het niet.
Het is zijn balletavond. Misschien is hij weg voor Transavia.
Ik heb 10 pond achtergelaten voor Peter, maar ik voel me er niet goed bij. Wie
weet wat hij echt nodig heeft? Ik zal eens in zijn bankpapieren kijken, en als zijn
saldo laag is, zal ik 1.000 gulden naar hem overmaken.
Het is niet te geloven. De paus heeft aan enkele mensen in Nederland gevraagd
of zij vonden dat hun beeld van Jezus overeenkwam met de realiteit.
Peter had een kop in NRC Handelsblad gezien met de strekking dat niemand in
Suriname achter Bouterse stond - dat was dus het artikel van Van der Zee. Zul je
zien: straks, wanneer ik net in Suriname op gang kom, wordt Bouterse vermoord
(zoals Van Eeghen drie jaar geleden voorspelde).
De Soet van de KLM is aan boord. Hij zag me, en keek uitgebreid om. Ik zal Carel
nu toch eens vragen of hij zijn belofte heeft gehouden.

Amerbos, in bed
Eduard was niet thuis, dus ik nam een taxi van Schiphol naar huis. Ik was ook erg
moe.
Peter had 2.500 gulden schuld aan de bank, nu nog 1.600 ofzo. Ik vind het vreselijk.
Maar wanneer zal hij ooit op eigen benen staan als ik altijd maar blijf bijspringen.
Ik heb hem al met een paar duizend gulden geholpen.
Ik had Eduard nog om 21:30 uur gebeld en trof hem thuis. Hij was in Hannover
geweest voor Transavia en was deze avond om 19:45 uur teruggekomen op Schiphol.
Morgen is hij bezig
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- we zijn morgen weer een jaar herenigd - maar vrijdag vliegt hij zijn ouders naar
Spanje. Als hij terugkomt, komt hij meteen naar hier. Hij moet dit weekend wel
beschikbaar zijn voor Transavia, maar zijn ouders zullen een week in Spanje blijven.
Hoe kan ik van hun afwezigheid gebruik maken? Ik vertelde hem wat ik van hem en
Paul dacht waarop hij zei: ‘Ik ken je.’ Ik probeerde Peter nog te bellen maar kreeg
hem niet te pakken. Ik snak ernaar Ed in mijn armen te houden.
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Amsterdam
16 mei 1985
Amerbos
Hugo van Reijen kwam langs. Ik denk dat het beter is dat ik hem niet meer zie. Hij
zou een spion kunnen zijn, of misschien ook niet. Hij begon te vragen naar mijn
belastingstatus, onder het mom dat hij zelf weg wil in verband met belastingvoordelen.
Ik denk nog steeds dat het een dekmantel is. Waarom zei hij dat de foto van Eduard
weg is? Die staat al een jaar niet meer in de keuken.
Ik belde Peter vanmiddag, en zei dat ik zijn 1.800 gulden schuld aan de bank zou
afbetalen. Ik denk dat hij erg blij was. Ik ben blij dat ik dit nog voor hem kan doen,
zo lang als het duurt.
Ik kreeg een reactie van Richard Duncan van Time. Hij zegt dat hij niet van mening
is dat hij nog iets op te lossen heeft met mij.
Er lag ook een briefje van Hendrik van Niftrik van de NVJ. Het was een kopie van
het briefje dat hij aan Grosheide had geschreven. Hij schreef dat hij me had gemaand
mijn aandeel met spoed te voldoen. Ik schreef hem onmiddellijk terug.
17 mei 1985
Beste Hendrik,
Je brief van 3 mei ontving ik twee dagen geleden bij thuiskomst. De ethiek
van lawyers doesn't fail to surprise me, neem het geval Meerbach.
Wat dacht je nu eigenlijk? Jij was de eerste, die me Legal action tegen de
vpro (als advocaat) adviseerde.
Jij schakelt een mijnheer Grosheide in. Dat is tot daar aan toe.
Maar hoe haal je het in godsnaam in je hoofd, te denken, dat wanneer die
mijnheer over mijn zaak een advies uitbrengt, zonder überhaupt ooit één
woord met mij hierover te hebben gewisseld, zonder dat ik de vpro affaire
kon bepleiten bij hem, een negatief oordeel uitspreekt, waardoor mijn
vordering van fl. 5.000,- in rook opging, dat ik daar
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dan één cent voor zou betalen. Wat is hier feitelijk onjuist aan? Hoe haal
jij - en de heer Grosheide dito - het in je hoofd mij in reactie op deze
weigering een brief vol dreigementen te zenden?
Met een groet,
Willem Oltmans
Ook Johan Vermulst van In den Toren had een briefje gestuurd. De drukproeven
hadden wat vertraging, maar het komt allemaal goed volgens hem. Hij heeft me een
voorlopige versie gestuurd waarin ik de namen moet arceren die in de index moeten
komen.
Plots kreeg ik de ingeving om naar Wenen te gaan om daar Lomeiko te ontmoeten.
Ik belde de Sovjetambassade en liet een bericht achter. Ik belde ook Frans Lurvink,
die inmiddels weer op Den Alerdinck was. Hij vond het een goed idee dat ik naar
Wenen zou gaan. Hij vertelde ook nog een verward verhaal over een mogelijk
donateur in New York.
Lomeiko belde me om 18:00 uur terug. Zij vliegen morgen al vroeg terug naar
Moskou. Ik moet eerst contact opnemen met Enkelaar. Volgens Volodja had Carels
secretaresse ook al gebeld voor een ontmoeting tussen Enkelaar en Lomeiko. Maar
dit is mijn terrein; dat heb ik in New York heel scherp van Spoor en Lurvink geëist,
en ze waren toen volledig akkoord.
Ik heb Chanoeka duidelijk gemaakt dat onze structurele samenwerking ten einde
was. Wel wil ik met hem nog op projectbasis samenwerken. Hij vond dat prima.
Nu moet ik alleen Henk Herrenberg nog hebben.
Ik werkte aan de index van de Memoires en bereidde me voor op de bijeenkomst
met Van Dis in Leiden.
Ik ga drie cheques van Den Alerdink naar de bank brengen, totaal 28.796 gulden.

18 mei 1985
Eduard was gisteren hier. Hij arriveerde in zijn Transavia-uniform. Zijn haar was
lullig geknipt. Ik keek naar hem en dacht: is dit de jongen waarvoor ik bijna met mijn
leven stopte? In zijn blootje is hij beslist niet de enige, maar langzaam kwamen mijn
oorspronkelijke gevoelens voor hem weer terug. We hebben vele uren samen gepraat.
Ik had in New York een foto van een ‘droomjongen’ gekocht en er op geschreven:
‘for Willem - George’. Ik probeerde hem er jaloers mee te maken door te zeggen een
heerlijk nummer met George te hebben gemaakt.
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Ik stak een zodanig verhaal af dat hij het geloofde. Hij zei George ook lekker te
vinden. Ik voegde eraan toe met hem op zijn motorfiets te hebben gezeten, allebei
in een leren jack. Maar voor jaloezie opwekken is het te laat tussen ons. Jan Cremer
belde. Samen met Eduard ging ik naar hem toe. We dineerden in een visrestaurant
in de Utrechtsestraat. Jan heeft het druk met zijn rockmusical. De dansers zijn
Amerikanen. Het budget bedraagt acht en een half miljoen.
André Haakmat belde dat ze me naarstig hadden gezocht om bij Desi Bouterse te
bepleiten dat hij opnieuw met het verzet in Nederland zou willen spreken. In december
ontmoetten zij hem anderhalf uur. Maar toen was Harvey Naarendorp nog de naaste
adviseur. Bij Henk Herrenberg hoeven ze het niet te proberen. Die kent zijn
pappenheimers van haver tot gort. Ik vertelde hem dat professor Albeda van Den
Haag niet naar Suriname mocht. Dit vond hij een schandaal. Hij wilde het laten
uitlekken. Omdat een Surinaamse helderziende, René Vaarnold, me heeft benaderd,
en met wie ik vandaag heb afgesproken, vroeg ik Haakmat wie deze man is. ‘Dat is
werkelijk een grootheid,’ was het antwoord.

19 mei 1985
René Vaarnold arriveerde gistermiddag uit Dordrecht op Amerbos, een Surinaamse
bosneger en witch doctor, vergezeld door drie assistenten, Guno Denz, Henry Bel
en een lichter gekleurde mix, Harold Nijbroek. Ik dacht: waar ben ik aan begonnen.
Omdat ik op het punt stond een klassieke keelinfectie te krijgen, en dit vertelde,
toverde Vaarnold een stuk hout uit zijn koffertje en begon (in een van de Surinaamse
talen) een vurig gebed. De anderen luisterden eerbiedig toe. Ik had dus vier
‘gelovigen’ op bezoek. Later vertelde hij zijn betovergrootvader en -grootmoeder te
hebben aangeroepen. Vervolgens trok hij uit het hout een drab van rode kleur. Hij
dronk er zelf eerst van en toen moest ik hiermee mijn keel genezen. Word ik nu
vergiftigd, dacht ik, maar nipte ervan. ‘In zeven minuten merkt u het al,’ was zijn
voorspelling. Toen ik inderdaad geleidelijkaan beter werd, heb ik er meer van
gedronken tot het naar bed gaan toe. Vandaag is de ontsteking nog niet weg, maar
wel veel en veel beter. Vaarnolds ogen deden me
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denken aan die van Elina Cummings, uit de coffeeshop in Torarica.
Paus Johannes Paulus II heeft in een toespraak in Luik racisme en
vreemdelingenhaat veroordeeld. Hij riep op tot ‘social justice and warned against a
national and international economy which is only concerned with profit.’ Hij is een
roepende in de woestijn bij de voortdurende toename van Amerikanisering overal
ter wereld. ‘A noble war should be waged for social justice,’ riep de heilige vader
uit in het kielzog van Marx en Lenin.291
Intussen krijgt het Pentagon van de Reagan-kliek 1,1 biljoen dollar - na een debatje
van 15 minuten in het Congres volgens een hoofdartikel in The New York Times om de Amerikaanse vloot tot 600 schepen uit te breiden. En dat heet dan ‘democratie’
en opkomen voor ‘een vrije wereld’.292
Olga Carlisle sprak met Milan Kundera. Kundera noemt Franz Kafka, Robert
Musil, Hermann Broch en Witold Gombrowicz Centraal-Europese schrijvers van de
twintigste eeuw, die heerlijk wantrouwig zijn ten aanzien van wat André Malraux
noemde ‘the lyric illusions’. Kundera zegt: ‘Distrustful of the illusions concerning
progress, distrustful of the kitsch of hope. I share their sorrow about the western
twilight. Not a sentimental sorrow. An ironic one.’
Kundera noemt Tolstoj ‘the first, perhaps, who grasped the role of the irrational
in human behavior. The role played by stupidity - but mostly also of the
unaccountability of human actions guided by a subconscious that is both uncontrolled
and uncontrollable.’ Verderop zegt hij: ‘Alas our human future is not childhood but
old age. Old age, the only future that each of us faces, will never be shown on any
propaganda posters. Neither on the left nor on the right.’
Hij is idolaat van de Oostenrijkse schrijver Hermann Broch die beweerde dat: ‘The
only morality for a writer is knowledge. To be a writer does not mean to preach a
truth, it means to discover a truth.’ En de journalist? Ik denk dat mijn dagboek bewijst
dat ik er jarenlang naar heb gestreefd kennis te vergaren, liefst ter plekke, om de
feiten en waarheid over die kennis bekend te maken.
Warempel komt Sytze van der Zee ook vandaag weer met een anti-Bouterse artikel
in NRC Handelsblad: KERKEN ENIG BOLWERK VAN VERZET TEGEN SURINAAMSE
REGERING. Hij is uit pure ellende maar met dominee Rudy Polanen gaan praten van

291
292

The New York Times, 19 mei 1985, Eugene Dionne.
The New York Times, 19 mei 1985.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

220
wie bekend is dat hij een fervent tegenstander van Bouterse is.293

20 mei 1985
Adriaan van Dis was op televisie in gesprek met de prominente dissidente schrijver
Lev Kopelev en zijn vrouw Raissa Orlova. Ik dacht: wat jammer dat Adriaan niet
meer over de Sovjet Unie weet. Vervolgens verscheen volksschrijver Gerard Reve,
en, onder veel applaus, werd het uur verder vol geluld.
‘Ik kan die man op zijn tachtigste verjaardag toch niet...’ reageerde Ronald Gase
op mijn verwijt aan hem dat hij wel erg veel van wat hij over Van Roijen wist
achterwege had gelaten in zijn artikel. Hij bedoelde natuurlijk dat hij hem niet in zijn
hemd kon zetten. Maar dat kan (en moet) dus wel, tenminste als je voor een serieuze
onderzoeker van de documenten der geschiedenis door wilt gaan, wat Gase toch is
en ook wil zijn. Zijn eenvoudige afkomst speelt hem steeds weer parten. Hij is hierin
trouwens de enige niet.
George Sand begon haar memoires te schrijven toen ze 43 jaar was in 1847 en
hield er in 1848 weer mee op, terwijl ze pas in 1876 is overleden. Wat zouden we
veel meer over Chopin hebben geweten als zij maar wat meer moeite had gedaan of
inzicht had gehad in de waarde van geschiedkundige geschriften. George Sand liet
het graf van haar vader openen om zijn geraamte te kunnen kussen. Geschift.
Een griezelig artikel over de hersens van Albert Einstein, verlucht met kleurenfoto's
van de verschillende delen van zijn brein in weckflessen. In dezelfde soort flessen
werd vroeger op De Horst rabarber uit de moestuin bewaard. Het brein van de
beroemde wetenschapper wordt in Wichita, in Kansas bewaard door de patholoog
Thomas Harvey, die de autopsie verrichtte.294 De flessen bevinden zich in een
‘card-board box that once held Costa-brand apple-cider. The box was stacked in a
corner of his office behind a beer cooler,’ schrijft Gina Maranto.
Marian Diamond heeft vastgesteld dat het brein van Einstein 73 procent meer
‘glial cells’ bevatte dan de hersenen van een gemiddeld mens. ‘Glial cells, of which
there are four types, physically support the intricate networks of branched neurons,
the cells that constitute the thinking-machine. Although scientists don't understand
them fully, they do know that they perform some basic biochemical chores, such as
mopping up the
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potassium that's formed as a byproduct of all neuronal activity, and manufacturing
myelin, the sheath of protein that insulates nerves.’ Einstein zelf wilde overigens dat
men zijn hersens niet zou bestuderen, maar met rust zou laten.
J.J.F. (Jacob) Stokvis, eens hoofdredacteur van De Telegraaf, is overleden, wat
met veel poeha in die krant wordt gemeld. Ik had voornamelijk met hem te maken
in 1956. Terwijl hij in persoonlijk contact niet onaardig was, liet hij zich door Den
Haag en de inlichtingendiensten onder druk zetten. Een ‘bruikbare’ journalist die
naar de pijpen van ondemocratische machtsmisbruikers danste.
Vanmorgen was er een rechtszitting over mijn claim op de VARA. Een jeugdige
rechter, Peeters, boog zich over de zaak. Na veel over en weer geklets stelde hij voor
dat we een schorsing aanvaardden om ‘een regeling’ te treffen. Hij vroeg hoeveel
tijd we nodig zouden hebben. ‘Is 15 minuten genoeg?’ vroeg hij. ‘Wat mij betreft 5
minuten,’ zei ik. Leo Spigt van het kantoor van Doeleman en confrères kwam uit
Breukelen en was te laat. Tijdens het overleg zei ik: ‘Oké, 5.000 gulden en de zaak
is gesloten.’ Nee, zei Engelsman namens de VARA, dat was niet haalbaar. ‘Wees nu
eens voor een keer geen Hollandse kruidenier en marchandeer niet,’ zei ik. Spigt
vond dat ik gevaarlijk spel speelde en dat ik meer had kunnen bedingen. We zijn
vertrokken zonder overeenstemming.

21 mei 1985
Ik heb eerst premier Lubbers een paar punten geschreven.295 Frans Lurvink belde met
een onthutsende mededeling. Hij had gisteren Carel Enkelaar ontmoet, die had
toegegeven Lomeiko en Gromyko te spreken te hebben gevraagd om te proberen
alsnog op eigen houtje een televisie-interview met Michail Gorbatsjov te krijgen.
Dus zonder mij. Enkelaar overwoog Leo Kool hiervoor naar Moskou te laten vliegen.
Om te beginnen denk ik dat Leonid Zamyatin ook dit plannetje zal torpederen. Ik
wees Lurvink erop dat we met Spoor uitdrukkelijk in New York hadden afgesproken
dat het interview met Gorbatsjov vanaf het begin mijn zaak was en dus zou blijven.
‘Ik weet het,’ antwoordde Frans. ‘Ik heb trouwens ontdekt dat jij het beste alleen
werkt.’
Ik heb wat Enkelaar betreft nu toch het ‘Hoflandpunt’ bereikt. Ik heb tot het uiterste
geprobeerd goede maatjes te blijven, maar hij blijft in hart en nieren een kleine
scharrelaar. Bo-
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vendien wilde Carel alleen met Lurvink naar Ted Turner van CNN, bij wie Vladimir
Lomeiko mij introduceerde. Lurvink trapte er niet in.

22 mei 1985
Gisteravond ben ik in Leiden met Adriaan van Dis in discussie gegaan. De
koepelvormige zaal was afgeladen.296 Er werden stoelen bijgehaald.
Adriaan deed uitspraken als dat hij eigenlijk wilde schrijven en mooie zinnen
maken. Daar had ik niet van terug, want aangezien ik nog altijd in het Engels denk,
na vele jaren Amerika, fabriceer ik meestal de ene kromme zin na de andere, omdat
ik niet zingericht ben, maar inhoudsgericht. Toen hij het toontje aansloeg ons gesprek
meer te willen verdiepen, antwoordde ik: ‘Waar wil je over spreken? neuro-anatomie,
sociobiologie, noem maar op.’ Daar deinsde hij snel van terug. Hij vroeg me of ik
tijdens mijn journalistieke loopbaan me door geslijm bij hooggeplaatsten binnen had
gewurmd. Ik werd even nijdig, maar ik antwoordde met het spreekwoord: zoals de
waard is vertrouwt hij zijn gasten. Dat bracht Adriaan tot de uitspraak dat hij zich
publiekelijk niet zo ongeremd en ongegeneerd kon opstellen zoals ik dit deed. ‘Voor
wie kan je dat niet doen?’ vroeg ik hem. ‘Gooi je pose maar uit het raam. De mensen
die hier zitten zie ik als vrienden, anders zouden ze niet zijn gekomen. Daarom spreek
ik nu met deze zaal mensen zoals ik in mijn werkkamer thuis zou hebben gesproken.
Dat heeft geen moer met ongegeneerdheid te maken.’ Adriaan zei hiervoor steeds
een gevoel van schaamte te moeten overwinnen.
Een oudere heer op de eerste rij, een voormalig hoogleraar Handelsrecht, zei
Sukarno te hebben gekend en hem ‘een man van eruditie’ te hebben gevonden. Hij
begreep niet dat ik hem in een adem met Desi Bouterse noemde. ‘Kunt u bijvoorbeeld
met Bouterse spreken over Nederlandse literatuur?’ Ik dacht: waar begin ik met deze
man? Ik moest haast lachen. ‘Ik heb eerder toch ook Reagan en Gorbatsjov in een
adem genoemd?’ Ik bedoelde dat Reagan niet in Gorbatsjovs kleine teen paste, maar
dit werd kennelijk door het publiek niet zo opgevangen. ‘Waarom moet praten over
Vestdijk of Henriëtte Roland Holst een maatstaf zijn om een leider van een ander
land aan het andere einde van de wereld mee in te schatten? U bent een Nederlandse
hoogleraar. Wij hebben enkele eeuwen in Indonesië gezeten. Wat weet u van Javaanse
cultuur? Wat
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weten we na enkele honderden jaren van Surinaamse culturele patronen, waar
Bouterse, als halve Indiaan, veel over kan vertellen?’ De man in kwestie bleef stil.
Adriaan en ik reisden samen per trein terug naar Amsterdam. Adriaan had een
eerste klasse kaartje gekocht. Waarom? ‘Ik ben nu te bekend om tweede klasse te
reizen.’ Hij betaalde het supplement aan kosten op mijn kaartje, zodat we wat konden
kletsen. Hij was gevraagd om hoofdredacteur van de Haagse Post te worden ‘om er
een blad als The New Yorker van te maken.’ Hij vervolgde: ‘De banken zijn bij me
gekomen. Zij willen de Haagse Post geld lenen als ik de post aanneem. Maar waarom
zou ik mij die sores op de hals halen?’
André Spoor had Max van Rooij gepolst of hij mee wilde overstappen naar
Elseviers Magazine. Adriaan zei: ‘André is niet hard genoeg voor die baan. Hij is
een grote verzoener. Om daar te slagen, zou hij er eerst veel mensen moeten
uitflikkeren.’ Hij citeerde Henk Hofland, die gezegd zou hebben: ‘Wim is woedend.
Toch is hij me nog altijd heel dierbaar.’ Ik vroeg Adriaan hoe hij Gerard Reve en
mij met elkaar vergeleek. Daar wist hij geen raad mee. ‘Vergeet niet,’ zei hij, ‘er zijn
100.000 liter Bols door die man gestroomd.’ Zo tegenover elkaar zittend in de trein
liet hij zich ontvallen: ‘We moeten samen op televisie. Je bent een mooie man.
Wanneer ik jou met Hofland vergelijk.’
Pepsi Cola heeft met de Sovjet Unie een nieuw ruilovereenkomst bereikt waarbij
vijf jaar lang Pepsi zal worden ingevoerd in ruil voor Stolichnaya wodka ter waarde
van 2 miljard dollar.297 De banden van Pepsi met de USSR gaan terug tot 1959, toen
Richard Nixon, dan vicepresident van de VS, een Amerikaanse tentoonstelling in
Moskou opende.

23 mei 1985
De NVJ speelt het hard. Ik heb per aangetekende brief geantwoord, bereid te zijn het
geld te betalen, maar niet nadat ik mijn zaak zelf bij het bestuur heb kunnen bepleiten.
André Haakmat heeft dus toch mijn plan met professor Albeda naar NRC
Handelsblad laten uitlekken. Hij belde op en vroeg hoe ik het artikel vond. ‘Ik vind
het jammer,’ zei ik.
‘Maar we hadden het toch afgesproken?’ was zijn wederwoord.
‘Voor ik u nog kon stoppen, was u al aan het bellen geslagen. Wat kon ik nog
doen?’
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Hij zei vervolgens door het ANP te zijn gebeld en te hebben gezegd dat hij de opstelling
van de Nederlandse regering in de zaak Albeda een schandaal vond. Haakmat:
‘Wanneer Bouterse naar Libië gaat, wordt hij bekritiseerd en wanneer hij een geste
naar Nederland maakt, wordt hij gesaboteerd. Nederland is bezig Suriname de keel
dicht te knijpen. Het wordt de hoogste tijd dat er Kamervragen over worden gesteld.’
Ik heb professor Albeda geschreven dat hij de publicatie in NRC Handelsblad niet
aan mij, maar aan André Haakmat heeft te danken.
Hans van den Broek liet vanuit Washington weten Albeda te hebben afgeraden
naar Paramaribo te gaan vanwege diens positie in Nederland. Juist vanwege zijn
positie hadden we geen beter adviseur naar Suriname kunnen afvaardigen.

24 mei 1985
Jacob van der Gaag heeft een advocaat nodig. Hij belde. Ik introduceerde hem bij
Voetelink. Toen ik vertelde nog altijd in correspondentie te zijn met Carlos Rafael
Rodriguez over de voortzetting van ons boek, antwoordde hij (als voormalig
ambassadeur in Havana): ‘Die houden zich aan niets en aan geen enkele afspraak of
contract.’
Kamerlid Knol (PvdA) gaat vragen stellen in het parlement over de kwestie Albeda.
Ik belde hem. ‘Ik heb de pest aan militairen, mijnheer Oltmans,’ begon de geachte
afgevaardigde.
‘Militairen hebben meer hersens in hun wijsvinger dan in hun kop.’
‘Wat heeft dat met de heer Albeda te maken?’ vroeg ik.
‘Ik wil niet dat Albeda naar dat stelletje criminelen in Suriname gaat.’
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‘Hoe rijmt u dat met generaal Suharto, die honderdduizenden mensen liet vermoorden
en hoogverraad pleegde jegens Sukarno, naar wie we Hare Majesteit zenden en aan
wie we miljarden geven om de fascistische criminelen in Djakarta nog te financieren
ook?’
‘Ja, maar dat ligt een tikkeltje anders,’ antwoordde hij.
‘Hoe anders, mijnheer Knol, legt u mij dat eens uit.’
‘Nou, daar zouden we niet zo direct klaar mee zijn.’
‘Inderdaad, want uw redenering gaat mank aan logica en intelligentie. Waarom
gaat u zelf niet eens uw licht opsteken in Paramaribo en dan bij Bouterse beginnen,
zoals ik heb gedaan.’
‘Ik ben al een jaar geleden uitgenodigd.’
‘Dan weet u dus ook niet waar het over gaat in Suriname.’
‘Maar ik spreek toch ook met u, mijnheer Oltmans!’
Ik heb Henk Herrenberg de tekst van dit gesprek toegezonden. Premier Rajiv
Gandhi van India is in Moskou geweest. Hij legde de nadruk op de dertig jaar van
samenwerking en vriendschap met de USSR. Afghanistan kwam natuurlijk ter sprake.
Michail Gorbatsjov zette uiteen hoe Pakistan zich in de strijd had gemengd (lees de
VS). Gandhi zei op een persconferentie dat ‘the Soviet Union is the only nuclear
weapons power that accepted the New Delhi Declaration, that calls for nuclear powers
to prohibit testing, the production and deployment of nuclear weapons. The United
States did not even bother to pick up the document,’ aldus Gandhi. Hij zit op de lijn
van zijn moeder.298
In Israël zijn 1.150 Palestijnen geruild tegen drie Israëlische soldaten.299 Onder de
vrijgelaten Palestijnen bevonden zich 79 gevangenen die verantwoordelijk waren
voor het doden van Israëli's. Wijs me een oorlog waarin de ene partij leden van de
andere partij niet zou neerschieten. Israëlische soldaten zijn immers op pad om
Palestijnen neer te knallen. Grote beroering in Israël. Nu zijn ‘terroristen’ geruild en
Israël had plechtig verkondigd nooit met terroristen te zullen onderhandelen. Maar
Palestijnse ‘terroristen’, althans volgens de Israëlische zienswijze, zijn in Palestijnse
en Arabische ogen slechts vrijheidssoldaten en patriotten. Toen wij door de nazi's
waren bezet, bliezen we ook Duitse treinen op via terroristische daden, maar alleen
de Duitsers noemden de Binnenlandse Strijdkrachten terroristen, aangevoerd door
prins Bernhard. Voor ons waren het vrijheidssoldaten.
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Vanavond schrijft Van der Zee in NRC Handelsblad: ‘Nederland mag Suriname niet
afschrijven.’ Hij sprak met een Surinaamse bedrijfsadviseur. Deze had tegen Van
der Zee onder meer gezegd: ‘Men moet begrijpen dat wij in Suriname ongeveer
dezelfde situatie doormaken als Nederland in 1940-1945. Juist daarom hebben we
steun van buitenaf hard nodig. Wat je anders bereikt, is dat de mensen door de knieën
gaan. Dat is een soort NSB-effect.’300
Intussen is in Indonesië de communistische vakbondsleider Mohammed Munir
door die fijne mijnheer Suharto geëxecuteerd. Hij werd in 1968 gearresteerd en in
1973 ter dood veroordeeld. Kamerleden van de PvdA, PSP en CPN hebben Hans van
den Broek om informatie gevraagd.

25 mei 1985
Claus op de fiets op de Dwingelose heide in Drenthe op de voorpagina van De
Telegraaf. Hij is op werkbezoek.
Huis ten Bosch is ‘een onneembare vesting’ geworden meldt Josje Hagers. Er is
een tuimelhek geplaatst over een lengte van 1.550 meter ten bedrage van een miljoen
gulden.
KLM en SLM hebben een akkoord bereikt. Dit is voor vele Surinamers een zegen
want zoals ook Van der Zee belichtte, door het stoppen van vluchten tussen
Paramaribo en Amsterdam zijn een aantal Surinaamse planten-, orchideeën- en
groente-exporteurs bankroet gegaan.
Wim Wertheim belde dat Peter Kooijmans trots op televisie heeft verteld, zich
ervoor te hebben ingezet dat Suriname op de lijst van landen kwam te staan die
mensenrechten schenden en dat Indonesië nu van de lijst werd afgevoerd. Dit laatste
kon geschieden omdat Nederland, zich onthield van stemming. Wertheim las
vervolgens voor wat hij hierover in het Indonesië Bulletin gaat zetten.
Vanavond brengt Sytze van der Zee een laatste pagina over Suriname, onder de
titel: DE SURINAAMSE BEROERTE. Het zaterdagbijvoegsel opent er mee. En het artikel
begint met mij. Als te verwachten van die man, die niemand van enige importantie
te spreken kon krijgen in Paramaribo, presenteert hij venijnig, gemeen en onwaar
geklets. Ik sprak hem een keer aan het zwembad in Torarica. Op geen enkele manier
gaf hij te kennen dat hij met een interview bezig was. Hij maakte geen aantekeningen.
Als medewerker van André Spoor in Washington, heb ik hoe dan ook nooit met hem
gesproken, want mijn in-
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stinct heeft me al jaren behoed om een pas in die man zijn richting te zetten.
Na Desi Bouterse en Henk Herrenberg het voorstel te hebben gedaan professor
Albeda voor advies naar Suriname uit te nodigen, een plan dat werd overgenomen,
had ik om een ticket gevraagd om voor de uitvoering ervan naar Nederland op en
neer te gaan, want ik was eigenlijk op eigen kosten op weg naar de VS. Dit werd toen
meteen in orde gemaakt. Inderdaad was ik zo onvoorzichtig dit tegen Van der Zee
te vertellen, die nu in zijn krant zet dat ik waarschijnlijk de eerste Nederlander was
die op een ticket van het Surinaamse leger reisde. ‘Bouterse heeft hem op een
belangrijke missie naar Nederland gezonden,’ meldde Van der Zee. Ik had aangeboden
naar Nederland te zullen gaan om contact met Albeda op te nemen, wat echter iets
anders is dan de suggestie die men uit het geschrijf van Van der Zee zou kunnen
opmaken dat ik als loopjongen voor Bouterse fungeerde. Ik kon me wel voor mijn
kop slaan.
Ik belde meteen André Spoor, en legde uit wat er was gebeurd en wat Van der Zee
had geschreven. Spoor vond de gang van zaken volledig ontoelaatbaar. Ik herinnerde
hem eraan dat Herrenberg Nederlandse journalisten vergeleek met makrelen voor
de kust bij Scheveningen. ‘Als je een hengel uitgooit, zitten er meteen zeven makrelen
aan je lijn.’
‘Op die manier zou je nooit meer met iemand kunnen praten,’ aldus André. Vooral
dat hij je woorden in de krant heeft opgetekend tussen aanhalingstekens, dat kan niet.
Wat hij hoogstens had kunnen doen, is informatie die jij rondstrooide - het was ook
wel onvoorzichtig van je, Wim - zonder jouw naam te noemen in het artikel
verwerken.’ Hij adviseerde me ‘maar zeg niet dat dit advies van mij komt,’ om Wout
Woltz, zijn opvolger, een protestbrief te schrijven over de gang van zaken. ‘En anders
kan je er mee naar de Raad voor de Journalistiek gaan. Maar vraag vooral advies,
niet aan Kuitenbrouwer, want die is van onze krant.’
Ik belde Frank Kuitenbrouwer, die ik per slot van rekening al jaren ken, dus wel.
Hij gaf me groot gelijk in het geweer te komen tegen Van der Zee, en raadde me aan
niet naar de Raad voor de Journalistiek te lopen. ‘Op die manier staat er over zes
maanden een stukje in De Journalist. Het beste is om Wout Woltz de gelegenheid
te geven een retractie te plaatsen. Doet hij dit niet, dan begin je een kort geding,’
aldus de juridische medewerker van NRC Handelsblad zelf.
Ik belde André Spoor terug, die me in grote lijnen aangaf hoe om een retractie van
Wout Woltz te vragen. Het gaat om ver-
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trouwelijke gegevens, ik heb nooit een interview gegeven, de gebruikte passages
geven mijn woorden niet correct weer en het publiceren van deze gegevens is in
strijd met de journalistieke ethiek. Laat staan dat ik toestemming tot publicatie gaf.
NRC Handelsblad moet dan betreuren dat deze gegevens aldus in de krant zijn
gekomen.
Ik vroeg me vervolgens af welke advocaat het beste een kort geding zou kunnen
aanspannen.
Allarmerend telefoontje van Bibeb: zij had Rinus Ferdinandusse net ervan weten
te overtuigen dat een tweede interview met mij prima zou passen en nu deze
publicatie! Rinus had haar opgebeld: ‘Heb je in NRC Handelsblad gelezen wat Sytze
van der Zee over Oltmans schrijft?’ Verder had Piet de Moor een portret van mij aan
Vrij Nederland aangeboden, waar Bibeb ook razend over was. Alsof ik hier iets aan
kon doen. Zij weet dat ik het liefste met haar werk. Bibeb: ‘Ik ga Rinus gauw
terugbellen, nu je me uitlegt wat er met NRC Handelsblad is gebeurd.’ Ik belde intussen
Piet de Moor dat als hij mij een interview vraagt voor het Belgische blad Humo hij
dat vervolgens niet aan moet bieden aan Vrij Nederland, omdat ik door zulke fratsen
in moeilijkheden kom. Ook heb ik hem gezegd dat ik hem helemaal geen interview
meer geef.
Ik belde Adriaan van Dis, en legde hem uit wat er gebeurd was. Hij hoopte dat ik
het kort geding (tegen zijn krant) zou doorzetten. Hij heeft kennelijk geen enkel
respect voor Wout Woltz.
Sonja Barend heeft toch eigenlijk niets in haar mars, behalve een hoop
PvdA-geklets. Hopeloos. De Schwung is uit haar show.

26 mei 1985
Eduard kwam al om negen uur vanmorgen. We vonden elkaar eindelijk na lange tijd
terug bij koffie, gebak en aardbeien. En terwijl we genoten van de unieke sfeer reed
Aart van der Want voor. Ik haastte me naar buiten, en zei door het raampje van zijn
auto dat hij deze keer niet gelegen kwam, omdat ik met Ed alleen wilde zijn. Hij
antwoordde dat hij juist met Eduard had afgesproken ook naar mijn huis te komen.
Deze samenkomst hadden ze ter gelegenheid van mijn verjaardag op 10 juni
aanstaande georganiseerd. Ze gaven me vier prachtige cassettes van His Master's
Voice met ieder vijf langspeelplaten, met vele pianoconcerten, vioolconcerten en
andere muziek. Ik vond het allemaal veel te veel, en was compleet van slag. Bovendien
past Aart nu eenmaal niet in een samenzijn van Eduard en mij.
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Dat is een totaal ander wereld. Ik was als verlamd, en kon ze eigenlijk niet spontaan
voor alles bedanken, hoe goed ook bedoeld. Mijn dag was verpest. Ik reed later met
Eduard mee naar Schiphol waar hij moest gaan werken. Ik keerde met de trein en
bus terug en was in tranen. Ik viel vervolgens in lijn 33 naar Noord zelfs in slaap.
Eduard is op weg naar Rhodos.
Ik ben voor het eerst in lange tijd achter de vleugel gaan zitten. Altijd weer mijn
uiteindelijke redding.
Ik dacht sterk aan mijn vriend John van Haagen. Hij belde prompt op dat zijn
moeder, die we vroeger mammos noemden, in haar slaap is overleden.

27 mei 1985
Ik was in de polders om mijn triestheid te ontvluchten. Ik probeer te lezen en te
schrijven aan het tweede deel van mijn Memoires. Ik luister naar Tod und Erklärung
van Richard Strauss. Prachtig.
Soms vind ik de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel geen musiceren meer,
maar kunstjes maken op piano, of zoals nu op viool.
Ed gaf mij gisteren zijn vluchtlogboek naar Rhodos en schreef op de achterkant:

Ik belde Peter in Londen over deze mysterieuze boodschap. ‘Eduard voelt zich op
een of andere manier jouw gevangene,’ zei hij.

28 mei 1985
Aart van der Want belde. ‘Het kwam toch niet door mij dat je zo down was toen we
bij je waren?’ ‘Dat kwam wel door jou. Hoe heb je je met de relatie tussen Eduard
en mij kunnen bemoeien? Ik heb je indertijd zijn nummer gegeven, omdat ik dacht
dat hij bij het Forum Humanum zou kunnen aansluiten. Ik wil ook helemaal geen
twintig langspeelplaten van jullie hebben. Ik geef ze terug. Wat zich hier zondag
afspeelde, was het meest ongepaste dat ik me kan herinneren. Laten we er maar niet
over praten. Dag Aart.’ Ik heb wel gerefereerd aan zijn ongetwijfeld lieve bedoelingen.
De Surinaamse ambassadeur Henk Heidweiller is naar Paramaribo teruggekeerd.
Een uitstekende zaak: die moest weg.
Ik besprak de mogelijkheid van een kort geding tegen NRC Handelsblad met
Voetelink. Hij vond het een zwakke zaak. ‘André Spoor allerminst,’ zei ik en die
weet er ook een en an-
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der van af. Ik heb het dossier bij hem gebracht. Hij had de erecode voor journalisten
nodig, die ik bij de NVJ heb opgehaald. Die code bestaat uit een armzalig velletje van
acht punten. Ik twijfel nu ook of het wel te winnen is.
Ik belde Kuitenbrouwer. Hij had Van der Zee nu ook gelezen. De tekst was toch
minder als interview gepresenteerd dan dat hij van mij had begrepen. ‘Het is meer
een zaak dat hij jou publiekelijk een hak zet. Hij heeft natuurlijk misbruik gemaakt
van zijn gesprek met jou en reken maar, als ik op de krant kom, zal ik vragen wat
hier aan de hand is. Anderzijds betwijfel ik of de president van de Rechtbank niet
zal gaan zeggen: Mijnheer Oltmans, u bent een rot in het vak. u had moeten weten,
dat u de kans liep dat de man uw woorden zou publiceren.’
‘Maar wat betekent dan “faire nieuwsgaring” zoals vermeld in de erecode?’ vroeg
ik.
Kuitenbrouwer was eigenlijk erg aardig. Hij zei nu weer meer over te hellen naar
een zaak voor de Raad voor de Journalistiek ‘want zo'n geval als van jou is nog niet
voor de Raad geweest.’ Hoe is dat mogelijk? Hij herhaalde dat wat Van der Zee had
geflikt ‘een rotstreek’ was.
Een onverwacht onaangenaam telefoongesprek met Carel Enkelaar. Hij was
woedend dat ik aan Daan Dijksman van de Haagse Post had verteld dat hij directeur
van Den Alerdinck zou worden. Dat was Lurvinks mededeling aan mij geweest, maar
het gaat blijkbaar niet door. Ik moest nu goed beseffen dat ik niet naar Moskou zou
gaan, noch voor de NOS, noch voor Den Alerdinck. ‘Je kunt alleen nog reizen op
persoonlijke titel.’ Ik legde uit wat ik in New York met Lurvink en Spoor had
afgesproken. ‘Ik heb niets met afspraken in New York te maken,’ aldus Enkelaar,
‘ik ben uitvoerend lid van het bestuur en dat besluit ik. Je bent oneerlijk en
onbetrouwbaar bezig,’ zei hij.
‘Ja, daarom heb jij nog altijd niet mijn foto van George de Mohrenschildt
geretourneerd, die je gewoon gepikt hebt,’ antwoordde ik.
‘Ja, jij bent altijd zo beschaafd.’
‘Nou, ik zeg niet op een officieel diner van Den Alerdinck keihard; “Oh, hij gaat
even pissen”, waar iedereen over gegeneerd was.’
Wat is er in Enkelaar gevaren? Heeft hij gevoeld dat Lurvink en Spoor hem wilden
wippen? Hij is tenslotte zeer intuïtief ingesteld na al die jaren Hilversumse
televisiecarrousel. Hij denkt gewoon nu zelf met mijn contacten in Moskou aan de
haal te kunnen gaan. Die vlieger gaat niet op. Want in dit opzicht zijn die contacten
trouwer (Lomeiko, Romanov en Molchanov)
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dan de heertjes hier. De telefoon werd trouwens voortdurend gestoord. We moesten
herhaaldelijk opnieuw draaien. De afluisteraars hebben het vak nog niet onder de
knie. Misschien was het een BVD-invallertje.
Ik belde met Spoor. ‘Doe niets Wim. Als je Lurvink morgen ziet bespreek je het
met hem. Hij zei al tegen mij dat als Enkelaar zijn macht nog verder zag verdwijnen,
hij wild om zich heen zou gaan slaan.’ André vervolgde: ‘We hebben bovendien met
Grossman van NBC de afspraak gemaakt dat jij het zou doen en dat iedereen er verder
buiten zou blijven wat Moskou betreft. Misschien is Enkelaar daar wel tegen in
opstand gekomen.’ Ook schijnt advocaat Slager naar het bestuur te hebben geschreven
dat het op deze manier niet verder kon en dat eerst orde op zaken diende te worden
gesteld.
Over Sytze van der Zee herhaalde hij: ‘Dat je een privégesprek van journalisten
onder elkaar in de krant zet, dat kan niet. Ja, misschien bij Lepeltak (Stan Huygens)
in De Telegraaf, maar ik heb het in ieder geval nog nooit mee gemaakt.’ Ik zei er de
gedragscode voor journalisten bij te hebben gehaald en inderdaad een kort geding
tegen de krant te overwegen.
John van Haagen belde dat zijn moeder vanmorgen in Osdorp werd begraven. ‘Jij
hebt altijd met gedachten geleefd. Jouw bestaan is met de geest geweest, dat past bij
jouw type mens. Jij bent altijd beoordelend geweest. Jij vroeg je steeds af: hoe zit
een vent in elkaar, niet dat je niet ook warme gevoelens kon hebben.’ Altijd weer
verbaas ik me over hoe goed we elkaar in de afgelopen dertig jaar leerden kennen,
en vooral hoe uitstekend hij wat hij denkt onder woorden brengt.
We spraken ook nog even over Albeda. ‘Hij is een man van compromissen. In
FNV-verband zagen wij hem, als werknemers in de Rotterdamse haven, als strikt
rechtvaardig. Hij erkende ook het bestaan van het socialisme. Als je zijn boeken
leest...’ en toen realiseerde ik me hoe weinig ik eigenlijk van Albeda wist.
Henry Kissinger is weer eens als het orakel van Delphi binnengehaald, en
uitgenodigd een rede te houden op de conferentie van de Atlantische Commissie in
de Ridderzaal. Heel Den Haag loopt dan voor de man uit, die in mijn optiek tot de
grootste smeerlappen van deze eeuw behoort, met zijn kerstbombardementen op
Hanoi à la Hermann Göring. Of het uitbreiden van de waanzin in Vietnam naar Laos
en Cambodja. Je mag het alleen niet zeggen, omdat hij bij onze bondgenoot hoort.
Kissinger bepleitte in de Ridderzaal het voortzetten van Reagans idioterie van
oorlogvoering in het universum ‘met of
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zonder Europa’. En de Haagse zaal knikte plechtig jawohl! Men is vergeten dat hij
als jood in Duitsland werd geboren en daar dus tijdig is weggelopen. Kissinger is in
de grond altijd een mof gebleven. Het rund Nixon haalde hem naar de top.301

29 mei 1985
Ik lunchte met ambassadeur Tivadar Ívar van Hongarije en diens eerste secretaris in
het Promenade Hotel, aangeboden door Frans Lurvink. Lurvink kwam te laat, de
ambassadeur op tijd. Ook zo keurig. Tot de ambassadeur om 15:00 uur vertrok was
het een nietszeggende, strikt formele aangelegenheid. Ik heb tot 16:00 uur met Lurvink
nagepraat. Hij vond formeel een fout tegenover Enkelaar te hebben gemaakt door
hem niet bij onze besluitvorming in New York te betrekken. Carel wil zijn
televisiecarrière beëindigen met een interview met Gorbatsjov als stunt, te maken
met Leo Kool en Pieter de Vink van de NOS. Carel stelt zich op het standpunt mede
namens NBC (Grossman), de NOS en de Westduitse televisie (Gerd Ruge), te
onderhandelen in Moskou. Wij spraken in New York juist met NBC af dat die zaak
alleen in mijn handen zou liggen, omdat ik sinds 1971 een vertrouwenspositie
opbouwde in Moskou en om die reden de beste kans van slagen heb. Daar wringt
dus de schoen. Carel wil die zaak naar zichzelf toetrekken, terwijl hij geen enkel
krediet in Moskou heeft. Vandaar dus dat vervelende telefoontje. Alles wordt
duidelijk. Hij wil mij voor de zoveelste keer naaien, terwijl hij zou moeten weten
dat wat hij wil, op die manier helemaal geen kans van slagen heeft, want aan
Sovjetzijde doet men alleen iets met mij, als men hoe dan ook iets zal doen.
Hoe uit de impasse te komen? Frans zag geen uitweg. Er moest een manier
gevonden worden om met elkaar door een deur te kunnen, niet alleen in het belang
van Den Alerdinck, maar ook in het belang van Carel Enkelaar, want anders gaat hij
af. Lurvink herhaalde iemand anders als directeur te willen hebben, een oud-diplomaat
of iemand van aanzien, maar niet Enkelaar: ‘Want ik heb hem een worst
voorgehouden, die er niet is’.
‘Dan is dit het moment de portefeuille kwestie te stellen, en dan zijn we van een
hoop gelazer af,’ zei ik.
‘Carel zit vast aan de NOS, en staat onder druk van Kool, De Vink en andere
tweederangs figuren.’ Dit wilde Frans niet, al zei hij wel er niet wakker van te zullen
liggen als Enkelaar zou aftreden.
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Lurvink had vervolgens een afspraak met een zekere Natascha, de echtgenote van
een Haagse barkeeper, een dame van Russische afkomst die door Spoor was
opgeduikeld om te assisteren met de Russische teksten voor Den Alerdinck. Tegen
de Hongaarse ambassadeur zei Lurvink dat hij ‘perhaps in love’ was met Natascha.302
Minister Eegje Schoo werd gevraagd of vanwege executies in Indonesië nu sancties
zouden volgen tegen Djakarta. ‘Nee,’ zei deze verwarde dame, ‘het is onze politiek
om ontwikkelingshulp niet als sancties te hanteren.’ Ze is niet goed bij haar hoofd.
Wat doen we dan met Suriname?

30 mei 1985
Carel Enkelaar heeft Lurvink een telex gestuurd, en een kopie aan mij. Hij werd door
mijn vrienden tijdens onze reis naar Moskou uitgenodigd om samen met Liny van 4
tot 19 juni de USSR te bezoeken, als gast van de tv en radio, - voor hem dus
onontgonnen terrein. Hij benadrukte dat hij in Moskou zal onderhandelen namens
de NOS, NBC en EBU, want ‘in dit verband bestaat tussen de NOS en Willem Oltmans
geen enkele relatie.’ Carel laat zich van zijn donkerste zijde zien.
Frans Lurvink bevestigde per telegram dat ik wel degelijk voor Den Alerdinck
naar Moskou zal gaan.

NRC Handelsblad zond me een rectificatie toe voor het artikel van Sytze van der Zee,

dat ze wilden plaatsen. Ik heb het herschreven, want het is niet in orde op deze
manier.303
Voetelink geeft een kort geding tegen NRC Handelsblad geen enkele kans, ook
niet samen met André Haakmat - die ik had voorgesteld - ‘dus ik doe het niet.’ Ik
zei andermaal dat André Spoor de journalistieke werkwijze van Van der Zee ook
onacceptabel vond, maar Voetelink antwoordde terecht: ‘Intussen nodigde Spoor
Van der Zee wel uit met hem mee naar Elseviers Magazine te gaan.’

302
303

Lurvink zou later met Natascha Iliouchina trouwen.
Zie bijlage 61.
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Wim Klinkenberg, sinds jaren vicevoorzitter van de NVJ, vond het artikel van Van
der Zee ‘schandalig’, en hem leek het een prima stunt met André Haakmat deze zaak
tegen NRC Handelsblad te aan te gaan.
Lurvink, die tussen twee vuren zit, belde op om te bevestigen dat Enkelaar, voor
de NOS, naar Moskou op vakantie gaat, en dat hij daar verder buiten staat ‘ook
aangaande wat Carel daar uitspookt.’ Ik maakte hem duidelijk dat hij Enkelaar
toestond namens Den Alerdinck mij te berichten - en zelfs te verbieden - voor Den
Alerdinck naar Moskou te gaan ‘en je neemt geen enkele tegenmaatregel. Als je hem
zogenaamd over het interview met Gorbatsjov laat onderhandelen, weet je zeker dat
je het nooit of te nimmer zal krijgen, want als de sovjets het aan iemand geven, ben
ik het.’
‘Dan maar geen Gorbatsjov-interview,’ reageerde Lurvink, ‘maar dan krijg ik
tenminste geen geduvel tussen jou en Enkelaar.’ Hij had nog geen tijd gehad Spoor
over alles op te bellen, want hij was eerst met Natascha de koffer in geweest.
Telefoon van Enkelaar. Carel tapte nu uit een ander vaatje: ‘Het is soms moeilijk
om in je te geloven, Willem.’
‘Nou dat is geheel wederzijds.’ Hij legde uit waarom hij met Leo Kool en Henk
Suèr van de NOS tegelijk in Moskou wilde zijn. Dat ging om het NOS-protocol van
samenwerking met de staatstelevisie van de Sovjet Unie. Nu zullen we elkaar dus in
Moskou treffen. Hij benadrukte dat we toch al eerder prettige reizen, ook naar
Moskou, hadden gemaakt. ‘Ik weet precies hoe waardevol jouw contacten in Moskou
ook voor de NOS zijn geweest,’ zei hij nu. Ik rapporteerde dit aan Lurvink, die meteen
zei: ‘Ja, Carel heeft je weer nodig.’
Uit pure ellende luchtte ik mijn gemoed bij Peter in Londen. Maar dat ging over
het stilzwijgen van Eduard en zijn notitie in een cirkel om Amerbos heen te lopen.
‘Your problem, Willem, is that if you love someone, you give yourself so completely,
you suffocate them.’ Hij heeft gelijk. De situatie met Eduard glijdt weer naar een
crisis toe.
Ed belde. Het gesprek escaleerde en bereikt het punt dat hij zei: ‘Ik geloof dat het
maar beter is dat we er een punt achter zetten. Het lijkt wel of je betoverd raakt,
wanneer ik je huis binnenwandel. Je kunt iemand niet loslaten. Ik voelde de laatste
tijd dat het weer de verkeerde kant op ging.’ Waar hij ook woedend over was, was
dat ik in New York langs het flatgebouw van zijn vriendje Paul was gelopen. ‘Dat
was echt ziek van je.’
‘Ach, ik wilde wel eens zien waar je nu verblijft als je in New
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York bent.’ Het gesprek eindigde met: ‘Ik bel je nog wel eens.’ Ik stapte meteen op
de fiets en ging de polders in, snakkend naar frisse lucht. Het was een heldere, koude
avond met maan.

31 mei 1985
Dit land is niet in capabele handen. De Volkskrant meldt dat de ministers Hans van
den Broek en Eegje Schoo het parlement hebben meegedeeld dat sancties tegen
Djakarta vanwege de executie van vakbondsleider Mohammed Munir (ach, het was
toch maar een communist) ‘contraproductief’ zouden werken en ‘de stimulans van
een ontwikkeling in Indonesië in democratische richting’ alleen maar zouden
beperken. Andere gevangenen van Suharto, als Untung, Sutarjo, Rustomo en
Widjajasastra zouden ook in levensgevaar verkeren. Maar Den Haag gaat volgende
week gewoon verder met het voorzitterschap van de zoveelste IGGI-Conferentie van
rijke donorlanden ten behoeve van het fascistische Suharto-regime om het permanent
te belonen voor het vermoorden van honderdduizend Indonesiërs, het instellen van
klassieke concentratiekampen en het inzetten van moordcommando's. Ze zijn
mesjogge in Den Haag, maar niemand trekt zijn bek open, behalve Wertheim. Wim
Wertheim belde dat Eegje Schoo op de radio Suharto citeerde, die gezegd zou hebben
dat een mens nooit een leven van een ander mag nemen, alleen God mag dat doen.
Wat Suharto alleen maar zou hebben gedaan was de wetten van het land uitvoeren.
‘Moet je nagaan,’ aldus Wertheim, ‘dat zegt een man die minstens 500.000 mensen
liet vermoorden.’
‘Het ergste vind ik,’ antwoordde ik, ‘dat zo'n mevrouwtje deze onzin in het
parlement debiteert en dat iedereen verder zwijgt, en niemand haar van repliek dient.’
Volgens Wim had Ina Brouwer inderdaad de vergelijking met Suriname getrokken.
Ik kreeg brieven van Lurvink en Wout Woltz. Lurvink wilde mijn visie op de
fondsenwerving voor Den Alerdinck. Woltz kwam met de smoes dat hij de door mij
verbeterde versie van zijn rectificatie niet kon opnemen. Ik kon wel een ingezonden
brief sturen, maar hij zou niets plaatsten wat zijn medewerkers zou belasteren.
Ik belde Haakmat. Het kort geding tegen NRC Handelsblad moet maar van start
gaan. Andere taal wordt daar niet begrepen. Ik telefoneerde ook met Henk Herrenberg
over een aantal zaken, ook over deze. Hij waarschuwde: ‘Denk eraan, Haakmat is
niet te vertrouwen.’
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Claus maakte vanavond bij de NCRV televisie gedurende een interview een rustige
indruk. Ik belde nog laat naar Lex Poslavsky of hij het had gezien. ‘Nee,’ zei hij,
‘but that guy is beyond repair.’
Reagan heeft de gepensioneerde generaal Vernon Walters benoemd tot ambassadeur
bij de VN. Hij kon kennelijk in heel Amerika geen geschiktere persoon voor deze
functie vinden. Walters vertelde The New York Times dat hij zich ervoor gaat inzetten
dat zijn land niet via resoluties in de Verenigde Naties gelyncht zal worden.304 Hij
vertelde zijn inspiratie te putten uit de kalmte van het gebed: ‘Lord, enable me to
change the things I can, the ability to live with the things I can't, but above all, Lord,
give me the wisdom to know the difference, so I don't waste my time beating my
head against a stone wall.’ Wie waren zijn helden? ‘Jezus Christ stands at the head
of the list.’ Verder Churchill, Eisenhower en De Gaulle.

1 juni 1985
Er gaat veel door mijn hoofd over Eduard.

Amsterdam - Zürich
Ik schrijf naar Peter.

Neuheim, Zwitserland
Theo haalde me af. Hij blijft erg geïnteresseerd om mee naar Suriname te gaan.

2 juni 1985
Zürich - Wenen - Moskou
De Neue Zürcher Zeitung publiceert een paginagroot artikel over Robert Schumanns
derde (Rheinische) Symfonie. Wie leest dit? Er staan ook drie volle pagina's in over
de Javaanse wajang.
Besloot voor vertrek Eduard te bellen. Niet zo spontaan en lief als anders, maar
verder heel normaal.
Het is eigenlijk treurig dat een man als Hans Gualthérie van Weezel in het
parlement heeft gezegd dat de Tweede Kamer vooral zo verontwaardigd was dat
Suharto Mohammed Munir liet neerknallen, omdat hij herhaalde malen had toegezegd
dit niet te zullen doen. ‘Indonesië heeft geen enkele rekening gehouden met de
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The New York Times, 31 mei 1985.
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Buitenlandse Zaken en nu dus volksvertegenwoordiger. Ik weet wel dat voor vele
rechtgeaarde vaderlanders, Den Haag nog altijd het centrum van de wereld is. Maar
vanuit Djakarta gezien is Den Haag ten hoogste een soort veredeld Monte Carlo - of
zoals wij tegen Andorra aankijken in de Pyreneeën - waar bovendien in lang vervlogen
tijden notoire zeerovers woonden, die in Zuidoost-Azië de serene rust kwamen
verstoren op zoek naar kruidnagelen en specerijen. Zij lieten daar vervolgens een
spoor van dwangpraktijken na ten detrimente van de autochtone bevolking. Dus wat
in Den Haag wordt gevoeld of gedacht anno 1985, dertig jaar nadat Indonesiërs en
Sukarno eindelijk de bezetters van hun eilandenrijk de deur uitsmeten, daarvan ligt
men in Indonesië niet bepaald wakker. Hans Gualthérie van Weezel en diens
pathetische verwijten aan de regering Suharto worden in Djakarta waarschijnlijk niet
eens opgevangen. En zou het gejeremieer uit Den Haag de ander zijde van de evenaar
toch bereiken, dan wordt er in het gunstigste geval de schouders over opgehaald.
Dus mijnheer Van Weezel kan beter zijn mond houden, want met dit soort geklets
staat hij eigenlijk in zijn hemd.
Ronald Gase publiceerde een nuttige pagina in Vrij Nederland.305 Het is een
weergave van een gesprek met prins Anak Agung Gde Agung, Indonesische minister
van Binnenlandse Zaken ten tijde van de Geneefse Conferentie (1955-1956) over de
leugen van Luns dat Sukarno die ontmoeting opzettelijk had willen doen mislukken.
De Indonesische oud-minister zegt in de aanhef van het artikel ‘Nonsens van Luns
van A tot Z uit de duim gezogen.’ Anak Agung zegt dan ook verbaasd te zijn dat men
in Nederland altijd de verhalen en praatjes van Luns is blijven geloven. ‘Wat is dat
voor een man, die aanblijft terwijl de Nieuw-Guinea-politiek die door hem jarenlang
gevoerd, verdedigd en geïnspireerd is, uiteindelijk een bankroet politiek blijkt te zijn
geworden? Wat is dat voor een man, die jarenlang Sukarno uitmaakt voor alles wat
mooi en lelijk is en dan, plotseling, nadat het bankroet van zijn beleid met de afronding
van de Bunker-onderhandelingen in augustus 1962 een feit is geworden, Sukarno
omarmt en doet alsof het zijn beste vriend is!’ aldus Anak Agung.
Dat Luns aanbleef na het debacle van zijn Indonesië-, Sukarno- en
Nieuw-Guinea-politiek, zegt meer over de mentaliteit van de Nederlander in het
algemeen, en de politiek in het bijzonder, dan over Luns. En dat hij later (in 1964)
deed of Bung
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Karno zijn beste vriend was, kan hen die Luns nauwkeurig bestudeerd hebben, op
geen enkele manier verrassen. Daar ben ik zeker van. Overigens heb ik de kwintessens
van de nu nog eens breed uitgemeten mededelingen van Anak Agung reeds in 1973
in Den Vaderland Getrouwe vermeld.306 Hoewel de Indonesische oud-minister nu
vrijer spreekt dan toen Luns nog secretaris-generaal bij de NAVO was.
The New York Times herinnerde eraan dat veertig jaar geleden 1.100 Britse en
Amerikaanse bommenwerpers de stad Dresden in de as legden, waarbij 135.000
mensen om het leven kwamen (vergeleken met 71.000 in Hiroshima met één bom).
‘The allies probably bombed Dresden to propitiate the Russians’, meldt The New
York Times.307 ‘Scholars describe Churchill as eager to impress Stalin with the West's
ability to aid the advancing Soviet armies.’

306
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Den Vaderland Getrouwe, Bruna, Utrecht, 1973.
The New York Times, 20 februari 1985.
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Moskou
3 juni 1985
Hotel Cosmos
Deze reis begint uitstekend. Bij aankomst gisteravond lag er een boodschap te wachten
van Jermen Gvishiani. Ik zal er straks achter zien te komen wat er staat.

Ging eerst naar de Academie van Wetenschappen waar ik tegen Stephen Cohen en
zijn vriendin, de buitenland-redactrice van The Nation Katrina vanden Heuvel aanliep.
Zij waren door iemand van lagere rang ontvangen, en vroegen mij aan Arbatov te
melden dat zij in de stad waren. Ik werd direct bij mijn vriend binnengelaten, terwijl
zijn ‘wachtkamer’ hartstikke vol zat. ‘Willem,’ zei Arbatov, ‘ik heb maar vijftien
minuten, want ik zit werkelijk in a jam.’ We dronken samen thee. Hij was in een
uitstekende stemming. Hij zou dinsdag naar Londen gaan voor een black tie dinner
aan Oxford: ‘The usual uniform over there, a bit awkward for me.’ Hij legde uit dat
Stephen Cohen tijdens zijn laatste reis een paar jaar geleden zich bezig had gehouden
met een aantal ‘underground contacts’ (dissidenten). Hij had dan ook een behoorlijk
gevecht moeten leveren om Cohen naar zijn Instituut uit te kunnen nodigen, maar
het was gelukt. Hij hoopte dat Stephen zich nu aan de regels zal houden. Later heb
ik Stephen apart genomen, en erop aan-
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gedrongen zich te matigen. Hij zegde toe voorzichtiger te zullen zijn.
Er kon geen samenwerking tussen Den Alerdinck en het Institute of USA and
Canada in Moskou zijn. ‘We are too political for that,’ meende professor Arbatov.
Hij adviseerde te gaan samenwerken met de faculteit voor Journalistiek van de
universiteit van Moskou. Hij had nooit eerder gehoord dat Armand Hammer of
Donald Kendall giften deden aan een stichting. Hij gaf ons meer kans via Amerikaanse
stichtingen fondsen te werven. De Sovjet Unie kon een bijdrage leveren door
bijvoorbeeld een Den Alerdinck Conferentie in Moskou te organiseren en betalen,
inclusief vliegtickets via Aeroflot. Deze suggestie van professor Arbatov zou een
doorbraak voor Frans Lurvink kunnen beteken, want dan zou hij met zijn circus naar
Moskou kunnen gaan. Deze suggestie, die ik ga uitwerken en opzetten, zou in het
najaar uitgevoerd kunnen worden. Dit zal ik voor de Lurvink-club op de rails zetten.
Edward Ivanian, een van professor Arbatovs topassistenten en een oude vriend,
bleek minachting te koesteren voor het boek van Lomeiko en Gromyko. Ik antwoordde
dat ik de beide auteurs ook had meegedeeld dat het een nogal achterhaald manuscript
was, waar veel aan ontbrak en aan te verbeteren viel, en dat ik de komende dagen
hen beiden mijn kritiek zou gaan geven. Dat ik dit gezegd had, verbaasde Ivanian
want dat is not done in hoge Sovjetkringen. ‘Why not?’ vroeg ik, ‘Lomeiko is my
friend. I have been preparing a complete overhaul. I told Arbatov that I did so for
the queen and the fatherland.’ Daarover lachte Ivanian zich kapot.
Bovendien, ook al is Edward Ivanian niet gecharmeerd van Nieuw denken in het
atoomtijdperk, Michail Gorbatsjov is dat kennelijk wel. Daarom alleen al is het van
het grootste belang dat er een verbeterde en bijgeschaafde uitgave komt van het
manuscript.

Wonder boven wonder heeft Raymond van den Boogaard, de gemankeerde BVD-spion
in Moskou, een primeur van enig belang van de sovjets gekregen. Ik zag hem, begeleid
door Tamara Sachnazarova van APN, op weg naar het kantoor van onderdirecteur
Radomir Bogdanov van het Institute for USA and Canada,
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om een officiële ontkenning van gezaghebbend niveau op de voorpagina van NRC
Handelsblad te kunnen zetten over de aantallen SS-20's.
Ik zei in het voorbijgaan tegen Van den Boogaard: ‘Dat heeft Van Eeghen mooi
gefixt.’ Maar hij keek of hij het in Keulen hoorde donderen. Ik stelde Van Eeghen
indertijd aan Bogdanov voor, die hem prompt benutte voor zijn
Berkenrodeconferenties, maar daar weet deze correspondent in Moskou natuurlijk
verder niets van. Ernst ontmoette Bogdanov tijdens zijn laatste reis naar de USSR
tevens om Van den Broek en de Amerikaanse lobby in Den Haag schaakmat te
kunnen zetten. Dat is nu dus prima gelukt.
Had ik Vladimir Lomeiko nog maar niet gebeld, want nu wil hij dat ik meteen
naar hem toe kom.
Ik luister naar preludes van Rachmaninoff.
Eduard is op weg naar Paul Boos in New York.
Ik las in Welt am Sonntag308 dat niet iedereen AIDS krijgt, omdat het HIV-virus ook
andere bijverschijnselen heeft, zoals een besmettelijke vorm van longontsteking, een
vorm van kanker, Kaposi-syndroom, huidallergieën en problemen aan de ogen. Heel
griezelig dus.

4 juni 1985
Ik sprak gisteren meer dan twee uur met Vladimir Lomeiko. Eerst roerde ik
fondsenwerving in de Sovjet Unie aan, zoals ik aan Lurvink had toegezegd. Hij
adviseerde acht Sovjet-Duitse bedrijven te benaderen, zoals NAFTA, dat ook een
vestiging in Antwerpen heeft. Hij zou er ook met Gvishiani over spreken. Vandaag
had hij een interview gegeven aan Dusko Doder en Jim Hoagland van de The
Washington Post ter gelegenheid van het vertrek van Doder, die door Gary Lee, een
Amerikaanse, zwarte journalist zal worden vervangen. Deze nieuwe correspondent
beheerst Engels, Duits en Russisch vloeiend. Dit laatste scheen Lomeiko te verbazen.
Hij heeft stereotype ideeën over negers in de VS.
Lomeiko was onmiddellijk te porren om een forumdiscussie tussen journalisten
uit Oost en West in Moskou te organiseren. Hij had tegen Bernard Kalb, de
woordvoerder van George Shultz, vorige week in Wenen gezegd: ‘We missed you
at Den Alerdinck in Zwolle with Willem Oltmans.’ Kalb, die nogal verrast was en
zich in verlegenheid gebracht voelde, had iets geantwoord in de zin van dat hij te
laat zou hebben geweten
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van de bijeenkomst in Zwolle om te kunnen komen. Ik zal Kalb hier een briefje over
schrijven, met zijn leugentjes om bestwil.
Lomeiko vertelde dat de delegaties van de Sovjet Unie en de Amerikanen in Wenen
ieder uit zes personen hadden bestaan. Minister Gromyko had hem in zijn delegatie
geplaatst, wat Shultz ten aanzien van Kalb niet had gedaan. Er werd met tolken
gewerkt. Men had voor de ontmoeting vier uur uitgetrokken; het werd zes uur en een
kwartier. In het algemeen was het redelijk verlopen.
‘But the US side did not reply to our arguments,’ aldus Lomeiko. ‘Man versucht
logisch zu sprechen und exakt auseinander zu setzen was man meint,’ zei hij in
vloeiend Duits, ‘but the other side does not react properly.’ Hij vervolgde: ‘Man
proklamiert nur!’
‘One would expect the Americans to argument exactly why they want SDI,’
vervolgde Lomeiko, ‘and during the discussions table that they would use their trump
cards at the right moment. The way the Americans conduct these meetings is childish,
really.’ Ik vroeg of het hem wel eens was opgevallen welke kinderlijke en
onvolwassen onzin Ronald Reagan regelmatig uitkraamde, dus wat kon men
verwachten van door hem gekozen en aangestelde medewerkers?
‘Als laatste nieuwtje,’ zei Lomeiko, ‘had men meegedeeld dat niemand in
Washington meer geautoriseerd was om over SDI te spreken in het belang van
nationale veiligheid. Ik moest even aan het woord censuur denken toen ik dit las.’
Ik antwoordde: ‘It sounds in any case like Moscow.’ Dat verraste hem dat ik dit
eruit flapte maar zoals ik aan zijn gezicht kon zien, amuseerde het hem tegelijkertijd.
‘I think they intend to have everybody say the same thing about SDI from now on.
Let us hope that it also will sound more logic from now on,’ aldus Lomeiko.
Na de wapenonderhandeling in Wenen wachtten rond de 400 journalisten Gromyko
en Shultz op. Shultz beantwoordde een of twee vragen en haastte zich naar een
receptie. Lomeiko trok een kwartier uit om de pers te woord te staan in het Duits.
De Amerikaanse journalisten protesteerden. Maar Lomeiko had gezegd: ‘We zijn in
een Duits sprekend land dus spreek ik Duits, normaliter spreek ik Russisch.’
Lomeiko: ‘Americans always want to teach others how they should live. But then,
we see here on television how US police actually bombed a house in Philadelphia
filled with suspected criminals, it shocked and frightened us. Because if they are
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ready to bomb their own people, how about us? Remember how the dead soldiers
came back from Vietnam, in a coffin with the US flag. What seemed more important,
that the coffin was covered with the Stars and Stripes, than the fact that another boy
was killed. What they did in Vietnam with that orange chemical, affecting their own
troops even, is for us here unimaginable.’
Ik vroeg hem: ‘Is Gorbachev's English good enough, for instance to get on the
phone with Rajiv Gandhi directly?’ Ik probeerde Lomeiko namelijk te interesseren
in het organiseren van een topconferentie tijdens de Algemene Vergadering van de
VN in New York komende september. Het zou een herhaling kunnen worden van
1960 toen een record aantal staatshoofden naar New York kwam onder aansporing
van de Beweging van Niet-Gebonden landen waarin Sukarno toen nog de eerste
viool speelde. Lomeiko vroeg zich af of een dergelijk voorstel ook nu niet beter van
Rajiv Gandhi kon komen dan vanuit het Kremlin. ‘As long as it happens,’ zei ik.
Want dan zullen vele leiders in New York zijn, die het faliekant oneens zijn met het
steeds verder oplopen van de Amerikaanse bewapeningskoorts. De meerderheid zal
zich voor detente uitspreken en dat is op Amerikaans grondgebied van groot belang.
‘I promise you, Mr. Lomeiko, if a long line of world leaders argue in New York for
disarmament, these guys in Washington won't know what hits them with a President
who visits Columbia and thinks and says he is in Peru.’
Hij maakte vele aantekeningen, en antwoordde dat het Engels van Gorbatsjov
wellicht niet voldoende was om rechtstreeks Rajiv Gandhi te bellen ‘but we will find
some way.’
‘Of course, you should sell this idea of a new UN summit as your own idea,’ zei
ik tegen Lomeiko. ‘The important thing is that it happens at all.’ Molchanov was het
er later mee eens dat het een voortreffelijke gedachte was nu de Sovjet Unie een
nieuwe en dynamische leider had. ‘That is why Nikita Khrushchev went in 1960
likewise to New York and the UN,’ antwoordde ik. Ik was daar tenslotte bij.
Volodja vertelde dat Lomeiko in Amsterdam een bontjas voor zijn moeder had
gekocht, maar zij overleed de dag nadat hij van Den Alerdinck terugkeerde. Hij dacht
dat als papa Gromyko nog twee jaar aan de macht bleef, Lomeiko een uitstekende
kans maakte nog verder naar de top van het Kremlin toe te groeien. Het Instituut van
Arbatov zou veel aan prestige hebben ingeboet, omdat het te weinig nieuwe
initiatieven en te weinig ‘nieuw denken’ produceert. ‘Het Instituut van Arba-
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tov is een dumping ground voor de kinderen van invloedrijke communisten en
militairen, maar er wordt niet echt gewerkt. Bijvoorbeeld: Edward Ivanian heeft een
boek geschreven over Watergate zeven jaar nadat dit plaatsvond, en bijeengeschraapt
uit wat erin de VS over is gepubliceerd,’ aldus Molchanov.
Intussen gaf Lomeiko me een bespreking mee van het boek van hem en Anatoly
Gromyko door Dusko Doder in The Washington Post van 5 januari 1985. Eigenlijk
hadden alle gesprekspartners van André Spoor en mij hiervan hebben moeten weten,
toen wij in januari in Washington bezig waren een Amerikaanse delegatie samen te
stellen. Wat niemand kennelijk wist, was dat Michail Gorbatsjov een fervent
bewonderaar en aanhanger was van wat beide heren in hun boek aan de orde stelden,
namelijk dat ‘nieuw denken’ nodig was om de USSR in de rij der naties op volle toeren
te laten meedraaien. Mijn grootste bezwaar tegen het manuscript was, en is, het feit
dat Lomeiko en Gromyko junior helemaal niet over essentiële kennis beschikken
van hoe ‘denken’ - laat staan ‘nieuw denken’ - in zijn werk gaat. Ik verwed er alles
om dat ze nog nooit een boek over de moderne geesteswetenschappen of over
cognitieve psychologie hebben gelezen. Dat is mijn doel van de huidige reis naar
Moskou, om hen te overtuigen wat er voor ‘nieuw denken’ nodig is, wil men daarin
slagen.
Anthony Lewis bracht het belang van denken schitterend onder woorden ten
aanzien van de geesteswereld van mijnheer Reagan.309 Hij schreef dat de essentie van
de geest van de Amerikaanse president weer eens te grabbel heeft gelegen na diens
uitlatingen volgend op bezoeken aan Duitse oorlogsgraven. ‘I am a Jew (met een
hoofdletter) in a world still threatened by anti-Semitism. I am an Afghan, and I am
a prisoner of the Gulag, I am a refugee in a crowded boat foundering off the coast
of Vietnam, a Cuban and a Miskito Indian in Nicaragua. I too, am a potential victim
of totalitarianism.’ Lewis noemt dit ‘brilliantly effective rhetoric’. Ik noem het pure
bullshit.
Lewis oordeelt dat Reagan met zijn voorbeelden alleen maar slachtoffers van
communistische regimes heeft genoemd. Hij noemt dan slachtoffers van Pinochet
in Chili, de zwarten in Zuid-Afrika als slachtoffers van de apartheid en mensen in
Iran als slachtoffers van de ayatollahs. Waar ook Lewis niet aan toekomt, is het
noemen van de door de CIA geïnstalleerde Gauleiters als Mobutu en Suharto. Om
nog maar niet te spreken over de Amerikaanse invasies in andere soevereine staten
als Cuba,
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Grenada, Nicaragua, El Salvador, Laos en Cambodja, terwijl de oorlogen in Korea
en Vietnam helemaal liever worden vergeten. Mijn ex-vrouw Frieda Westerman zei
altijd: ‘It is difficult to teach an old dog new tricks.’ Reagan zou ‘nieuw denken’
kunnen gebruiken, maar daar is het te laat voor.

5 juni 1985
Gelukkig heeft Lomeiko er zich persoonlijk mee willen bemoeien, zodat ik vandaag
van dit afschuwelijke Cosmos Hotel, naar mijn lievelingsplek Hotel National
tegenover het Kremlin kan verhuizen. Om 11:00 uur kwam echter een nieuwe
mededeling: overplaatsing is nog niet gelukt.
Ik ben nog steeds bezig met in de kantlijn aantekeningen te maken in de vertaling
van het boek van Gromyko en Lomeiko om straks genuanceerde kritiek te kunnen
geven, wanneer ik hen ontmoet om over het boek te spreken. Bijvoorbeeld op pagina
146: ‘this is the third time that von Clausewitz comes up: this cannot be done.’ Als
ze schrijven ‘notorious journalist R. Aron’, zal ik ze zeggen dit liever te vervangen
door ‘archconservative French journalist, Aron, who still clinches to the era of Louis
XIV.’ Eigenlijk ga ik ze vertellen dat hun manuscript een verschrikkelijke puinhoop
is
Enkelaar moet aangevoeld hebben dat het tij via Lurvink, Slager, Beijen en Spoor
zich tegen hem keerde. Hierdoor groeide mijn macht - daar was ik echter nooit op
uit - ten koste van zijn positie. Hij concludeerde beter zijn eigen ‘coups’ in Moskou
te gaan plegen, en mij daar uit te schakelen. Maar hij kent de sovjets niet. Afgezien
van het feit dat hij al zijn contacten in Moskou via mij had gekregen, moet hij zichzelf
hebben overtuigd, na mijn ‘vrije gesprek’ met de Haagse Post en mijn telefoontje
naar Kees Buurman, dat hij het in Moskou zonder mij verder moest zien te roeien.
Dan kon ik op een gepast moment als overbodig uit Den Alerdinck worden gewipt.
Ik begreep gisteren laat dat Vladimir Lomeiko over mijn voorstel voor een
topconferentie tijdens de VN-vergadering al een paar lijntjes had uitgezet. Ongetwijfeld
bracht hij het bij Andrei Gromyko zelf naar voren. Hij klonk alsof hij geen zin had
om door de oneindige Sovjetbureaucratie heen te baggeren. Hij praat rechtstreeks
met de besluitvormers op het hoogste niveau. Ik lees Enjoy Old Age, Living Fully in
Your Later Years van Skinner en Vaughan.310 Cicero heeft gezegd: ‘Life is a play,
with a badly written last act.’ Ik kan er nauwelijks doorheen komen.
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Het is beschamend oppervlakkig, dun en zelfs naïef geschreven.
Er arriveren nu in het cafetaria van het gigantische hotel Cosmos zegge en schrijve
twee bokalen met sinaasappelen. De hele meute staat op, vliegt erheen, en weg zijn
ze. Sinaasappelen zijn een delicatesse. Ze zijn meestal alleen in buitenlandse hotels,
en dan nog op zeer beperkte schaal, te vinden.
Winnicott schrijft: ‘When symbolism is employed, the infant is already
distinguishing between fantasy and fact, between inner objects and external objects,
between primary creativity and perception.’ Hij bedacht de term transitional object
dat ruimte zou bieden ‘for the process of becoming able to accept difference and
similarity.’ Het is veel gegis en misschien is het wel zo. Wat niet wordt verklaard,
is de noodzaak voor symbolisme. Hij geeft een voorbeeld van een kind met een
speelgoedkonijn. Ik herinner me dat broer Theo indertijd een haas had gekregen,
even groot als hijzelf. Er is een foto van hem op een driewieler met zijn ‘strozak’,
zoals wij het plagend tegenover ons jongere broertje uitdrukten. Die haas was in de
optiek van Winnicott ‘a comforter. It never had the quality of a transitional object.
It was never, as a true transitional object would have been, more important than the
mother, an almost inseparable part of the infant.’

‘The transitional object stands for the breast or the object of the first relationship.’
Hij heeft het ook over de waarde van illusies. ‘The mother af-
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fords the infant the opportunity for the illusion that her breast is part of the infant. It
is, as it were, under the baby's magical control. The mother's task is to gradually
disillusion the infant, but she has no hope of success unless at first she has been able
to give sufficient opportunity for illusion.’
‘From birth, therefore, the human being is concerned with the problem of the
relationship between what is objectively perceived and what is subjectively conceived
of,’ aldus Winnicott, die tevens eraan toevoegt dat ‘the health of a human being’
afhangt van hoe de moeder het kind vanaf de eerste dag heeft begeleid. ‘There is no
possibility whatever for an infant to proceed from the pleasure principle to the reality
principle or towards and beyond primary identification (see Freud 1923), unless there
is a good-enough mother.’
Wat zou ‘een goed-genoege moeder’ dan wel zijn? Volgens Winnicott: ‘She is
one who makes active adaptation to the infant's needs, an active adaptation that
gradually lessens, according to the infant's growing ability to account for failure of
adaption and to tolerate the results of frustration.’ Ik begrijp weer beter waarom het
programma in Venezuela dat gericht was op het versterken van intelligentie de relatie
tussen moeder en kind zo benadrukte.
Gabishev van de televisie belde. Carel en Liny Enkelaar zijn in Moskou gearriveerd
en bevinden zich in Hotel Budapest. Carel had voorgesteld samen met mij een bezoek
aan Vladimir Lomeiko te gaan brengen. Volodja Molchanov had hem gezegd: ‘Beter
na terugkomst uit de Krim.’ Tegen mij zei hij: ‘Dan zit Lomeiko in Praag tegen die
tijd.’ Het staat vast dat rond het Hollandse geklier inzake Den Alerdinck, de sovjets
tot dusver pal achter mij staan. Dit dank ik voornamelijk aan het feit dat ik in Moskou
een voorsprong van veertien jaar op de anderen heb.

6 juni 1985
Ik ben vanmorgen eerst naar het kerkje van aartsbisschop Pitirim gegaan voor de
ochtendmis. De vloeren waren bezaaid met gras. Er stonden afgezaagde en verlepte
berkenbomen in de kerk. Het waren overblijfsels van zoals men hier Pinksteren viert.
Het gebouwtje was gevuld met de gebruikelijke oude dametjes, waarvan er twee
ergens ruzie over kregen. Er waren twee jonge kerels aanwezig en een kind. Sommige
dames begonnen te sissen dat de ruziemakers stil moesten zijn. Ik gaf degene die het
kwaadste was een knipoog. De manier waarop zij dit gebaar met haar rechteroog
beantwoordde was onbetaal-
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baar. De muziek vind ik altijd prachtig. Er waren ook weer twee koortjes. Toen men
druk over mijn aanwezigheid begon te kletsen, leek het me een uitstekend moment
om weg te gaan. Een priester was net begonnen rond te gaan met kleine (heilige)
ronde broodjes en de dametjes stoven erop af, zoals de duiven doen op straat als je
kruimels strooit.
Met Gvishiani en zijn medewerkers besprak ik vanmorgen de fondswerving voor
Den Alerdinck. Hij noemde de Deutsche Bank, de Dresdner Bank, enkele Italiaanse
en Franse bedrijven, Pepsi Cola natuurlijk, Donald Kendall, met wie hij bevriend is,
en meende dat we zeker ook Japan moesten aanboren.
Als bestuurslid van de Council for new East-West Initiatives in Wenen leek het
hem een mogelijkheid dat Den Alerdinck hierbij zou worden betrokken. Ze zouden
in september bijeen komen in Varna, Bulgarije. Ik zou met Lurvink samen daar
naartoe kunnen komen. Lurvink moet hiertoe een brief schrijven; in Varna zou men
over samenwerking kunnen besluiten. Opnieuw ben ik dus mogelijkheden voor
Lurvink op het spoor gekomen, met het perspectief om naar de top door te schuiven.
Gvishiani stelde voor om de communicatie hierover via zijn assistent Alexander
Serdiouk te laten lopen.
Vervolgens ontmoette ik de pr-man van de Academie voor Wetenschappen, Eugen
Tabakejev, waarbij het er af en toe heet aan toe ging. President Anatoly Alexandrov
had uiteindelijk besloten niet mee te werken aan een boek gecombineerd met het
manuscript van Philip Handler, voornamelijk omdat hij nogal in zijn wiek was
geschoten over bepaalde dingen die Handler had gezegd. ‘Ja,’ zei ik, ‘en had Handler
nog geleefd, dan zou hij zeker een aantal zaken onplezierig hebben gevonden die
Alexandrov had aangesneden. Zo blijf je aan de gang. Waarom kunnen grote
wetenschappelijke geesten elkaar niet via de kaft van een boek ontmoeten? Moet
men het daarvoor eerst totaal eens zijn? Onzin.’ Toen Tabakejev ook nog zei dat
mijn initiatief andere Sovjetschrijvers op de gedachte had gebracht meer over
Alexandrov te gaan schrijven, lachte ik hem uit. ‘Yes, but he did not give a single
interview to Soviet writers either,’ aldus de pr-man. Ik ken geen land waar zo weinig
wordt begrepen van public relations als de USSR.
Ik lunchte met Vladimir Lomeiko en Volodja Molchanov in het restaurant van
APN. De reacties op mijn voorstel van de VN-top in New York waren wisselend
geweest. Men wist niet hoe Rajiv Gandhi zou reageren. ‘Then think,’ zei ik. ‘Vertel
je kameraden dat Gandhi zelf nieuw in het vak is en drukdoende is zich voor de
wereld als staatsman te profileren. Zijn grootva-
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der Jawaharlal Nehru was in 1960 in New York, zijn moeder was een aantal malen
in New York om de VN toe te spreken. Waarom wordt er toch altijd geaarzeld over
zaken die voor experts zo klaar zijn als een klontje?’ Omdat Volodja me had
gewaarschuwd heel tactvol te blijven ten aanzien van mijn kritiek op het boek van
Lomeiko en Gromyko, vroeg ik zo tactvol mogelijk of hij wel kennis wilde nemen
van mijn kritiek, omdat hij er eigenlijk niet om had gevraagd. Hij vroeg of hij een
kopie kon maken van de door mij bewerkte tekst. ‘Natuurlijk, want die heb ik verder
niet nodig.’ Volodja had juist gewaarschuwd dit niet te doen. Ik heb over dat advies
nagedacht, maar zo ga je niet met een vriend om.
Intussen is Enkelaar weer naar Sergei Lapin van de staatstelevisie geweest om te
vertellen dat hij een portret van Michail Gorbatsjov wilde filmen. Lapin had
geantwoord dat hij tweehonderd van dergelijke verzoeken uit de hele wereld in de
kast had liggen. ‘Wanneer Den Alerdinck zich wat meer heeft gevestigd als een
erkend instituut, zou een dergelijk verzoek van daaruit kunnen worden gedaan,’ aldus
Lomeiko.
Intussen taal noch teken van de Enkelaars, die weten dat ik hier ben. Ik vroeg
Romanov, die samen met zijn vrouw en de Enkelaars naar het theater ging, mijn
groeten over te brengen.
Na de lunch liet Lomeiko het nieuwe APN-gebouw zien en toonde de zaal waar
hij zijn persconferenties geeft. Hier zou de conferentie van Den Alerdinck kunnen
worden gehouden, omdat dan meteen enkele honderden sovjetjournalisten de
gesprekken kunnen volgen. Zij hebben het 't hardste nodig. Lomeiko noemde al
toekomstige deelnemers: ‘But not Willem Brugsma, because he will again only think
of his own effect on people.’ Deze reis levert een Den Alerdinck Conferentie in
Moskou op. Lurvink kan met zijn voorschot van 5.000 gulden tevreden zijn.

7 juni 1985
Het is regenachtig en miserabel weer en als gevolg daarvan voel ik me miserabel. Ik
wil Hartini Sukarno nog schrijven voor de verjaardag van Bung Karno.
Volodja Molchanov zei dat het gerucht de ronde deed dat Lomeiko mijn andere
vriend Sergei Lossev als hoofdredacteur van TASS zal gaan vervangen. Hij vindt dit
een vooruitgang. Ik zie het als een ramp.
Nog altijd bestaat er in Moskou geen telefoongids. Ik verdiep me verder in
Winnicott.
Molchanov heeft de Enkelaars wel ontmoet, en vertelde dat
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toen Carel aankondigde dat Friso Endt de Alerdinck Tribune ging leiden, hij gezegd
had dat hij naar de redactie moest, en was vertrokken. ‘Jij weet wat deze Endt over
mij heeft geschreven.311 Endt krijgt nooit meer een visum voor de Sovjet Unie.
Wanneer hij de Alerdick Tribune gaat doen, kan je ons verder vergeten, zeg dat maar
aan Lurvink en Spoor.’
Ik moet nog vermelden dat toen ik verhuisde van het Cosmos Hotel naar Hotel
National, ik werd weggestuurd naar Hotel Intourist. Lomeiko, die een kwartier aan
de telefoon bezig was om mijn overplaatsing te regelen, was diep geschokt toen hij
dit vernam, en nu vandaag zal ik dan alsnog naar Hotel National verhuizen. Hij had
tegen Volodja Molchanov gezegd dat het een prestigekwestie was geworden. De
incompetentie in de USSR is absurd. ‘Let me run that hotel for six months,’ zei ik,
‘en dan zal je zien wat er gebeurt. Ze weten niet wat werken is in dit land.’ Lomeiko
antwoordde dat ik mijn energie beter zou kunnen gebruiken ‘and I don't think you
can tame that monster either.’ Hij voegde toe: ‘Willem, zusammen studieren wir das
Leben.’
Ik had een ontmoeting met Sergei Plekchanov, topmedewerker van Georgii Arbatov
- ook in de VS opgeleid, jong en intelligent - en stak een gedegen pleidooi af voor
een topconferentie bij de VN. ‘You've got me converted,’ zei hij. Hij belde naar een
ander kantoor en wilde meteen naar Arbatov. ‘Stephen Cohen moet maar even
wachten.’ Wat betekende dat ook het door Cohen gewenste bezoekje nu doorgang
vond. Hij vertelde trouwens dat de Amerikaanse ambassade in Moskou had laten
weten dat wanneer Cohen geen visum meer voor de USSR zou krijgen, Plekchanov
niet meer naar de VS zou gaan, waar hij regelmatig is. Sergei zei zelfs: ‘The more I
think about this proposal of a summit in New York, the better an idea it becomes.’
Olga Chechotkina vertelde dat Carel Enkelaar gisteravond op de Sovjettelevisie
was geweest. ‘It was quite good,’ zei ze. Enkelaar had aan Molchanov gevraagd wat
ik allemaal uitvoerde. Hij had geantwoord: ‘Die werkt aan een boek met Lomeiko.
Er zijn al vijftig pagina's af.’ Ik maakte duidelijk die leugen allerminst te appreciëren.
‘Heb ik ooit iets tegen jou gedaan,’ riep hij uit. ‘Ik kon hem toch niet vertellen wat
je hier allemaal doet en wie je spreekt?’ In dit opzicht blijven Russen toch glibberig,
want hij had mij niet verteld dat Enkelaar een interview op televisie had gegeven.

311

Endt schreef eens in NRC Handelsblad “Wie ben je Volodja?” met de implicatie dat hij voor
de KGB werkte.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

251
Daar gaan ze weer, de bruidjes in wit, geëscorteerd door hun geliefden, naar het graf
van vader Lenin.

8 juni 1985
Carel Enkelaar schijnt ook iedereen verteld te hebben te gaan samenwerken met Ted
Turner van CNN. Daarbij vergeet hij te vermelden dat die gedachte van Lomeiko
afkomstig was, en door ons tijdens onze vorige reis wel was aangekaart, maar zonder
vervolg was gebleven. Het is dus niet waar.
Ik heb een bezoek gebracht aan de ambassadeur van India professor geschiedenis
Saiyid Nurul Hasan. ‘I am ancient history myself. I am not talking. You are talking
about the future. I can only observe the past.’ Hij was zo moddervet dat ik hem zijn
kop thee moest aanreiken. Na een uur te hebben zitten praten, moest ik hem zelfs
helpen opstaan.
Rajiv Gandhi is in Parijs, en zal van 11 tot 14 juni Ronald Reagan bezoeken. Op
de terugweg stopt hij in Algerije en misschien komt hij een dag naar Genève,
vermoedelijk op 16 juni. De mij bekende Prasad reist met de premier mee. Ik
overweeg ook naar Genève te gaan.
De ambassadeur stond niet afwijzend tegenover een dergelijke top bij de VN: ‘But
preparation is essential and basic. It is no use to talk at each other but to each other.
Listening to you,’ zei hij, ‘I feel I have to unscramble a few things. You talk about
nonalignment, about the goals of Bandung and Belgrade and efforts to prevent the
world from exploding. Of course, these issues are interrelated. The armaments race
needs to be halted, because there will be no more money for development. If a war
were to arrive, what are we then talking about, because the planet would be destroyed.
Non-alignment was anti-bloccism,’ aldus de ambassadeur, ‘so the Declaration of the
Six brought even Sweden and Greece, a NATO-country, in our movement.’
‘It all depends on the US and the USSR,’ aldus Hasan. ‘Of course, the presence of
all these world leaders in New York would be useful and strengthen world opinion.
My Prime Minister had a long personal private talk with Gorbachev. He accepts the
Delhi Declaration of the Six. The question is: will Reagan accept it likewise?’ Hij
vertelde dat Gandhi en Gorbatsjov in contact zouden blijven via persoonlijke brieven.
‘But I must remind you, the non-nuclear powers can exert only limited influence.
Their role is important, but limited.’ Nadat hij alle nadelen van een top had opgesomd,
vroeg ik hem op de man af: ‘What do you really think about it in your heart of hearts?’
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‘It is an excellent idea,’ was het directe antwoord van de ambassadeur. Hij adviseerde
de vertegenwoordiger van India in Genève van te voren een telegram te zenden dat
ik kwam en Prasad een brief wilde overhandigen. Ik informeerde Volodja over dit
bezoek, die op zijn beurt Lomeiko op de hoogte stelde.
Ik ben half Moskou rondgereden met Volodja om met Zwitserse franken
poedermelk te kopen, want ik was dit vergeten mee te nemen. Koffie zonder melk,
en niemand heeft ooit melk in Moskou, is niet te zuipen. ‘I told everyone in the
office,’ zei Lomeiko, ‘that you used during our luncheon a tube with milk with your
coffee.’ Volodja vulde aan: ‘Toen je dat bij de heer Siline deed, dacht hij dat je een
medicijn nodig had.’
We hebben bij de Lomeiko's thuis drie uur besteed aan het doornemen van zijn
boek met Gromyko. Het kostte me heel veel moeite om mijn kritiek en gedachten
over wat er stond uit te leggen en duidelijk te maken. Een gedeelte vertaalde Volodja
uit het Nederlands, de rest probeerde ik te verduidelijken in mijn beperkte Duits.
Toch zijn we opgeschoten. Ik heb lange monologen afgestoken over denken, het
coderen van hersens, het Amerikaanse programma Teaching Thinking en het
Venezolaanse programma, Teaching Intelligence. Lomeiko maakte veel
aantekeningen. Toen ik vertelde van mijn vriendschap met Arnold Hutschnecker,
die al jarenlang ervoor pleit dat politieke leiders psychologisch getest zouden moeten
worden - net als managers in het bedrijfsleven - stonden de beide Volodja's versteld
om te horen dat Richard Nixon in een periode van zijn leven deze psychiater
herhaaldelijk had bezocht. Dan zweeg ik nog van de psychiatrische behandeling die
hij had ondergaan. Lomeiko was er zeker van dat 99 procent van de specialisten in
Moskou van dit feit niet op de hoogte waren. ‘Er zou, als Gorbatsjov in New York
is, een gesprek met Nixon geregeld kunnen worden, desnoods tussen Gromyko en
Nixon.’
‘Die gesprekken hebben in het verleden al plaatsgevonden en Nixon heeft ze steeds
gebruikt om zijn eigen prestige weer een impuls te geven, terwijl Nixon het feitelijk
reeds eens was met Reagans strategie voor ruimteoorlog.’
Olga Lomeiko had een uitstekend diner bereid, maar daarna moest er naar het
nieuws worden gekeken. Lomeiko vroeg opnieuw hem Vladimir te noemen, wat ik
zei onder vier ogen te willen doen, maar dat ik in het openbaar de afstand wilde
bewaren. Een compromis dus. Het nieuws werd gelezen door de zus van Volodja,
Anna Dmitrieva Molchanova. Ook zij was
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eens een tennis-ster, evenals Volodja. Zij had indertijd in Djakarta de Ganefo
tennistitel gewonnen, en heeft een foto waarop Bung Karno haar een kus gaf. Lomeiko
zei president Sukarno tweemaal te hebben ontmoet. De eerste keer toen hij in
Indonesië was met een groep jongeren. De president had hen op Istana Merdeka
rondgeleid, en bij zijn slaapkamer gezegd dat vele mooie vrouwen zijn bed daar
hadden gedeeld.

9 juni 1985
Mijn gedachten zijn heel veel bij Eduard in New York, nu in de armen van danser
Paul Boos.
Ik belde Stephen Cohen in zijn hotel. Hij had een uur met Georgii Arbatov
gesproken. Ook de ontmoeting met Sergei Plekchanov was goed verlopen. Cohen
en Katrina vanden Heuvel kwamen later voor thee naar Hotel National.
Tijdens een tweede ontmoeting heb ik met Lomeiko en Molchanov het tweede
deel van hun boek doorgenomen. Ik botste met Volodja toen hij intelligentie en
intellect door elkaar haalde, wat overigens na het raadplegen van verschillende
woordenboeken hetzelfde bleek te betekenen. Lomeiko maakte opnieuw vele pagina's
aantekeningen.
Daarna hebben we anderhalf uur over de in Moskou te houden conferentie
gesproken. Ik kom met een prachtig cadeautje voor Frans Lurvink naar huis. Als
voorlopige data hebben we 14-28 oktober geprikt. Op de eerste dag zou het in de
ochtend over de rol van Europa moeten gaan, en in de middag over de rol van de VN.
Op de tweede dag staat de ochtend in het teken van de ruimte en militarisering en in
de middag staat de journalistiek centraal. Moest de conferentie plaats hebben als
klein gezelschap, of wordt het een zaal met 100 toehoorders, dan wel een met 400
toehoorders? Wie nemen aan Westerse kant deel, wie aan Sovjet en Oost-Europese
zijde? Ik stelde Volodja Molchanov voor als voorzitter van het Moskouse conclaaf.
Daar schrok Lomeiko van. ‘We zijn toch een journalisten denktank?’ zei ik. Maar
Lomeiko voorzag grote jaloezie aan Sovjetzijde van andere journalisten.
De Japanse fotograaf Koichi Yamamoto, die ik inmiddels had leren kennen, kwam
nog even afscheid nemen. Ik ben blij dat ik hem omhelsd heb. Ik ontmoette hem op
6 juni in het Intourist Hotel. Rond de dertig, tweed shirt, Frye boots, hoogst
aantrekkelijk. Ook hij verhuisde naar Hotel National. Weer zo'n ship that passes in
the night dat je op wereldreizen altijd weer tegenkomt, en graag beter had willen
leren kennen. De hemel mag weten wat je bent misgelopen.
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Vreemd. Morgen ben ik zestig jaar en ik zit in Moskou.
Bij de Lomeiko's wordt vanavond een feestje gegeven ter ere van mijn verjaardag.
Ook Anatoly Gromyko was gekomen. Een rit van 45 minuten werd benadrukt, maar
zijn vrouw en kinderen hadden hem gevraagd nog dezelfde avond weer terug te
komen. Hij vertelde gisteren het gras in bloot bovenlijf te hebben gemaaid. Eigenlijk
domineerde hij de conversatie de hele avond. Althans tot hij opkraste. Het Instituut
voor Afrika scheen Romanov toestemming te hebben gegeven een boek over zijn
ambassadeurschap in Den Haag te schrijven. In Nigeria waren er problemen met het
aldaar door de USSR gebouwde staalcomplex ‘because the Nigerians have no money
at present.’
Anatoly Gromyko scheen ingenomen met het plan om in het najaar een
topconferentie bij de VN te organiseren. Hij liet geen gelegenheid voorbij gaan zijn
walging voor de Amerikaanse politiek te doen blijken. Olga Lomeiko had zich
andermaal overtroffen met de maaltijd. Lomeiko hield een tafelrede om me geluk te
wensen, daarna gevolgd door Gromyko, die zei dat ik in Moskou het meest bekend
was geworden om mijn eerlijkheid. Maar soms vroeg hij zich af: ‘What is driving
you really?’
Ik antwoordde met te vertellen dat lang geleden een voorouder, Cornelis Verloop,
in Elisabethgrad een paleis bouwde in opdracht van de tsaar. Vele generaties verbleven
dichtbij de tsaar, tot en met mijn latere grootmoeder Poslavsky die het paasfeest van
de laatste tsaar in Petrograd had bijgewoond. En nu ik, die me inspant een denktank
tussen Oost en West juist in Moskou te laten vergaderen. Ik zei het om deze redenen
bijzonder te vinden deze mijlpaal van zes decennia in de Sovjethoofdstad te kunnen
overschrijden. Ik werd overladen met cadeaus.

10 juni 1985
Ik belde met ambassadeur Frans van Agt. ‘U moet het echt van me aannemen,’ aldus
deze diplomaat, ‘we zitten helemaal vol. Ook morgen zou ik echt geen moment vrij
kunnen maken, en dat zeg ik u eerlijk.’ Ik antwoordde: ‘Geen probleem mijnheer
Van Agt, maar ik wilde u alleen nader informeren over een conferentie die we met
Den Alerdinck op 21 oktober aanstaande in Moskou zullen beleggen.’ Daarop hing
ik op.
Het is koud en somber weer. Ik droomde dat er een brief van mam was gekomen
op het blauwe papier, waar zij altijd met een kroontjespen op schreef. Zij eindigde
met iets heel liefs. Ik
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zie nog de woorden voor me: ‘speciaal dit jaar, 20 + 20 + 20’. De plustekens had zij
extra verdikt. Waar houden dromen op en beginnen hallucinaties?
Er gebeurt nu eenmaal niets in de wereld zonder dat iemand de eerste stap zet.
Anatoly Gromyko suggereerde gisteren dat ik eens met Moscow News zou moeten
gaan praten. Dat heeft geen zin. Wat wel een idee zou kunnen zijn, is die krant een
interview te geven over New Thinking in the Nuclear Age en een aantal hiaten uit
het boek van Gromyko en Lomeiko te duiden en aan te vullen zonder uiteraard naar
hun chef d'oeuvre te verwijzen. Ik belde vanmorgen Lomeiko en vroeg of hij me bij
Moscow News wilde introduceren. Ik werd vrijwel meteen opgebeld. Morgen komt
een journaliste me interviewen.
Begon de dag met een kleine pelgrimage naar het kerkje van Pitirim. Onzin
natuurlijk, maar toch.
Sergei Plekchanov informeerde me zojuist dat Arbatov van mening was dat een
top in New York ‘not helpful’ zou zijn.
‘He is not a third world specialist,’ antwoordde ik.
‘No, it is not that,’ antwoordde Sergei. Het is juist precies dat. Later belde Sergei
opnieuw. Arbatov zou bezorgd zijn, zelfs gealarmeerd zijn, over waar ik momenteel
mee bezig was. Het was onverstandig om te doen alsof Michail Gorbatsjov naar de
VN zou gaan in het najaar. Het was ook beter om tegen niemand te zeggen met wie
ik in Moskou allemaal had gesproken. Ik vroeg me af of de Indiase ambassadeur
wellicht naar Arbatov heeft gebeld? Sergei drukte me op het hart er vooral tegen
niemand over te reppen dat er in Moskou wel enige belangstelling was voor een
VN-top.
Romanov kwam voor mijn verjaardag als mijn gast naar het National Hotel voor
de lunch. Ik vertelde hem wat er speelde. Hij noemde Arbatov ‘a cunning man thinking
of his own interests.’ Hij was nog steeds belangrijk ‘but a bit less compared to before.’
Zijn troef is steeds Leonid Brezhnev geweest. ‘You always thought highly of Arbatov,’
vervolgde Romanov, ‘but I held reservations. It are the same reservations I always
held for Jermen Gvishiani, who practically does not play a role anymore.’ Romanov,
met jarenlange ervaring als ambassadeur in Nigeria, was het dus van harte eens met
een te organiseren VN-top. De vraag was echter of de CPSU Gorbatsjov als
partijsecretaris zou toestaan een rede in New York te houden.
Romanov bracht een toast uit met mineraalwater, nu er van Gorbatsjov geen wijn
meer mag worden geserveerd. Wat me overigens opviel was dat Dirk Keijer van
Investronic niet meer ter sprake kwam.
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Bracht een bezoek aan professor Zassoursky, hoofd van de faculteit voor Journalistiek
van de universiteit van Moskou. Hij liet me zodanig lang wachten dat ik bijna was
vertrokken. Hij was erg geïnteresseerd in Den Alerdinck, en was ook van mening
dat een VN-top een waardevolle gedachte was. Het staat vast dat er een grote
hoeveelheid studenten van zijn faculteit de Den Alerdinck Conferentie in oktober
zullen komen bijwonen.
In een gebaar naar Tamara Sachnazarova, die me bijna vijftien jaar in Moskou
begeleide, heb ik haar vanavond uit eten gevraagd. Zij bracht een onwaarschijnlijk
grote doos bonbons, made in USSR, mee.
Ik bracht ook een bezoekje aan hoofdredacteur Sergei Lossev van TASS, mijn
jarenlange vriend die vetter was dan ooit. Hij haalde zijn bandrecorder tevoorschijn,
en vroeg me om nog eenmaal mijn laatste ervaringen met George de Mohrenschildt
te vertellen. Na dit te hebben gedaan, vroeg Lossev hoe ik eigenlijk wist dat De
Mohrenschildt werkelijk dood was. ‘Zijn dochter trof hem dood aan in een slaapkamer
toen zij thuis kwam,’ legde ik uit.
‘But did you actually see his remains?’ vroeg hij. Nee dus.
Ik heb allerminst het gevoel gehad jarig te zijn geweest vandaag. Dat was op De
Horst anders.

11 juni 1985
Olga kwam naar Hotel National. Zij bleek kunst- en literatuurredactrice te zijn. Bij
het tevoorschijn halen van haar bandrecorder zei ze dat het apparaat waarschijnlijk
niet werkte. Ik dacht: dan wordt dit een ramp, want ze zal absoluut niet weten waar
ik het over heb. Gelukkig werkte het ding en ik begon te praten. Zij wist kennelijk
niet wat zij hoorde, en viel van de ene verbazing in de andere. Ik heb anderhalf uur
gesproken om

een pagina in Moscow News te kunnen vullen. Op 30 juni 1985 verscheen haar artikel.
Het stuk stond bovendien in de Franstalige, Spaanstalige en andere edities van dit
blad.312
312

Zie bijlage 62.
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Tot mijn verbazing arriveerde een telegram met gelukwensen dat volgens Tamara
Sachnazarova gisteren had moeten aankomen van Giorgi Fedijashin van APN Novosti
- volgens sommigen de eigenlijk macht bij het persbureau en de KGB-man aldaar. In
Kremlin-context was deze boodschap voor mijn zestigste verjaardag zeer bijzonder.
Volodja Molchanov zei gisteren: ‘Er zijn eigenlijk drie Oltmansen nu aan het werk
in Moskou.’ Ik dacht: laat maar zitten, ik wil niet weten wat hij nu weer bedoelt,
maar antwoordde: ‘En jij bent bezig een klein tsaar Petertje te worden.’

12 juni 1985
Luchthaven Sheremetyevo-2
Irina Poslavsaya kwam met haar zoon Georg eten. Hij is inmiddels achttien jaar en
wordt nu groot. Hij heeft oprechte en serieuze ogen. Hij moet in oktober voor twee
jaar in militaire dienst. Zijn moeder en de huisarts hebben brieven geschreven om
hem thuis te kunnen houden. Irina zei dat het voor 1917 onder de tsaar een puinhoop
was geweest, dat het na 1917 een puinhoop was gebleven, en dat Rusland altijd een
puinhoop zal blijven.
De Enkelaars zijn nu op reis. Ik heb ze in Moskou niet te zien gekregen. Ik heb
Carel overal in televisiekringen binnengebracht: een duidelijker demonstratie
tegenover mijn relaties, dat hij niets met me te maken wil hebben, had hij niet kunnen
afgeven. Godzijdank weten Lomeiko, Molchanov, Fedijashin, Arbatov en vele anderen
wel wat ik waard ben, en wordt hij om zijn vertoning uitgelachen.
De USSR is bevolkt met vele minidictatortjes. Bij het passeren van de
paspoortcontrole liep ik tegen een idioot aan die steeds maar heen en weer bleef
kijken tussen de foto in mijn paspoort en mijn werkelijke tronie. Nadat hij al enkele
malen had gevraagd hem recht aan te kijken, maakte ik een draai en liet hem de
achterzijde van mijn kop zien. Wachtende passagiers schenen het een levensgevaarlijk
spelletje te vinden. Ik helemaal niet, want ik was volkomen zeker van mezelf. Toen
hij ook nog naar een punt bij mijn oog wees, zei ik: ‘Of course, it is not me, it is
him,’ en ik wees een eveneens grijzende Russische mijnheer aan. De soldaat
continueerde onverschrokken zijn getreiter. Ik schoof mijn leesbril door het loket
naar hem toe en adviseerde mijn bril op te zetten, want hij had een probleem met
waarnemen. Uiteindelijk kreeg ik mijn paspoort. Ik nam afscheid met de mededeling
dat ik dacht dat hij nagekeken moest worden. Ik heb besloten eerst naar Genève te
gaan.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

258

Zürich - Genève, intercity
Michail Gorbatsjov heeft bekend gemaakt dat het Politbureau het voorgestelde
economische plan voor 1986-1990 heeft afgekeurd. ‘External factors’ werd als reden
gegeven, waarmee ze bedoelen: ‘a need for the USSR to energize its economy to pay
for expanding military programs.’ Er wordt bij opgemerkt dat een dergelijke publieke
mededeling vanuit het Kremlin ‘extremely unusual’ is.313
Ronald Reagan schijnt te hebben gezegd dat hij bereid was ‘to go the extra mile’
en zich te beperken tot de bepalingen van de nog niet geratificeerde Strategic Arms
Limitation Treaty uit 1979. Er zal niet boven de 1.200 ‘multiple-warhead missiles’
worden uitgegaan. Vladimir Lomeiko, meldt de krant, heeft daarop gezegd dat de
Sovjet Unie de mededeling van Reagan zal bestuderen. Op dit moment zagen de
Sovjetleiders echter ‘no positive shift in US policy’.314
Jonathan Power babbelt over Oost-Timor.315 Commentatoren stoten hun
commentaren vanzelfsprekend uit, of ze van de zaak op de hoogte zijn of niet. Ze
moeten op bepaalde tijd een stukje purgeren. Hofland gaf dit ten aanzien van zijn
column in Haagse Post altijd ruiterlijk toe. Vierhonderd parlementariërs uit de hele
wereld hebben een verklaring uitgegeven dat Oost-Timor het recht op zelfbeschikking
behoorde te hebben. Het is waar, de door massamoordenaar Suharto georganiseerde
invasie in 1975 was misdadig. Zestigduizend Timorezen werden gedood.
Bommenwerpers, parachutisten en mariniers werden ingezet. De helden!
Power redeneert dat Indonesië geen enkel recht zou hebben op het oostelijke deel
van Timor, dat 400 jaar onder Portugees bewind verkeerde. Dat mag waar zijn. Maar
het is toch op z'n minst onlogisch dat zich midden in de Indonesische archipel een
soort Hong Kong-achtig staatje bevindt, als miserabel overblijfsel van een eeuwenlang
koloniaal tijdperk. Power noemt de claim van Indonesië op Oost-Timor even gezocht
als wanneer Cuba een claim op Jamaica zou doen gelden. Power kletst in de ruimte.
Natuurlijk behoort ook Oost-Timor vroeg of laat bij Indonesië getrokken te worden.
Maar niet op de Suharto-methode, via genocide. Hoe veel andere oplossingen waren
er niet mogelijk geweest?
James Reston wijst erop dat CIA-directeur George Bush zich gereedmaakt om in
1988 het presidentschap van Ronald Rea-

313
314
315

International Herald Tribune, 12 juni 1985.
Idem.
International Herald Tribune, 11 juni 1985.
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gan over te nemen. Dat zou een historische gebeurtenis zijn. Na de oprichting van
de spionagedienst zou Bush dan de eerste oud-directeur van de cloak-and-dagger
boys zijn, die op het Witte Huis zou komen te zitten. Geen prettig vooruitzicht.316
Ted Turner van CNN heeft bekendgemaakt dat The Better World Society is
opgericht met het doel ‘global television programming’ te gaan verzorgen. De droom
van Marshall McLuhan komt steeds dichterbij: onze gezamenlijke pingpongbal in
het universum als ‘global village’.317
Tot mijn onuitsprekelijke verwondering was broer Theo op het vliegveld. Nellie
had de boodschap, maar half overgebracht en hij had gegokt dat ik of met Austrian
of met Swiss Air zou arriveren en had dus op vliegveld Kloten op me gewacht. Hij
gaf me een aardig, klein boekje: Erasmus von Rotterdam, Christliche Humanität van
Walter Nigg. Nellie had twee potten zelfgemaakte jam meegegeven. Ik bracht
Russische champagne voor hen mee.
Terwijl ik in Moskou was, zijn de spanningen rond Nicaragua verder opgelopen.
Met koppen in The New York Times als:

Op reis door Oklahoma heeft Ronald Reagan de Sovjet Unie er opnieuw van
beschuldigd ter waarde van honderden miljoenen dollars aan wapens en uitrusting
naar Nicaragua te hebben gestuurd. Hij ridiculiseerde president Daniel Ortega ‘as a
little dictator in green fatigues.’318
Intussen hebben de Nicaraguaanse strijdkrachten hun operaties tegen de
Contra-rebellen geïntensiveerd, en hoe meer verliezen die lijden, hoe harder Reagan
schreeuwt. De Sandinistische troepen hebben bovendien twee door Washington aan
de Contra's ter beschikking gestelde helikopters neergeschoten,

316
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The New York Times, 12 juni 1985.
Idem.
The New York Times, 4 juni 1985, Bernard Weinraub.
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die vanuit Honduras het luchtruim van Nicaragua binnen waren gevlogen.319
The New York Times meldde dat er momenteel in Washington wordt gefilosofeerd
over de mogelijkheid van een invasie: ‘American combat-forces might some day be
sent into Nicaragua.’320 Reagan en de zijnen denken dat zij een beter politiek systeem
hebben, wat oorlog rechtvaardigt.

Bij terugkeer uit Zuid-Afrika op 12 juni 1935 verklaarde Bernard Shaw een
voorstander te zijn van huwelijken tussen zwarten en blanken. Hij had opgemerkt
dat het de vraag begon te worden of blanke mensen in Zuid-Afrika op den duur
zouden kunnen overleven. ‘The mixture of two colors may provide the solution. It
is not a question of black and white. There is no such thing as a white man on the
face of the earth. The Chinese call us “pinks”, very properly. The Zulus are a superior
type of person, and all attempts to keep them in an inferior position seems to break
down before the fact that they are not inferior.’ Nogmaals, als Peter gaat, wil ik
eveneens naar Zuid-Afrika. Ik wil er meer over weten, niet alleen lezen.
Newsweek heeft weer een oorlogsomslag. Quelle horreur! ‘Is it any wonder, that
scientists have fallen in love with nuclear defense?’ vraagt het blad zich af. ‘Here
are fantastic, cataclysmic
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The New York Times, 5 juni 1985, Stephen Kinzer.
The New York Times, 4 juni 1985, Joel Brinkley en Bill Keller.
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energies - megavolts and terrawatts and gigajoules, rending the air in microsecond
bursts: here is a chance to build the kind of lasers they can only dream about in other
fields. Here is a chance to help break the world's precarious dependence on the balance
of terror a chance for nuclear physics to do something for humanity in compensation
for inventing the hydrogen bomb. Star Wars is an abstraction, a promise of a distant
millennium when nuclear weapons will no longer exist, a piece on the global
chessboard, a budget line. To scientists, it is as real as lightening.’
Het door de Reaganites aangezwengelde Star Wars-project is met een sneltreinvaart
in de rails gezet door Star Warriors, die nu verliefd zijn geworden (fallen in love,
zegt Newsweek) met als belangrijkste wetenschapper voor het SDI-project, Gerald
Yonas, die het Jedi-concept ontwikkelde - ‘an idea for firing globs of plasma (a cloud
of highly energized atomic nuclei and electrons) at nearly the speed of light.’ De
clou hiervan is om een H-bom te ontwerpen in de grootte van een watermeloen. En
daar gaan we weer. Waarom dit allemaal noodzakelijk is?
‘A Soviet attack on the United States could begin with the launching of more than
2.000 land-based ICBM's simultaneously. Any defense would have to go to work
literally within seconds, to destroy as many missiles as possible in the “boost phase”
- while their rocket engines are firing - which lasts only about five minutes. Following
the boost phase, each missile releases as many as 10 separate warheads, each on a
different trajectory, so the defense now must face as many as 20.000 targets. To
complicate the defender's problem, the missiles may also carry hundreds of thousands
of decoy warheads that would have to be tracked.’

Deze zeven pagina's in Newsweek zijn in werkelijkheid een reflectie van hoe verziekt
het Amerikaanse denken langzamer-
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hand is. Over hoe werkelijk in Moskou wordt gedacht over oorlog en vrede, wordt
de Amerikaanse lezer niet of nauwelijks ingelicht. Niet omdat de top in Washington
dit niet zou weten, maar omdat fabeltjes over de oorlogszuchtige bedoelingen van
het Kremlin het publiek in de stemming moet houden om akkoord te gaan met de
waanzin van de plannen van een verdedigingsscherm in het universum. Vandaar
mijn idee van een denktank voor journalisten, die door verruimde en verbeterde
contacten in Moskou er, net als ik, beter achter kunnen komen wat de realiteit van
het denken in Moskou is, waar niemand gevonden kan worden die over het lanceren
van 2.000 ICBM's ook maar een moment serieus nadenkt. De Sovjet Unie heeft de
verschroeide aarde tactiek van Hitler ooit leren kennen, een nog desastreusere
herhaling probeert men te voorkomen. Amerika verdiende voornamelijk aan de
Tweede Wereldoorlog, en haar economie kon tot ongekende hoogten stijgen. De
USSR is de door de Tweede Wereldoorlog toegebrachte schade eigenlijk nooit te
boven komen.
President François Mitterrand zegt gewoon nee tegen SDI. Helmut Kohl heeft zijn
bedenkingen en zit in een ‘protracted ambivalence’ ten aanzien van de Space Warriors.
En ook Margaret Thatcher verhult haar vraagtekens niet. Dus hebben de Amerikanen
een propaganda-aanval geopend om een Europese bijdrage voor het financieren van
het op dit moment op 26 miljard dollar geraamde project los te peuteren. We zouden
hartstikke gek zijn als we er aan meededen.

Reagan en zijn enge mannetjes zullen nog een andere propagandaronde moeten
starten, want uit een onderzoek van The New York Times en CBS blijkt dat nog altijd
53 procent van de Amerikanen tegen het ondersteunen van de Contra's is om de
regering van Nicaragua omver te werpen.
Minister George Shultz heeft in het Congres gezegd dat als de veertien miljoen
dollar voor het geheime Amerikaanse legertje dat Nicaragua moet blijven bestoken
niet worden toegewezen, dit alleen maar een regelrechte Amerikaanse invasie zal
verhaasten. Henry Kissinger werd om zijn mening gevraagd. Hij verklaarde tegenover
de Congresleden niet te begrijpen
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hoe veertien miljoen dollar een vitaal Amerikaans belang konden dienen. Als het
dan zo nodig is, ga naar een stichting en vraag om een gift van veertien miljoen, was
zijn advies. Een andere voormalige veiligheidsadviseur van het Witte Huis, McGeorge
Bundy - iemand die een groot voorstander was van Lyndon Johnsons totaal mislukte
Vietnam-politiek - vertelde het Congres dat het te laat was voor een huurlingenleger
en dat dit alleen maar tot meer bloedvergieten en geweld zou leiden.321
Ook treinuren, zoals nu van Zürich naar Genève, zijn goed om te lezen. Marshall
Shulman van Columbia University verwacht ‘a tornado in US-Soviet relations. We
are moving,’ aldus de Sovjetspecialist, ‘to gain military control of space, in addition
to new bombers, missiles and submarines, we are building under a nearly doubled
military budget. To Moscow, Star Wars is a disguised way of forcing the pace of
competition in advanced-technology weapons, in which our superior technology
gives us an advantage.’322 Shulman wijst op de offers die de USSR zal moeten brengen
om een antwoord to vinden op ruimteoorlog. ‘It will postpone the modernization of
their industrial technology. It will mean belt-tightening for their consumers, and more
repression. But no one who knows the Russians can doubt that this is what they will
do.’ Shulman wijst op wat Georgii Arbatov wel eens tegen mij heeft gezegd: ‘We
can suffer more.’ Hij verwacht dat Washington het Star Wars gedoe ‘as a bargaining
chip’ gaat gebruiken.323

Time belicht een ander aspect van de Amerikaanse machocultuur versus de rest van
de wereld, niet alleen aangezwengeld in de oorlogslaboratoria van de wapenindustrie,
maar ook in de studio's van Hollywood. Sylvester Stallone wordt in First Blood:
Part II als Rambo op ‘a daring mission to Vietnam’ uitgezonden en gaat daar te keer
als ‘a pure fighting machine’.324 Deze waanzinnige film kostte 23 miljoen dollar en
haalde in de eerste drie weken na de
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The New York Times, 7 juni 1985.
The New York Times, 2 juni 1985.
Niemand, ook Schulman niet, besefte in 1985 dat 50 procent van het geklets over Space
Warriors psychologische bluf was, om de sovjets de stuipen op het lijf te jagen. Die trapten
er overigens wel in.
Time, 24 juni 1985. First Blood I kwam in 1982 uit.
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première al 75,8 miljoen dollar op. Een eclatant Amerikaans succes dus. Maar waar
niemand wakker van ligt, is wat de effecten op het brein van de bioscoopbezoeker,
en straks de televisiekijker, zal zijn, die door Rambomania wordt gegrepen en Rambo
als een god gaat vereren.

13 juni 1985
Genève
Gisteravond belde ik Wim Offenberg, die vervangen bleek te zijn door Rommert
Kruithof die voor Trouw werkt. Hij kwam naar mijn hotel en had toevallig vandaag
professor Albeda gesproken, over het door Hans van den Broek verboden Surinaamse
adviseurschap. ‘Kreeg je de indruk dat Albeda wel naar Paramaribo had willen gaan?’
vroeg ik.
‘Ja, die indruk kreeg ik, maar ik heb het niet in mijn artikel geschreven.’ Dat was
voldoende om te weten met een prutser te maken te hebben.
Ik luisterde na het opstaan naar Das Lied von der Erde.
Ik ontmoette André Schneider, en sprak vier uur met hem. We botsten regelmatig.
‘Noem me een gebied in de wereld waarvan de VS niet hebben aangekondigd dat het
onder “U.S. sphere of influence” valt,’ vroeg ik. Hij dacht na. ‘Syrië,’ was het
antwoord. Schneider begrijpt duidelijk niets van wereldpolitiek. Ernst van Eeghen
had André overgehaald commissaris te worden van een nieuw opgerichte zaak,
Pluribus in Genève, met als doel de Nederlandse belastingwetgeving voor de bedrijven
van Van Eeghen in Amsterdam te kunnen ontduiken. Hij had tegen Van Eeghen
gezegd: ‘Oké, maar dan houden we ons stipt aan de Zwitserse wetten.’
Ik antwoordde: ‘Herinner je je nog dat je me plechtig verzekerde nooit meer zaken
met Van Eeghen te zullen doen, zoals in Algerije? En prompt begin je met een bedrijf
daar.’ Schneider werd door deze zin in verlegenheid gebracht, en ondanks zijn Cardin
kostuum met pochet en bijpassende stropdas, veranderde zijn gezichtsuitdrukking
in pure onbetrouwbaarheid. Plots zag ik André Schneider, zakenman in Genève, in
zijn ware gedaante.
Op het nieuws hoorde ik dat Ronald Reagan er nu bij het Congres toch 27 miljoen
dollar voor het voeren van oorlog tegen Nicaragua doorgeramd heeft. Ze zijn gek.
Een aantal sporen in Reagans brein zitten op de Hitler-lijn, dat staat voor mij vast.
Ik schreef premier Rajiv Gandhi een brief en verzond deze aangetekend, met een
begeleidend schrijven voor Sharada

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

265
Prasad, die jarenlang net als voor Rajiv persassistent was voor zijn moeder.325 Daarna
overhandigde ik de brieven aan de afvaardiging van India in Genève om bij Rajiv
en Sharada te bezorgen.
Ik schreef Ruslan Abdulgani in Djakarta over mijn initiatief in Moskou en Genève.
Ik zei te hopen dat Djakarta dit plan voor een top in New York zou steunen: ‘Want
het zou door Bung Karno, indien hij nog geleefd had, zeker eveneens bevorderd
zijn.’ Ook schreef ik Hartini Sukarno te hopen dat Gandhi het blok van niet-gebonden
landen zou gaan leiden.
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Amsterdam
14 juni 1985
Amerbos
Een lieve, doordachte brief van Peter wachtte op me. Ik belde hem dat ik hem gelijk
gaf. ‘Hoe draai je een loving mind af? het is geen televisietoestel,’ zei ik.
Er was ook een bijzonder aardige, ontroerende brief van Carlos Rafael Rodriguez,
die voor zichzelf spreekt. Ik belde hierover met ambassadeur Antonio Diaz. Ik ga
een telegram terugzenden anders duurt het allemaal te lang.326
Er lagen veel verjaardagskaarten, ook van onze dienstbode op De Horst, Marie
van Oostenbrugge, en van mijn laatste interieurverzorgster, mevrouw Hornkamp uit
Purmerend. Ook een zelfgetekende kaart met bijbeltekst van Martin Portier: Spr.
18:24, ‘Veel makkers strekken een mens tot ongeluk: maar soms is 'n vriend
aanhankelijker dan een broeder.’ Ook mijn vriendin Penny Hedinah uit Djakarta
moet ik noemen.
Hans Teengs Gerritsen stelt in een briefje voor tussen 1 en 7 juli weer eens bij te
praten.
Spigt zond de documenten over de acties tegen NRC Handelsblad en VARA.
André Spoor verbaasde zich over mijn mededeling dat ik een uitnodiging voor
Den Alerdinck had meegebracht om, als gasten van de USSR, een symposium in
Moskou te houden, en dan nog wel in oktober. Hij verheugde zich erop naar Moskou
te gaan, en schreef de voorlopige data in zijn agenda.
Ik was na 10:00 uur vanmorgen voor het interview voor Vrij Nederland bij Bibeb
thuis in Scheveningen. Haar piano is helemaal begroeid met planten. Niemand kan
er meer op spelen. Ik had een tape mee willen laten lopen, maar daar was zij absoluut
op tegen.
We hebben van 10:30 tot 19:30 uur gesproken. Ik ben kapot geluld. Ze wil nota
bene zondag nog een tweede sessie. Ze blijft aardig. Ze riep verschillende malen:
‘Wat ontwapenend!’ Maar alles bij elkaar heb ik geen benul van wat zij nu echt van
me denkt. Dat lezen we dus wel. Soms zei ze: ‘Ik wil het ge-
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woon weten.’ Zoals of ik met Frieda Westerman naar bed ben geweest. Peter had
me dringend gewaarschuwd hier beducht op te zijn, en er niet in te trappen, dus ik
antwoordde: ‘Dat gaat niemand een flikker aan.’ Misschien gaat Bibeb toch
uitgekookter te werk dan ik me bewust ben, hoe aardig zij ook is. Soms kan ze me
niet volgen, stopt dan en kijkt me verwilderd aan. Ik heb gezegd: ‘Je kamer ziet er
uit als een verwilderde tuin, ik hoop maar dat je mind niet verwilderd is.’ We hebben
later samen op de boulevard een afschuwelijk kippetje gegeten, en ook daar schreef
zij vrolijk verder. Ze zit je dermate indringend aan te kijken, en werpt geen oog op
de blocnote, dat je je afvraagt of ze later nog iets van haar eigen krabbels kan lezen.
André Spoor had Bibeb verteld dat prins Claus zijn toenmalige vrouw Julian de
Blieck graag mocht. Nadat Claus een keer te lang en te intensief met Julian had staan
praten, had Beatrix met een deur gesmeten. De Spoors waren nooit meer gevraagd.
Claus zou zijn tandarts hebben toevertrouwd niet te verwachten dat hij de rit met
Beatrix zou uitzitten. Tot mijn verbazing liet Bibeb ook doorschemeren dat Claus
een nicht zou zijn. ‘Hij kan beter met jongens omgaan,’ waren haar woorden. Na een
etentje met de Van Halls had Claus bij het afscheid gezegd: ‘Tot een volgende keer.’
Waarop Beatrix zich hoorbaar had laten ontvallen: ‘Dat zullen we nog wel eens zien.’

15 juni 1985
Ik kwam uitgeput thuis en Eduard belde. Hij was terug uit New York.
De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Mochtar Kusumaatmadja, heeft
ondanks protesten vanuit Den Haag, gezegd dat de executie van drie Indonesiërs
door zal gaan.327 Dan komt vervolgens Henri Beunders, ook zo'n deskundige bij
uitstek over dit onderwerp, met een groot verhaal in NRC Handelsblad, bol van de
speculaties en geruchten, met een kop dat het duister blijft waarom de executies
plaatshebben.328
Intussen hamert minister Hans van den Broek op zijn somberheid over de
mensenrechtensituatie in Suriname, en zegt in één adem ‘reikhalzend uit te kijken
naar het herstel van de ontwikkelingshulprelatie tussen Suriname en Nederland.’ De
man liegt en het staat gedrukt.329
De NVJ geeft de voorkeur aan een ‘regeling’ met de VARA, ook nadat zij van Leo
Spigt het bestaande dossier hebben ontvan-

327
328
329

NRC Handelsblad, 10 juni 1985.
NRC Handelsblad, 13 juni 1985.
NRC Handelsblad, 6 juni 1985.

Willem Oltmans, Memoires 1985-A

268
gen, en zij de kansen om via de rechter te winnen hebben afgewogen.330
In de VS zijn in verschillende steden heftige protesten gehouden tegen het verlenen
van financiële steun aan de Contra-rebellen in Nicaragua. Duizend personen werden
gearresteerd.

16 juni 1985
Hoewel ik de zuster van Frans Lurvink twee dagen geleden op kasteel Den Alerdinck
kon bereiken, en haar de uitnodiging voor het symposium in Moskou heb
doorgegeven, hoor ik taal noch teken van haar broer.
Het Zweedse onderzoeksbureau SIPRI heeft berekend dat de wereld in 1984
achthonderd miljard dollar aan bewapening heeft uitgegeven. De Verenigde Staten
hebben hun positie als grootste wapenleverancier heringenomen, met de USSR op de
tweede plaats.
Ik ben op weg naar Scheveningen voor de tweede ronde van het interview met
Bibeb. In Album Gide331 zie ik voor het eerst een foto van mijn goede vriend Jef Last,
toen hij nog jong was. Het is toch wel schokkend om foto's van Gide te zien met
Stalin en Molotov aan zijn zijde.

Van links naar rechts: André Gide, onbekende, Molotov, Stalin
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Den Haag - Amsterdam
Na vijf en een half uur zag ik kans de woning van Bibeb te ontvluchten. Als het aan
haar had gelegen, was ze nog uren doorgegaan. Er waren botsingen geweest omdat
ze bijvoorbeeld wilde weten hoe ik mijn reizen financierde. Zij moet gemerkt hebben
dat die impertinentie me werkelijk boos maakt. Maar op andere momenten konden
we het weer prima vinden. Ze blijft voor mij aardig en zeer speciaal. Ik heb er geen
flauw benul van, hoe dit gesprek straks gaat uitpakken.
Ze vertelde dat toen Mies Bouman tijdens een inzamelingsactie een plaat aan prins
Claus wilde verkopen, hij een briefje van honderd gulden trok. Zij kon niet wisselen.
Uitgerekend kwam Danny de Munk, die in Ciske de Rat heeft gespeeld, langs en
wisselde voor hem, waarop Claus hem de 15 gulden die hij terug moest hebben, liet
houden. Bibeb vond dit ongepast. Ik was het met haar eens. Claus heeft blijkbaar
geen présence d'esprit.
Opeens kan het oog van Bibeb vallen op mijn afgetrapte sneekers en dan flapt zij
er uit: ‘Waar heb je die vandaan?’ Eerst dacht ik: ze maakt een grapje. Maar ze ging
er serieus op in. ‘Ik heb maat 38. Kan je voor mij ook zo'n paar meenemen uit
Amerika?’ En even later heeft zij het over de helderheid van mijn ogen en soms denk
ik echt; waar wil ze in hemelsnaam naartoe? Zij wandelde mee naar de tram.
Vanavond om 23:00 uur belde Frans Lurvink. Hij was aardig, maar liet niets
blijken, geen dankbaarheid, geen tevredenheid, absoluut niets ten aanzien van de
uitnodiging aan Den Alerdinck die ik uit Moskou overbracht. Er kon letterlijk geen
woord van waardering af. Hij denkt dan: als ik dat doe, vraagt hij meer geld.
Ik bedankte voor zijn brief van 30 mei, maar zei er de voorkeur aan te geven mijn
verslag mondeling tijdens de bestuursvergadering van 2 juli aanstaande te doen in
plaats van schriftelijk, zoals hij vroeg. ‘Prima, dat is zelfs nog beter,’ antwoordde
hij. Lurvink beklaagde zich dat Carel Enkelaar vlak voor vertrek naar Moskou had
gevraagd of zijn vrouw Liny op kosten van Den Alerdinck mee naar de Sovjet Unie
mocht: ‘want ik betaal alles zelf’. Dat was niet waar. Ik heb niet gevraagd of Lurvink
had toegestemd of niet. Ik wil het niet weten. Maar deze vraag van Carel had de deur
voor Lurvink dicht gedaan. Hij overwoog Enkelaar nu zijn congé te geven. Hij wilde
eerst nog met André Spoor overleggen. ‘Carel is nu eenmaal gewend om de baas te
spelen, ik denk dus dat we spoedig een besluit zullen moeten nemen.’
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Peter belde. Hij gaat in september naar Zuid-Afrika. Dat is goed voor hem en een
belangrijke ervaring. Later belden we een tweede keer. Hij zei naar Amsterdam en
het fietsen in de polders te verlangen.

17 juni 1985
Ik stuurde Rodriguez een telegram.

Ik belde Henk Herrenberg in Paramaribo. Hij had mijn brieven gekregen en de
ontwikkelingen op de voet gevolgd. Hij was het eens met mijn plan voor een top in
New York.
Adriaan van Dis belde of ik op 27 juni beschikbaar was om in zijn programma te
verschijnen, met als aanleiding het verschijnen van Memoires 1925-1953. De
uitzending zal op 30 juni zijn. Prima. De VPRO was tegen, maar zijn redactie was
voor.
‘En ik ben tenslotte de baas in dit programma.’ Hij wil ook over Suriname praten.
‘Je was tegen die professor bij onze samenspraak in Leiden briljant.’
‘Ach, ik zei alleen maar wat ik ervan vond en hoe het eigenlijk was,’ antwoordde
ik.
André Spoor en ik liggen weer op een lijn ten aanzien van alle zaken rond Den
Alerdinck. Hij vertelde mijn Memoires van begin tot eind gelezen te hebben. Hij
kende negentig procent van de mensen uit mijn jeugd die in mijn herinneringen
voorkwamen ‘en zoals je alles schreef vond ik dikwijls ontroerend en ook treurig.’
Maar hij was nu niet zeker, gezien ik het kort geding tegen NRC Handelsblad had
doorgezet, of hij in een positie was een beschouwing over mijn boek te schrijven
voor die krant. Ik zei niets, maar dacht: wat heeft dit er in godsnaam mee te maken?
Daarop vertelde ik dat Adriaan van Dis me had uitgenodigd, ook om over Suriname
te spreken. Hij reageerde onmiddellijk met: ‘Denk aan de mensenrechten, Wim.’ Hij
citeerde Henk Hofland die alle verontwaardiging ‘collectief’ had genoemd. Munting
van Bender kwam de vleugel stemmen. Daarna lijkt het instrument altijd prettiger
te spelen.
De Amerikaanse industrieel Armand Hammer bezocht Gor-
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batsjov, en verklaarde dat de Sovjetleider niet naar de VN zou gaan in het najaar maar
wel een topconferentie met Ronald Reagan wilde hebben.332

19 juni 1985
Adriaan belt. Het is negentig procent zeker. Alleen Cherry Duyns is tegen, het etter.
Ik ken de man niet eens. ‘Ik heb gezegd,’ aldus Adriaan van Dis, ‘dat als iemand
anders niet kan, we jou nemen. Maar ik weet dus dat die ander niet kan. Soms moeten
we smerige spelletjes spelen.’
Ik belde Henk Herrenberg en informeerde hem dat het kort geding tegen NRC
Handelsblad en Sytze van der Zee doorgaat.
‘Die uitspraak zal belangrijk zijn,’ zei hij, ‘want het gaat om het “droit de réponse”
en de betekenis daarvan.’
Ernst Utrecht schrijft, teruggekeerd in Mokum.333
Het Indonesische Tempo meldt opnieuw dat er 130 mysterieuze moorden hebben
plaatsgehad, vermoedelijk gepleegd door Suharto's moordcommando's. Den Haag
is er Oost-Indisch doof voor, onze mensenrechten voorvechters!
Ik bezocht Voetelink. Hij droeg zijn onlangs verleende onderscheiding op een
sportjasje. De nieuwigheid, maar wel indicatief. Hij zei zelfs met zoveel woorden
niet te zijn onderscheiden omdat hij Claus naar de rechtbank had geroepen. Nee.
Maar misschien wel omdat hij mijn zaak tegen de Staat in 1982 niet doorzette. Hij
zal een overeenkomst opstellen tussen broer Theo en mij, indien wij samen zaken
doen in Paramaribo. Ik was hem 624,75 gulden schuldig voor zijn bemiddeling bij
de KLM, die tot niets had geleid.
Voor de zoveelste maal had de zoon van de buurman met zijn auto de toegang tot
Amerbos 205 versperd. Ik zette de radio op de logeerkamer keihard aan, als signaal,
maar de jongen verkoos deze keer verwensingen te uiten. Ik stond in mijn garagedeur,
greep een fietspomp en deelde hem een gigantische klap uit.
‘Thijs! Thijs,’ riep hij zijn broer te hulp, en inderdaad zijn broer kwam: hij gaf me
een kaakslag waardoor mijn gezicht begon te zwellen. Ik heb een schriftelijke klacht
ingediend bij rechercheur Barend Carmiggelt van het bureau Amsterdam-Noord.

Amsterdam - Wenen
Henk Hofland publiceerde over de vaderlandse geschiedenis van 1950-1985 VAN
334
KONINKRIJK TOT BANANENMONARCHIE.
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Hij schrijft dat vaderlandsliefde een systeem van tegenstrijdige gevoelens is dat niet
zou zijn te vermijden, hiermee ben ik het oneens. Kinderen zijn niet verantwoordelijk
voor het programmeren van hun breinen. Ouders zouden de vicieuze cirkel om van
generatie op generatie dezelfde onzin - compleet achterhaald door nieuwe realiteiten
- aan hun kroost door te geven, kunnen doorbreken door de codering van de hersens
van hun kinderen af te stemmen op de nieuwe werkelijkheid. Het automatisme, het
robotisme, zoals ik al jaren geleden met Delgado in Madrid (en anderen) besprak,
zou wel degelijk doorbroken kunnen worden, en hoeft niet onvermijdelijk te zijn,
zoals Hofland aanneemt.
Daniel Goleman heeft Vital Lies, Simple Truths geschreven.335 Het handelt over
de psychologie van zelfverlakkerij. ‘Self-deception, which has long been well known
to novelists, playwrights and psychotherapists, is now being cracked-down on by
researchers.’
Hij citeert Dostojevski: ‘Every man has reminiscences which he would not tell
everyone but only to his friends. He has other matters in his mind which he would
not reveal even to his friends, but only to himself, and that in secret. But there are
other things which a man is afraid to tell even to himself, and every decent man has
a number of such things stored away in his mind.’
Dit is waar. Zou Hans Warren daarom spreken over Geheim Dagboek, met de
implicatie dat hij in zijn dagboek wèl de lijken in zijn kast aanroert. Ik denk dat
onderwerpen waar we liever niet over spreken of aan herinnerd worden, zo diep in
ons brein begraven zijn dat deze alleen bij bijzondere opgravingen, zoals van de
voetstappen van een dinosaurus, herontdekt kunnen worden. Ik wil dit boek graag
lezen.

20 juni 1985
Wenen, Hotel Imperial
Ik begon de dag met een brief aan Arnold Hutschnecker.336
Jeane Kirkpatrick, de vorige ambassadeur van Reagan bij de VN heeft 3.500 dollar
bijgedragen aan het fonds van The Washington Times om de Contra's tegen Nicaragua
te helpen financieren.
Ik heb gedroomd van Eduard. Hij moest naar Soest. Ik dacht: ga jij maar lekker
alleen, ik weet nu toch niets meer over je le-
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ven. Ik liet hem heel, heel verdrietig, alleen vertrekken. Maar dan zeg ik ook weer
tegen mezelf: waarom zou hij beter controle over zijn brein hebben dan ik of ieder
ander?
Susan Polak van Harvard schrijft over Golemans nieuwe boek.337 Zij beschrijft
hoe ‘the mind protects itself from pain and anxiety by “dimming awareness”, a
mechanism that creates “lacuna of blocked attention” at each “major level of
behavior”. Goleman's conclusion is that lacunae often function to bury what are
perceived as “dangerous ideas”.’
Scott Sullivan schrijft dat ‘NATO is rethinking conventional warfare.’ Nu ik die
man ken uit de vergadering in Zwolle, zou ik nooit meer een letter van hem willen
lezen.338
Ik huurde op het vliegveld een limousine-taxi naar kasteel Laxenburg, waar IIASA
is gevestigd. Het doel van dit bezoek aan Wenen is het contact met Gvishiani te
verstevigen om de reis naar Varna voor Lurvink en mij dicht te timmeren. Ik dacht
in de auto aan de woorden van Peter, toen ik hem belde: ‘No matter what anyone
says or writes about your Memoires, no-one can ever take them away from you
anymore.’
Ik had een ontmoeting van een half uur met Gvishiani in zijn werkkamer. Hij zei
dat hij een uitstekend contact had opgebouwd met de directeur van Philips in
Oostenrijk, Lapp, die nu is overleden. Hij was ook in contact met Wisse Dekker. Er
werd overwogen of hij zou toetreden tot de International Council for New Initiatives
in East-West Co-operation, tot bekend werd dat hij Philips zou gaan verlaten. Ik
vertelde hem dat de premier van China, Zhao Ziyang, Eindhoven reeds had bezocht
en dat Philips in Nanjing een fabriek voor kleurenbeeldbuizen en deflectiespoelen
zou neerzetten. Hij wist dit niet, en vond het een interessante mededeling. We krijgen
in ieder geval de stukken en een uitnodiging voor Varna toegezonden.
Ik vond een tape van La damoiselle élue en een set preludes van Rachmaninoff,
waar er een bij is die ik wil spelen.
Ik lees HUMANE ETHOLOGIE door Fred Backus.339 Er zal in North Carolina een
internationaal congres worden gehouden van diergedragskundigen die zich
bezighouden met de mens. Sinds ik de duifjes van Skinner in hun kooien op Harvard
heb bekeken, vraag ik me af of menselijk gedrag aan de hand van dieren kan worden
bestudeerd. Humaan-etholoog Ferenc Bodnár zegt: ‘Humane ethologie is alleen maar
zinnig voor
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groepen met wie normale communicatie niet mogelijk is. Zwakzinnigen, autisten en
dergelijken. Om iets meer van hun gedrag te begrijpen, moet je wel doen of het een
diersoort is.’ In Moskou wordt nu openlijk gedebatteerd over een top bij de VN.
Viktor Afanasyev, die ik kende van een interview met hem, de hoofdredacteur van
Pravda, heeft verklaard dat Michail Gorbatsjov naar de VN gaat en tezelfdertijd een
overleg met Ronald Reagan zal hebben.340 Maar de industrieel Armand Hammer
hoorde echter van Gorbatsjov zelf dat deze niet naar New York zal gaan.
Francine Prose schrijft in The New York Times dat het gezegde luidt dat tijd alle
wonden heelt. Dit vind zij een ‘supermarket version of life’.341 Een nieuw
‘supermarktgezegde’ is dat de dood, of het zicht op de dood en het verlies van
dierbaren, via verdriet de mens juist versterkt. De allernieuwste ‘supermarktwijsheid’
is empathie: ‘a new sense of shared human experience’.

21 juni 1985
Mam zou vandaag 89 jaar zijn geworden. Wat is haar met haar vroege dood in 1974
allemaal bespaard gebleven? Om niet te spreken van mijn vader, die in 1966 overleed
aan ergernis en verdriet.

Luchthaven Wenen
‘Tobacco contains very small amounts of polonium, a weakly radioactive element,’
schrijft The New York Times op 17 maart 1985.
Naast me in deze wachtkamer zitten twee Khomeini-jongens: een heeft er een
prachtig lijf. Wel verzorgde handen, mooie ogen, baard, jong. Maar als ik dan denk
aan de irrationele onzin die er in hun hoofden geprent zit, hun bereidheid om voor
de islam te sterven, word ik triest. Als je ze maar zou kunnen uitleggen dat een geloof
iets voor waar aannemen is dat niet valt te bewijzen.
Marlise Simons sprak met Gabriel García Márquez in zijn tuin in Mexico-Stad:
‘Mijn voornaamste angst is dat mijn lichaam gebrekkig wordt. Er komt ooit een
moment dat geen dieet of oefeningen meer helpen, dat het lichaam inteert. Zoals nu
heb ik me nog nooit gevoeld, deze pijn heb ik nog nooit gehad, zo heb ik nog nooit
adem gehaald, ik heb nog nooit zo vaak 's nachts naar het toilet gehoeven, ik ben
nog nooit zo vroeg
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wakker geworden.’342 Ik weet het: dat is ons aller voorland. Ik wil er nu nog niet aan
denken.

Wenen - Amsterdam
Ik snak naar mijn oase op Amerbos, mijn piano en mijn privacy. Waar zou Eduard
zijn? We hadden 21 dagen geen contact. Ik krijg het er helemaal warm van: Love
him deeply.

Het Algemeen Dagblad meldt dat de leiders van de verboden Surinaamse partijen,
VHP en NPS, Jagernath Lachmon en Henck Arron legerleider Desi Bouterse hebben
gevraagd zo snel mogelijk Suriname te verlaten. Hij zou een plaats van eigen keuze
kunnen zoeken en een jaarlijkse uitkering uit de staatskas kunnen ontvangen. Zij
zouden een vrijgeleide hebben voorgesteld tijdens een vijf uur durend, nachtelijk
gesprek.
De Cosmos 1662 is gelanceerd. Al jaren vraag ik me af waar al die Sovjetsatellieten
voor nodig zijn.
Roger Schank heeft The Cognitive Computer geschreven.343 Het is ondoenlijk om
alles te kopen en te lezen, wat je zou willen lezen.

22 juni 1985
Broer Theo is op Amerbos. Hij was even in de stad. Om 11:00 uur hadden we hier
een bespreking met Wim Neus, en sedertdien leest hij doodstil over Suriname. Het
is nu ruim 22:00 uur. Ik ben maar achterstallige kranten gaan knippen, want we
hebben nauwelijks een woord gewisseld. Ik zal blij zijn als hij weg is.

23 juni 1985
Ik ben echt van slag. Omdat ik niets van Eduard hoor, kon ik niet in slaap komen.
Het is vreselijk wat ik gisteravond over Theo schreef. We zijn zelfs nog samen door
de polders gefietst, wat ik de konijnenroute noem, maar we hebben eigenlijk geen
echt gesprek gehad.
Voetelink had de overeenkomst opgesteld voor onze samen342
343
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werking in Suriname. Samen ondertekenden we het document. Hij merkte erbij op
dat een overeenkomst waard was wat de man die het stuk tekende waard was.
Theo is vanmorgen weer afgereisd. Hij had nog takken van herfstasters voor me
gehaald, die nu bij het Poslavsky-portret van mam staan. Het doet pijn met je broer
samen te zijn, en niet van echt contact te kunnen genieten, waar ik min of meer naar
hunkerde.

24 juni 1985
Mijn vader zou vandaag 91 jaar zijn geworden.
Adriaan van Dis belde. Er was een gemeen gevecht voor nodig geweest zei hij,
om de opname met mij te kunnen maken, maar het was nu honderd procent zeker
dat ik in zijn programma kwam.
Ik stuurde Henk Herrenberg het curriculum van broer Theo. Voorlopig prikten we
als datum 15 juli om naar Paramaribo te gaan.
In Moskou is officieel bekend gemaakt dat Michail Gorbatsjov niet van plan is
om in de herfst de VN te bezoeken.344 Er is dus het nodige over te doen geweest. Er
wordt geschreven alsof Viktor Afanasyev de verwarring heeft veroorzaakt, omdat
hij in april dit bericht naar buiten gebracht zou hebben. Wel toevallig dat deze
ontkenning voor april komt, nadat ik vorige week op gepast niveau - niet wetende
van Afanasyev - deze gedachte in Moskou aan het rollen bracht. Of zou het toch het
gevolg van de gesprekken van vorige week zijn?
Ik heb nog mijn boekje over Desi Bouterse voor Adriaan van Dis afgegeven. Hij
wilde het nog voor donderdag lezen. Hij belde op 200 pagina's van mijn Memoires
gelezen te hebben en het een ontroerend boek te vinden. ‘Ik feliciteer je er mee.’ Het
begin vond hij quasipsychologisch en onnodig, evenals de verwijzingen naar Alice
Miller, maar over de rest was hij enthousiast. Toen ik zei ook iets over het kort geding
tegen NRC Handelsblad te willen zeggen, maakte hij het grapje: ‘Ik betaal je na afloop
ieder bedrag wanneer je de huidige hoofdredacteur Wout Woltz in zijn hemd zet.’

25 juni 1985
Bibeb belde de hele dag Rinus Ferdinandusse op bezoek te hebben gehad. Even later
zei ze: ‘Ik sprak iemand die zei: “Noch Hofland, noch Oltmans zijn te vertrouwen”.’
Zij betrapte zich
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erop dat ik een verbinding met Ferdinandusse zou kunnen leggen en corrigeerde: ‘Ik
zweer je, het was niet Rinus.’
Ik heb Prasad in New Delhi opgebeld, die bevestigde mijn brief aan Rajiv Gandhi
ter hand te hebben gesteld. Ik vroeg wat hij van mijn voorstel vond. ‘What I think is
not important, Mr. Oltmans.’ Ik zei hem op een dag weer te zullen bezoeken.
‘Please do so, you are always welcome.’
Inmiddels was het Bibeb ter ore gekomen dat ik in het tv-programma van Adriaan
van Dis zou komen. Zij belde en begon: ‘Ik heb er niet meer zo'n zin in.’ Bovendien
stond mijn kort geding tegen de NRC Handelsblad in de Haagse Post.345
Van Dis belde om te vertellen dat Woltz ‘met een piepstemmetje’ naar hem had
gebeld met het verzoek NRC Handelsblad in gesprek met mij op televisie niet te laten
vallen.
Ik ging een paar uur bij Adriaan langs in zijn huis aan de gracht. Het is een heerlijke
plek, maar zo gehorig dat hij 10.000 gulden voor de vloerbedekking voor zijn
bovenbuur moest betalen. Ook zijn er weinig ramen en praktisch geen zon. Hij gaat
van 4 juli tot 4 september naar het appartement van André Spoor in New York om
daar een tweede boek te schrijven. Op 30 juni zal hij zijn programma afsluiten met
een gesprek van 25 minuten met mij.
Ik speel deze dagen enorm veel piano en ga regelmatig de polders in. Eduard staat
nog steeds centraal in mijn gevoelsleven.

26 juni 1985
Bibeb zei, misschien ingegeven door Ferdinandusse, dat zij had gehoord dat ik
Adriaan van Dis een interview had aangeboden. Die dame begrijpt dus echt niets
van mij, want dat is het laatste wat ik ooit zou doen. Ik ben gevraagd. En zij heeft
zelf de publicatie van het interview eenzijdig met een week vertraagd, dus dat dit nu
samenvalt met de televisieuitzending Van Dis is haar eigen werk.
Nadat Cila van Lennep had getelefoneerd, was ik in een voldoende zachte stemming
dat ik het nummer van Eduard heb gedraaid. Hij stond in de startblokken om naar
zijn moeder te gaan. Hij gaf toe dat zijn lange stilte te wijten was aan het spelletje
wie de langste adem zou hebben. Er kon trouwens voor mijn verjaardag geen kaartje
af.

27 juni 1985
Ik heb het eerste hoofdstuk van de Memoires nog eens gele-
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zen. Het is prima. Het kan altijd beter, maar ik sta hier achter. Het kabinet van Wim
Udenhout is afgetreden. Henk Herrenberg lichtte toe dat dit gebeurde om ruimte te
geven voor het aantreden van een nieuwe ploeg.
Bibeb belde opnieuw dat ze somber was over de gang van zaken. ‘Jij ben toch ook
journalist? Ik vind het erg vervelend dat je juist nu op televisie gaat.’ Ik wilde niet
herhalen dat ze dan maar niet haar publicatie een week had moeten vertragen en
probeerde haar op te beuren.
Vanmiddag waren de opnames van Hier is... Adriaan van Dis. Ik gaf Adriaan de
Vespers van Rachmaninoff cadeau, en had mijn 40 gepubliceerde boeken
meegenomen. De Belgische socialist Louis Tobback was eerst. Hij zei mijn boek
met Georgii Arbatov gelezen te hebben. De Westduitse ambassadeur had afgezegd,
in zijn plaats kwam een zangeres. Het zaaltje aan de Amstel waar de opnames
plaatsvonden, was afgeladen. Ook televisierecensent Nico Scheepmaker zat in de
zaal. Ik maakte in het begin een grapje door Adriaan als Nathan Sid aan te spreken,
maar dat werd niet gewaardeerd. We begonnen dus met mijnheer Oltmans en mijnheer
Van Dis, wat meteen al veel verpestte. In zijn plaats had ik dat nooit laten gebeuren,
en veel meer het gesprek laten lopen, zoals het ook in zijn flat ging, als een gesprek
tussen goede kennissen. Dat ge-meneer tegen iemand die je normaliter heel anders
aanspreekt, is een gekunsteldheid die bij mij niet werkt. Of ik mezelf belangrijk vond.
‘Zeer,’ antwoordde ik. Na de doos van Pandora van mijn dagboeken te hebben
aangeroerd, vroeg hij om een voorbeeld er uit. Ik vertelde hoe mam eens op Amerbos
was en vroeg om Gaspard de la nuit van Ravel op te zetten. Ik zou me dit nooit
herinnerd hebben, als ik het niet opgeschreven. Zij luisterde naar de opname en zei:
‘Het is geen Fransman die het speelt.’ Het was Walter Gieseking.
Maar geleidelijk aan werd hij steeds vervelender. Journalisten namen mij niet
serieus, beweerde hij. Daarna geloofde hij niets van mijn rol op het Witte Huis met
Walt Rostow in de Nieuw-Guinea-affaire.346 Hij vroeg zelfs: ‘Waarom loop je altijd
achter dictators aan?’ Ik vroeg: ‘Wie bedoel je nu, Sukarno of Bouterse? Het zijn
bovendien geen dictators, was Bouterse het maar. Je hebt hun achterste ook nooit
gezien.’ Toen hij zich ook nog liet ontvallen dat regeringen mijn boeken betaalden,
toen werd ik werkelijk razend. ‘Ja, maar je had toch een overeenkomst met de sovjets
voor je Arbatov-boek?’ Ik
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antwoordde: ‘Velen schelden op Sonja Barend, maar die interviewt tenminste niet
vals. Jij bent smerig bezig.’ De hemel mag weten wat ik verder allemaal heb gezegd.347
Ik belde Peter om verslag te doen, en wat voor akelige ruzie er was ontstaan. Later
zei hij er helemaal naar van te zijn geworden. Toen speet het me hem alles te hebben
verteld. Adriaan zelf was ook goed van streek over wat er was voorgevallen.
Om 18:00 uur belde hij naar Amerbos. Hij eindigde het gesprek van een half uur
met: ‘Het spijt me dat het zo gelopen is.’
‘Ja, mij ook, maar je was gewoon gemeen bezig. I do smell a rat when there is
one.’ Cherry Duyns wilde het programma niet uitzenden, maar de anderen wel, dus
op 30 juni gaat het op de buis. De VPRO zou het me van te voren laten zien. Ik
realiseerde me dat als het uitgezonden zou worden, er het nodige over te doen zal
zijn. En hoe gaat Bibeb dan reageren?

28 juni 1985
Volodja Molchanov feliciteerde me gisteren per telefoon met de verschijning van
het eerste deel van mijn Memoires, en zei: ‘Een droom ging voor jou in vervulling.’
Er arriveerde een brief van Sickinghe van VMF-Stork, gehuwd met de zuster van
Ernst van Eeghen, om te bedanken voor de foto's uit Moskou die ik hem toestuurde.
Hij zal wel in een prima stemming zijn geweest, want het fascistische generaalsregime
in Djakarta sloot een contract af van 115 miljoen gulden met VMF-Stork en Brown
Boveri Nederland om aan vier elektriciteitscentrales in Indonesië werk te verrichten.
Trouw meldt dat Indonesië ‘gekwetst’ is vanwege de verzoeken, onder meer van
Nederland, om vier prominente communisten niet te executeren.
In Suriname blijft Wim Udenhout premier. Gelukkig komt minister Erik Tjon Kie
Sim op Buitenlandse Zaken. Ik zond hem een telegram om hem geluk te wensen.
Adriaan van Dis verzekerde me niet meer dan twee minuten uit ons gesprek te
zullen knippen. Ik heb hem dit per telegram bevestigd, want ik vertrouw ze niet meer.
Misschien had ik toch beter nota moeten nemen van de brief van uitgever Wim Hazeu,
die me op 18 juni al waarschuwde om voorwaarden vooraf te stellen.348
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Ik lees Star Wave: Mind, Consciousness, and Quantum Physics van Fred Alan Wolf.349
Wolf behandelt ‘mind and matter’. ‘Why might physics supply the answer to the
mystery of the mind? All physical, religious and psychological differences may
eventually be seen as aspects of the laws of quantum physics. If you think, you
experience time. If you feel, you experience energy. The idea that there may not only
be a physics of consciousness but a physics of emotional states, psychological states,
altered states of awareness, God and the outside world is perhaps too much for any
of us to bear! The laws of modern physics, the laws of quantum mechanics, apply
to our psyches as profoundly as they do to the physical world we all inhabit. I believe
this more than I believe any religious or spiritual leader's dream. Science is the
answer, provided we learn how to deal with our fear of the seemingly inaccessible
world of abstraction, the world of mathematics and quantum physics.’
Wolf denkt in termen van ‘mind as quantum machines’. Maar hij beklemtoont:
‘The brain is physical, mind is psychical. Mind plays no role in the universe.’ Maar
processen in de hersenen zijn fysieke processen. ‘The mind is electromechanical in
origin. If we examine carefully the mechanisms of the brain, down to the remarkable
electrical and mechanical movements of the nerve firings and blood flows, we shall
find the solution of that overwhelming mystery of all mysteries - the mind.’
De auteursexemplaren van de Memoires 1925-1953 zijn gearriveerd. Ik stuur nu
eerst per luchtpost exemplaren naar mijn broers Hendrik en Theo, naar Peter en naar
Wicher de Marees van Swinderen. Eduard en John van Haagen krijgen hun
exemplaren hier. Een exemplaar in handen kunnen houden, maakt het toch wel een
bijzonder historisch document.
De VPRO is de film aan het monteren. Adriaan belde dat het achteraf ‘helemaal
niet zo slecht was.’ Tobback zou zestien minuten te zien zijn, de zangeres veertien
minuten en ik kreeg dertig minuten. Er ging maar 1.45 minuut uit. Op advies van
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Wim Hazeu begon ik schoorvoetend over een mogelijk honorarium, maar daar wilde
Adriaan niet van horen. Wim Hazeu reageerde, toen ik hem alles over de opname
van het programma had verteld: ‘aan de hand van wat er is gebeurd, kan je Van Dis
wel chanteren.’ Ik ging door de grond.
Prinses Irene neemt plaats in het landelijke comité van aanbeveling voor het
volkspetitionnement, dat op initiatief van het Komité Kruisraketten Nee begin
september zal worden gehouden over de plaatsing van kruisraketten in ons land.
Mansholt en Tinbergen zitten er in. Prima, wat zij doet.
John van Haagen gaf als commentaar op de VPRO-affaire: ‘Ze noemen jou ook
altijd “globetrotter”, waarin dat gemaskeerde journalistieke venijn zit. Je collega's
begrijpen zelf heel goed, dat bij iedere juiste plaatsing van jou, ze zelf lager komen
te staan. Wanneer ze jou “journalist” zouden noemen, wat zijn ze zelf dan nog?’
Bibeb is nu toch nog enthousiast over de voorpubliciteit over het gesprek met Van
Dis. Rinus Ferdinandusse las de Memoires en vond het eveneens prima zoals het
liep. Vooral dat haar interview met mij gaat verschijnen tegelijkertijd met de rel rond
Van Dis, zal haar werk met twee hele pagina's in Vrij Nederland juist gunstig doen
afsteken.
Jouke Mulder van Elseviers Magazine belde om te informeren of Adriaan en ik
de ruzie op televisie samen van te voren hadden afgesproken met het oog op de
publiciteit. Straks vragen ze nog om een leugentest te laten afnemen om te achterhalen
of de hele affaire doorgestoken kaart is geweest.

29 juni 1985
Wim Hazeu belde op om een stuk van Nico Scheepmaker over het interview met
Van Dis voor te lezen.350

De VPRO zegt dat er nu 2.09 minuten waren weggeknipt, vandaar dat ik een nieuw
telegram stuurde.
Stoker, alias voor Brandt Corstius, doet in de Volkskrant een duit in het zakje. Dit
is wat John van Haagen bedoelde.
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Het Parool komt met een voorpagina-artikel.351
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30 juni 1985
Daniel Ortega heeft de VS ervan beschuldigd dat Washington ‘the leader is of
state-terrorism in the world.’ Zoals de regering Reagan zich gedraagt, is dit gewoon
waar.
Bert Nienhuis kwam om foto's te maken voor plaatsing bij het Bibeb interview.
Ik belde haar. Zij begon: ‘Er is mij opnieuw gezegd jou niet te vertrouwen.’ Maar
dat deed zij toch. Ik werd razend. ‘Het interesseert me geen bal wie me wel of niet
vertrouwt, jou inbegrepen, want ik vertrouw mezelf.’
‘Stil nou maar,’ antwoordde zij, ‘je bent een echte tweeling.’ Zij probeerde me
opnieuw ervan te overtuigen dat Joop van Tijn integer en honderd procent te
vertrouwen was. Het begint erop te lijken dat zij zichzelf hierover zit op te naaien.
Over Joop van Tijn weet ik wel beter, al geef ik toe dat hij wellicht tot de betere
onder de slechte behoort. Onbetrouwbaarheid heeft uiteindelijk te maken met de
gebrekkige hantering en het niet onder controle hebben van de chip in het hoofd.
Geheugentraining is een kunst. Zoals het gebruik van een databank op papier
(dagboek) ook de nodige oefening vereist om gedisciplineerd de zaken te rangschikken
en uit elkaar te houden.
Daan Dijksman van de Haagse Post belde, en was verbaasd dat Stoker in de
Volkskrant niet met mij had gesproken en in zijn stukje doet alsof hij dat wel deed.
‘Je kent zijn schurkenstreken toch?’ antwoordde ik brave Daan. Bij de Volkskrant
zitten ook oplichters.
Bibeb merkte op: ‘Ik ben wel op Brandt Corstius gesteld, maar dat had hij niet
mogen doen.’ Dat zal Stoker verder een worst wezen. ‘Waarom noemde hij me een
dorpsgek?’ vroeg ik Bibeb.
‘Ja, dat is ook onzin. Daarom is mijn interview met jou zo dodelijk, want daaruit
blijkt precies hoe je wel bent.’
Vanavond is het van Dis-gesprek uitgezonden. De telefoon stond naderhand
roodgloeiend. Carel Enkelaar: ‘Ik weet dat onze verhouding momenteel gerimpeld
is, maar jij had gelijk. Die man met zijn tendentieuze vragen.’ Bibeb vertelde dat
Ferdinandusse uit Zwitserland had gebeld om te horen hoe het was gegaan. De hele
eindredactie bij Vrij Nederland was enthousiast. ‘Ik was zo opgewonden. Je kern,
die ook in je dagboek zat, kwam eruit. Je bent van staal.’
John van Haagen: ‘De jongens en ik zagen je bij Van Dis als een Indo. Dat moet
je genoeg zeggen. Voor van Dis bestaat geen onvervreemdbare waarheid meer.’
(wordt vervolgd)
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