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Inleiding
Na de moord op vijftien prominente tegenstanders van het militaire regime in
december 1982, verbrak Nederland de ontwikkelingsrelatie met Suriname. Ook het
journalistieke verkeer tussen de twee landen was bijna geheel gestaakt. Toch liep
een Nederlandse journalist vrij rond in de hoofdstad Paramaribo, met toegang tot
bijna de gehele politieke en militaire top van het land; Willem Oltmans. Hoe kwam
dat? In zijn gedetailleerde dagboeken geeft hij een beeld van de contacten die hij
kon aanboren. Hij ging in gesprek met verschillende kampen in Suriname rond de
figuur van Desi Bouterse. Dat maakt dit dagboek een fascinerende bron voor de
geschiedschrijving van de 80-er jaren van de 20ste eeuw.
Dit deel van de dagboeken gaat over de eerste helft van 1986. Suriname probeert
voorzichtig weer de mogelijkheden af te tasten of de banden met Nederland kunnen
worden hersteld. Oltmans geeft aan dat Bouterse de ervaren diplomaat Henk
Heidweiller benoemt tot directeur van zijn kabinet. Gedetailleerd wordt verteld hoe
vertegenwoordigers van diverse politieke stromingen proberen toegang te krijgen
tot Bouterse en zo invloed uit te oefenen op het beleid. Oltmans neemt het waar en
vertrouwt zijn dagboek met zijn inzichten. Zijn gesprek met vakbondsleider Fred
Derby, de 16de man in Fort Zeelandia in december 1982 en de enige die niet werd
doodgeschoten, laat zien hoe in een kleine maatschappij bijna alles persoonlijk is.
Derby vindt dat Bouterse hem niet genoeg raadpleegt en telkens op hem afgeeft. Hij
haalt herinneringen op aan december 1982 waarbij zijn vrouw en kinderen onder
militaire bewaking staan wanneer hij wordt opgehaald. Deze vernedering en de
doodsangsten die zijn gezin zonder twijfel hebben moeten doorstaan, weerhouden
zijn vrouw er niet van om enkele weken later aan te zitten bij het kerstdiner van
Bouterse. Derby was er niet vanwege andere verplichtingen. Dit kort fragment uit
het dagboek van Oltmans vertelt veel over zijn belevenissen. Toppers in het land
waren bereid met hem te praten over de dagelijkse gang van zaken in het land, zij
gaven hem inkijk in hun onderlinge relaties, en hij zag dat zelfs de moord op vijftien
bekende Surinamers, mensen uit diverse lagen van de bevolking, er niet van

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

8
weerhielden persoonlijke relaties met Bouterse te onderhouden. Een klein land was
nog kleiner dan velen dachten.
Suriname moest zich ook zien te handhaven in een wereld waar allianties met het
ene land konden leiden tot een vijandige houding met andere grootmachten. Oltmans
bood zijn diensten aan om banden aan te halen met landen waar hij toegang had tot
de allerhoogste top. Kennelijk was Suriname wanhopig genoeg om hem inderdaad
de middelen te geven naar diverse landen te gaan zoals de Sovjet Unie en India.
Gewoon diplomatiek verkeer scheen toen niet mogelijk te zijn. Het heeft in elk geval
niet geholpen de grote economische crisis in het land te boven te komen en een
volledige doorbraak te brengen in het relatieve isolement van dat moment.
Het dagboek van Willem Oltmans inventariseert ook de vele berichten die in
Nederlandse kranten zijn verschenen over Suriname. Roddel, achterklap en een
groeiend aantal berichten over mogelijke betrokkenheid van politieke en militaire
leiders bij cocaïnesmokkel vinden hun weg op de pagina's van Nederlandse kranten.
Een van de meer amusante verhalen van die tijd is de mogelijkheid die wordt bekeken
om de Nederlandse ontvoerders van Freddie Heineken asiel te geven in Suriname.
Oltmans raakt erbij betrokken. Zijn contacten met Surinamers in Nederland geven
hem toegang tot de discussies. Het gaat om twee van de ontvoerders die elk 2 miljoen
Nederlandse guldens moesten betalen. Zij bevinden zich op dat moment op het
Franstalige eiland in de Cariben, Guadeloupe. Uiteindelijk gaat het niet door. Dit
voorval maakt eens te meer duidelijk dat Oltmans toegang had tot alle geledingen
van de Surinaamse maatschappij aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.
Het jaar 1986 staat ook in de geschiedenisboeken vanwege de Binnenlandse Oorlog
die toen losbarstte in het oosten van Suriname. In het dagboek zijn de nodige inkijkjes.
Ronnie Brunswijk werd de leider van het verzet dat vooral kwam vanuit de hoek van
de Marrons. Hij presenteerde zich als een soort Robin Hood die van de rijken - in
zijn geval het plegen van overvallen op banken - stal en aan zijn dorpsgenoten gaf.
Oltmans beschrijft de manier hoe Brunswijk via de Franse kant naar Nederland kan
reizen om niet alleen de financiële middelen te verwerven voor een guerrillaoorlog
maar ook om het politieke klimaat te verkennen. De Nederlandse ambassadeur in
Suriname geeft aan hoe Brunswijk eventueel door Frankrijk zou kunnen worden
opgepakt voor het plegen van een overval op een bank aan de Franse zijde van de
Marowijne rivier, de grensrivier met de Frans Guyana. De beschrijving van
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dit voorval werpt hier en daar wel een ander licht op de geschiedenis van Suriname
in de militaire periode. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de toegang die
een Nederlandse journalist/bemiddelaar, Willem Oltmans, had tot de Surinaamse top
in 1986, 30 jaar na dato, nog steeds veel stof oplevert dat tot nadenken stemt. De
Surinaamse politiek/militaire top had kennelijk de behoefte aan communicatie met
de voormalige koloniale machthebbers niet losgelaten.
Niet alleen Suriname heeft de aandacht van Oltmans in 1986. Er zijn diverse andere
gebeurtenissen in de wereld waar hij over schrijft. Verder heeft hij gedurende zijn
leven polemieken gevoerd met vele Nederlanders niet alleen in de wereld van de
journalistiek maar ook in de politiek. Gedetailleerd geeft hij zijn mening over diverse
brandende vraagstukken in de wereld; of het nou de politiek van Ronald Reagan is
of de ontwikkelingen in een Sovjet Unie die bezig is uit een te vallen. Oltmans heeft
een mening over dit alles. Zijn dagboeken zijn een registratie van deze gebeurtenissen.
Jerome Egger,
Paramaribo, 30 mei 2016
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Paramaribo
1 januari 1986
De ziekte van het afschieten van vuurwerk heeft ook Suriname bereikt, een
ontwikkelingsland dat door een moeilijke periode gaat. Eén pak rotjes kost 600
Surinaamse guldens. Ik moest vannacht naar beneden om de poes en haar drie
overgebleven jongen - drie anderen waren reeds onder jammerlijk gekrijs aan
belangstellenden meegegeven - proberen te kalmeren. Het is overigens aandoenlijk
om te zien hoe de jongen met hun moeder spelen. Ik heb dat nooit eerder gezien. Ik
begrijp nu beter waarom Frits van Eeden nooit genoeg van poezen en honden kan
krijgen.
Ik ben alleen in huis en voel me ellendig eenzaam. Ik kan er alleen nog met Peter
over praten, niet meer met Eduard, die er eigenlijk te jong voor is en die ik er nooit
mee had mogen belasten. Maar dan is er nog altijd Mahler, waar ik nu naar luister.
Het is moeilijk af te wegen wat belangrijker is, muziek of boeken. Bij een gedwongen
keuze zou muziek het bij mij winnen, en dat realiseerde mijn moeder zich toen ik
vier jaar oud was. Ik vond laatst een foto uit die tijd in mijn dagboek. Ik was het
bestaan daarvan vergeten. Mahler raakt me heel diep - weer heel anders dan de handen
van Jurriaan Brink een paar nachten geleden.
Een oude man schuift de hekken open van de kerk aan de overkant van het plein
waar het herenhuis van Roel Martens staat. Straks arriveren de mensen om op
nieuwjaarsdag via de dominee een hart onder de riem gestoken te krijgen. Erika van
Eeghen wilde me ook steun geven via het woord Gods. Ik houd niet van dergelijke
bijgelovige verklaringen van het alleen zijn. We zijn en blijven ‘naakt’ in de wereld,
ongeacht de ezelsbruggetjes die deze ‘naaktheid’ moeten helpen verdoezelen. We
zijn en blijven eendagsvliegen. Er is niet genoeg tijd in een mensenleven om ons
voldoende in de wereld thuis te maken, thuis te voelen, en te begrijpen waarom
gebeurt wat er gebeurt, om een acceptabele methode te kunnen ontwerpen die de
totale ‘naaktheid’ in onze moderne aangeklede jungle weet te hanteren, zonder
mythen, zonder totems, maar hand in hand met de werkelijkheid.
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Het regent weer.
Ronald Laing vraag zich af hoe het brein de geest voortbrengt ‘Or is it the other
way around? Or are both questions so stupid they should be dropped immediately?’1

2 januari 1986
Om 08:00 uur belde Henk Herrenberg om te bevestigen dat ik om 11:00 uur door de
minister van Buitenlandse Zaken, Erik Tjon Kie Sim, zal worden ontvangen. Het
werd een uitstekend gesprek van een uur. Hij bleek een aantal kamers te hebben laten
ombouwen tot één studeervertrek. ‘Willem, we hadden zelfs geen behoorlijke
wachtkamer.’
Allereerst besprak ik met hem de consultancy van Theo en mijzelf, en legde uit
dat Roel Martens onze plaatselijke contactman zou zijn. Roel was ook even naar het
ministerie gekomen. Ik stelde hem kort aan de minister voor.
Erik kwam pas echt op dreef toen ik hem niet meer onderbrak. Suriname miste
een traditie in praktische besluitvorming. Overal in de samenleving botste je tegen
dit probleem op. Wanneer hij als minister teveel solistisch opereerde, werd van alle
kanten kritiek geleverd. ‘Wanneer ik te lang in het buitenland bezig ben, zitten ze
achter mijn rug aan de poten van mijn stoel te zagen. Ik ben nu vier jaar minister. Ik
heb gedaan wat ik kon. Ik zal fouten hebben gemaakt, maar tachtig procent van mijn
werk is geslaagd.’ Terwijl ik naar hem luisterde, realiseerde ik me andermaal hoe
weinig de Kamerleden in Den Haag rekening houden met, of op de hoogte zijn van,
de problemen waarvoor dit tien jaar oude staatje, aan de rand van de
Latijns-Amerikaanse regenwouden, zich geplaatst ziet.
De minister zei al geruime tijd bij Desi Bouterse te hebben bepleit de public
relations van de overheid professioneel aan te pakken. ‘We zijn zo ondergesneeuwd
door onze problemen thuis, dat we niet echt toekomen aan het efficiënt aanpakken
van het buitenland.’ Onderwijl probeerde ik werkzaamheden voor Theo en mij te
bepleitten. ‘Ik praat tegen je, Willem, als tegen één van ons. Je komt hier nu al zolang.’
Hij zal maandag pas Desi spreken. Daarna vertrek ik weer.
Ik overhandigde hem de brief van Theo met suggesties om van Suriname en
Paramaribo een vrijhandelszone te maken, zoals ik al eerder hier in brede kring ter
sprake bracht. Hij trok een lade open en liet me een volledig staatsdecreet zien, gereed
om ondertekend te worden, met die gedachte kant-en-klaar uitge-

1

R.D. Laing, Wisdom, Madness and Folly, The Making of a Psychiatrist, McGraw-Hill, New
York, 1985.
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werkt. Bouterse heeft er dus na ons gesprek echt achteraan gezeten. Ons eerste gesprek
hierover was in 1983. Er moet dus een transitohaven komen, met een vernauwing
van de Surinamerivier, waarbij misschien drie eilanden in de rivier zullen worden
aangelegd om het bouwen van een brug te vergemakkelijken. Dan is het gedonder
met de ponten eindelijk afgelopen.

3 januari 1986
Henk Herrenberg belde al om 07:45 uur. Het leek hem beter met Rob Leter te gaan
praten, als mijn adviseursregeling echt rond was. Ik vroeg hem of Humphrey Hasrat,
de arts van Bouterse, naar de infectie in mijn oksel mocht kijken. ‘Wanneer het om
je gezondheid gaat, doen we alles,’ antwoordde hij. Het werd meteen geregeld.
Ik leende een fiets en reed naar de Memre Boekoe-kazerne. Etienne Boerenveen
zat te telefoneren in een auto toen ik arriveerde. Ik kon meteen naar Hasrat doorlopen.
Nu weet ik eindelijk wat ik heb. Het is een ordinaire tropische ziekte, strophulus.
Hij gaf me antibiotica en een gewone zalf voor vijf dagen. Woerdeman, de huidarts
aan de Apollolaan, had Daktarin voorgeschreven, waarvan de arts van Bouta, een
Hindoestaan zei: ‘Dat helpt absoluut niet.’ Ik fietste naar het militaire hospitaal om
de medicijnen te halen. Daar ontmoette ik majoor Schopman, die al zeventien jaar
in het Surinaamse leger zit. Hij zei als Nederlander een partijtje te kunnen meeblazen
over hoe Nederland zich jegens Suriname gedraagt. Ik zou hem willen interviewen.

4 januari 1986
Eigenlijk is het schandelijk wat er is gebeurd. De brief voor een mogelijke
consultancy-overeenkomst lag op 1 oktober 1985 op het bureau van Herrenberg. ‘Je
bent nu in onze dienst,’ zei hij. Nu moet ik hier drie weken in een door muggen
geïnfecteerd herenhuis bivakkeren en een onaangename rel schoppen om duidelijkheid
te krijgen. Je moet alle mensen bij voorbaat als potentiële vijanden zien, wil je niet
in zeven sloten tegelijk lopen. Je moet op je hoede zijn vanaf het moment dat je je
medemens ontmoet, want vele variaties zijn mogelijk, vooral wanneer men denkt
een ‘winstobject’ te hebben gevonden. Daarom zijn jeugdvrienden de mensen die
het langste meegaan in het leven. In je jeugd bestonden er aan beide zijden nog geen
materiële bijgedachten.
Jurriaan Brink kwam langs en liet met trots zijn werkstuk over
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de schimmels op Surinaamse bananenbomen zien. Hij zag er oerdegelijk uit, met
een ruig soort begin van een baardje.
In Newsweek werd geschreven dat bananen 150 jaar geleden vrijwel onbekend
waren in de VS.2 Pinda's werden alleen door slaven gegeten. Ook is er een nieuwe
vrucht ontdekt, quinoa, die door indianen in de Andes wordt gegeten. Er zit 20 procent
proteïne in, tweemaal zoveel als in granen. Ik zou de heren van de Surinaamse
bananenindustrie hierop willen wijzen, want wie weet leent de quinoa zich voor het
opzetten van plantages.
Ik maakte vandaag weer iets mee wat me door merg en been ging. De Tilburger
die Hotel Ambassador exploiteert, kwam een poesje halen. De drie overgebleven
jongen lagen lief in en over elkaar te slapen. Ik stelde voor dat hij de roodbruine zou
nemen, omdat die toch wat separaat van de andere twee was. Ik tilde het beestje op
en keek lang in de ogen. Ik dacht aan Alice Miller, en haar woorden over spiegelbeeld
en scheidingsangst. Ik adviseerde de Tilburger vervolgens een van de andere poesjes
te nemen. Maar hij wilde toch de roodbruine. Het beestje ging in een doos - zoals
mensen een kippetje bij de slager halen - en hij vertrok. Zijn auto wilde echter niet
starten en hij kwam weer naar boven. Ik vroeg hem het poesje ook weer mee naar
boven te brengen. Hij voldeed aan mijn verzoek en nummer drie was herenigd met
moeder en de andere twee. Ma begon ze alle drie weer met haar tong op te poetsen.
Twee voorbijgangers maakten de auto, de roodbruine ging terug in de doos en weg
waren ze.
Ik zit in een licht zomerbriesje nu alleen op het balkon. Ik luister naar de ruisende
bomen en vraag me af of poezen een geheugen hebben. Door mijn dagboek voel ik
me minder alleen, want wat ik niet met mijn omgeving kan bespreken, daar is hier
altijd een plaatsje voor, zoals de vele vragen die het leven van poezen oproepen. Hoe
wordt het vertrek van de roodbruine door de anderen ervaren?
Frank Robles van Hotel Torarica wil me twintig procent korting geven. Voor 98
gulden voor een kamer ga ik morgen over. Surinamers kletsen elkaar hopeloos na.
Er wandelde een Surinaamse jongen binnen die begon te babbelen dat Suriname een
militaire dictatuur was geworden. Ik zei: ‘Lieve jongen, je hebt in de verste verte
geen benul van wat een militaire dictatuur is. Je leeft in een paradijsje, geloof me
maar.’

2

Newsweek, 25 november 1985.
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5 januari 1986
Hotel Torarica
De zoon van Reagan, Ron, heeft in Playboy veel onzin geschreven over een bezoek
aan Moskou.3 Maar hij arriveerde op de dag dat Volodja Feltsman voor dertig gasten
een recital zou geven in het Spaso House, het verblijf van Arthur Hartman, de
Amerikaanse ambassadeur. En dan volgt er een relaas over het feit dat Volodja en
Anna nog steeds geen toestemming hebben gekregen het land te verlaten en dat zijn
albums nergens meer verkrijgbaar zijn. Hoe hij als refusenik door het Kremlin wordt
gesaboteerd. In dat opzicht is het wel nuttig dat de kleine Ron naar Moskou is gegaan.
Julius Vischjager zei in de Nederlandse Playboy: ‘Natuurlijk nam aan de Uitmarkt
ook Willem Oltmans deel, dit op mijn geheim advies, zodat hij in het Algemeen
Dagblad ver achter mij eindigde. Hij speelde dan ook wel een Novelle Etude met
vier mollen van Chopin, in f klein. Maar dan moet je, als je als journalist zoveel
geheugenfouten maakt, maar van blad spelen, vind ik als K.P., oftewel Klassiek
Piano recensent. De afgang door Oltmans van het podium bij Adriaan van Dis was
minder onzeker.’4
Er werd een pakket met heerlijkheden en een kerstkaart van bevelhebber Desi
Bouterse bezorgd.

3
4

Playboy, januari 1986.
Playboy, december 1985.
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‘We have no such man in China,’ zei een jonge Chinees die de film Rambo had
gezien.5
Ik las het verhaal van Henk Hofland, DE WEDEROPSTANDING VAN DE
6
ONUITSTAANBARE AMERIKAAN. Hij was voor het eerst in vijf jaar weer eens in New
York en noemde de stad ‘een onweerstaanbaar wonder’. Zo reageert alleen een boertje
van buuten, dat uit een provinciaal dorp als Amsterdam arriveert en in een stemming
van extase raakt bij het aanschouwen van wolkenkrabbers bij zonsondergang. Het
is ongetwijfeld een fantastisch gezicht, zoals ik dikwijls berichtte, vooral als je in de
avond met de helikopter aan de Eastside opstijgt om naar luchthaven JFK te vliegen.
Maar als hij dan schrijf dat (‘al kan ik me vergissen’) het er op straat heel wat beter
uitziet dan vijf jaar geleden, is dat de mening van iemand die Manhattan niet in 1948,
1958, of 1968 heeft gekend, zoals ik omdat ik er toen woonde. New York is na de
overgang van Amsterdam opwindend en fascinerend, zeker. Maar wie verder kijkt
dan zijn neus lang is, ontdekt hoe onleefbaar deze kolos van beton en asfalt eigenlijk
is en welke ten hemelschreiende toestanden er heersen. Het begint al op de luchthaven,
waar je in een tot ijzeren kooi omgebouwde taxi moet stappen om in de stad te komen.
Die kooien zijn nodig om het leven - en de kassa - van de chauffeurs te beschermen.

Twee Palestijnen die in Wenen werden gearresteerd, schijnen bewijzen bij zich te
hebben gehad dat de aanslagen op kantoren van El Al in Wenen en Rome een
Palestijnse vergelding waren voor het Israëlische bombardement op een
PLO-hoofdkwartier in Tunis.
De signalen uit Washington maken duidelijk dat Libië opnieuw als zondebok zal
worden aangewezen. De druk van de

5
6

Time, 6 januari 1986.
NRC Handelsblad, 26 oktober 1985.
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om kolonel Khadaffi verder te isoleren, neemt toe. James Markham wijst erop
dat nog tachtig Britse bedrijven in dat land werkzaam zijn, plus vijfduizend Britten
die in Tripoli werken.7 In Moskou heeft een hoge functionaris van het ministerie van
Cultuur, Georgi Ivanov, de Amerikaanse films Rocky IV en Rambo: First Blood Part
II scherp veroordeel omdat zij ‘a new type of hero, a killer with ideological conviction’
in de bioscopen introduceren. ‘This new hero kills “reds” and Russians not for money
but for a kind of perverse relish, which is part of an anti-Soviet campaign mounted
in the United States.’ Hij zei over de films van Stallone: ‘They could be dismissed
as rubbish except for the damage it does to the consciousness of Americans.
Americans are being brought up with the idea that you can only deal with a Russian
with a gun. Rambomania is growing like a forest fire in the United States,’ aldus
Ivanov.8 De man heeft meer dan gelijk.
In een ander zorgelijk artikel wijst Philip Taubman erop dat Michail Gorbatsjov
het aanzienlijk moeilijker heeft in het Kremlin dan het naar buiten toe lijkt.9 Er zou
binnen het Politburo meer tegenstand zijn voor Gorbatsjovs progressieve lijn, dan
werd aangenomen. Het is waar dat Grigory Romanov werd gedwongen af te treden.
Andrei Gromyko werd vervangen door Edoeard Sjevardnadze. Nikolai Ryzhkov
werd premier, een bondgenoot van Gorbatsjov. ‘Ministers and regional party leaders
have been dismissed by the dozen. Mr. Gorbachev has dominated the news with his
ban on drinking, with his economic initiatives and with foreign travel, including the
Geneva meeting.’ Toch wordt er in diplomatieke kringen voor gewaarschuwd dat
‘this is not a one man show’. Via de macht van Gorbatsjovs voornaamste medewerker,
schijnt deze meer conservatief georiënteerde Jegor Ligatsjov de al te snelle
economische hervormingen van de partijsecretaris te willen afremmen. Gorbatsjov
is er nog lang niet.
M. Bell schreef in The New York Times ‘Biography is a species of imaginative
writing that tempts even the most exact chronicler to aspire toward the visionary
freedom of the novelist.’10 Ik weet dit maar al te goed. Reden te meer mijn eigen
verhaal te schrijven over de waarheid van dertig jaar sabotage door de overheid van
mijn persoon en werk.
Ik luister naar Ein Heldenleben van Strauss.
VS

7
8
9
10

The New York Times, 2 januari 1986, James Markham.
The New York Times, 3 januari 1986, Philip Taubman.
The New York Times, 22 december 1985.
The New York Times, 24 november 1985.
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6 januari 1986
Vladimir Lomeiko, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van
de Sovjet Unie, heeft de Amerikaanse ‘militaire hysterie rond Libië’ veroordeeld.
Washington is uit op een confrontatie met kolonel Khadaffi. Er zijn al 40 Amerikaanse
oorlogsschepen voor de kust bij Libië gesignaleerd. Reagan wedijvert met Rambo.11
Ik ben nu twee weken hier en heb nog geen enkele vooruitgang geboekt.
Ambassadeur Bubnov van de USSR is naar New York omdat hij vanuit Paramaribo
geen gecodeerde communicatie met Moskou kan voeren. Daarvoor moet hij van tijd
tot tijd speciaal naar de VS.

Ik ben hier binnengelopen. De zaal was half was leeg. Er was niemand van de regering
en er waren geen militairen.
Oscar Wilde reisde naar Amerika om lezingen te geven - zoals ik ook 25 jaar lang
heb gedaan. Hij was 28 jaar en arriveerde er in 1882. Hij schreef: ‘To lecture does
not tire me.’ Professor Steven Marcus van Columbia University schreef: ‘He lectured
to huge audiences, to miners, to workers, socialites and culture keepers.’
Bij The Vanguard Press in New York zijn opnieuw 215 pagina's brieven van Wilde
verschenen. ‘In 1891 he met Lord Alfred Douglas, known to his friends as Bosie,
and in due time their homosexual love affair began.’ In die periode laat hij ook steeds
duidelijker zijn voor die tijd radicale ideeën over kunst en cultuur horen. ‘Meanwhile
the money and fame kept

11

The New York Times, 6 januari 1986.
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rolling in. Wilde continued to skate on thin ice that was rapidly getting thinner. His
homosexual caperings with Douglas (and others, including male prostitutes) were
coming perilously close to being public events. In January 1895 Wilde visited Algiers
with Douglas. They were there for the same reason as André Gide, into whom they
happened to run.’12

7 januari 1986
Tjon Kie Sim kwam toch nog naar de Sovjetfilm kijken. Hij vertelde in de pauze dat
Desi Bouterse vandaag terug in de stad kwam.
Ik ontmoette Brunhilde Bhagwandin, een charmante Surinaamse dame, die in
Düsseldorf woont en zaken van de grond probeert te krijgen tussen Suriname en
West-Duitsland.
Reagan schijnt te aarzelen om militair op te treden tegen Libië. Er zijn nog duizend
Amerikanen aan het werk in dat land.13 Intussen beweert Reagan dat Libië ‘armed
agression’ tegen de VS heeft gepleegd door terrorisme te steunen. De Italiaanse
regering schijnt hier veel minder zeker van te zijn dan Washington.14 The New York
Times schreef dat kolonel Khadaffi al heeft gedreigd om meer Amerikanen te
vermoorden als de VS hem aanvallen.15 Jammer dat zelfs deze krant zich laat verleiden
te schrijven alsof het als een paal boven water staat dat Libië achter alle Europese
terreurdaden zou zitten. Dat is nog maar de vraag.

8 januari 1986
Om 09:15 uur belde Erik Tjon Kie Sim. Hij was gereed om een overeenkomst met
mij te tekenen. De rol van Theo moest
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nog worden bestudeerd. Ik stelde voor dat we een gezamenlijk gesprek met hem en
Henk Herrenberg zouden hebben. Toen ik Henk hierover opbelde, antwoordde hij
koeltjes: ‘Als ik niets anders te doen heb.’ Dit klonk heel naar. Er zijn aanhoudende
geruchten dat hij met zijn ambassadeurschap in New York feitelijk uit de omgeving
van Bouterse werd verwijderd en hierdoor in de contramine is. Hij is toch een
wispelturig baasje.
Ik ontmoette om 10:00 uur Atta Mungra, directeur van SLM, die via Henk Venoks
mijn ticket terug regelde. Hij vertelde nog nooit met Orlandini, De soet of zelfs
Wunderink bij de KLM onderhandeld te hebben. De contacten liepen via twee lagere
KLM-goden. Ik legde hem uit wat de hoge heren bij de KLM mij geflikt hadden. Aan
zijn muur hing een einddiploma van het Persinstituut met handtekeningen van
professor M. Rooij en dr. Maarten Schneider.16
Ik zal slecht slapen. Het voor Eduard bestemde carnet dat ik in juli begon - met
de bloemetjes, uit Drietabbetje - is weg of gejat. Overal is het mee naar toe geweest.
Ik liet het juist steeds op mijn kamer in het hotel liggen om het niet kwijt te raken.
Of heb ik het in het huis van Roel vergeten? Het was een van de liefste carnets die
ik voor hem schreef. Ik zou niet willen dat vreemde ogen alles lazen. Vreselijk als
iemand je meest persoonlijke gedachten gewoon jat. Hoe kwam Mahler er toch bij
uit te roepen: schöne Welt, schöne Welt!

9 januari 1986
Ik ben nog steeds ontdaan omdat ik het carnet voor Eduard kwijt ben. Ik ga toch
proberen het te vinden.
Godzijdank. Het was gevonden en lag bij de balie op me te wachten. Alles voor
niets in mijn hoofd gehaald. Ik begon er meteen weer in te schrijven.
Ik heb een brief gebracht bij Desi Bouterse, met ingesloten artikelen over Nelson
Mandela en een interview met Winnie Mandela, plus een artikel over Alan Garcia,
de nieuwe president van Peru. Daar zou hij naartoe moeten.
Henk Heidweiller wordt directeur van het kabinet van Bouterse. Een typisch Haags
georiënteerde Surinamer op die vitale post is een waanzinnige benoeming. Wat
mankeert ze toch? Geen wonder dat Herrenberg van slag is. Henry Guda wordt
teruggeroepen uit New York. Hij is een vriend van Frits Pengel. Frits vertelde dat
Bouterse heeft geredeneerd dat Heid-
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weiller de betrekkingen met Den Haag sneller in het gareel zou kunnen krijgen dan
de daar gehate Herrenberg. Henk heeft me opzettelijk in de richting van minister
Tjon Kie Sim gedirigeerd, omdat Heidweiller teveel rekening zou houden met hoe
ik in Den Haag word gehaat. Het ziet er dan ook naar uit dat Heidweiller weer
Nederlandse journalisten zal gaan binnenlaten.
Ronald Reagan, nog onzeker of hij Libië als de macho in het Witte Huis een militair
lesje zal leren, is begonnen alle Libische regeringstegoeden in de VS en bij overzeese
Amerikaanse banken te bevriezen.17 Dit dus omdat Khadaffi de terroristen tegen
Israël op pad zou hebben gezonden. Het zou om een miljard dollar gaan. In 1979
bevroren de VS 12 miljard dollar van Iran, toen Ayatollah Khomeini de sjah verjoeg.
Dit naasten van Libische dollars valt dus nogal mee. Maar het illustreert hoe men in
Washington denkt over wat wordt gezien als acceptabel internationaal gedrag.
Khadaffi zelf reageerde met een nogal dom verhaal, dat wanneer de VS de
vijandigheid jegens Libië zouden opvoeren, Libië zich met de Sovjet Unie zou
verbinden als een soort Cuba in de Arabische wereld. Moskou is bezig op een of
ander manier zoete broodjes met Washington te bakken om te voorkomen dat de
Sovjet Unie in een nieuwe wapenwedloop terecht zou komen met Star Wars, wat
natuurlijk ten koste van de economie zou gaan. Moskou kan een rel met Reagan
vanwege kolonel Khadaffi op dit moment missen als kiespijn. De dagen dat Moskou
dit soort spelletjes met derdewereldlanden meespeelde om Washington te
dwarsbomen, lijken voorbij.18

Time wijdt een aantal pagina's aan hoe de VS zich voorbreiden op ‘low intensity
conflicts’ beter bekend als ‘dirty little wars’. Zij heten ‘Special Forces’ en de begroting
van deze frisse jongens, die optreden als de Amerikaanse internationale SS, werd
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opgevoerd van 441 miljoen naar 1,2 miljard dollar. De manschappen beschikbaar
voor terrorismebestrijding en knokken tegen guerrilla's ‘anywhere’ zijn van 11.000
naar 15.000 opgevoerd. Zij zijn de ‘klonen’ van Rambo en Rocky, maar dan niet in
een Hollywood epos maar in het echt.19

10 januari 1986
De dag begon met een boodschap dat de ontmoeting met minister Tjon Kie Sim niet
doorging. Ik werd woedend. Ik belde Erik op. Het kostte veel druk om hem aan de
lijn te krijgen en ik zei: ‘Erik, sorry, ik wil weg. Ik wacht al drie weken om vaste
afspraken met jullie te maken. Jullie behandelen me als een voetveeg. Ik ben nog
nooit zo behandeld. Dacht je dat zoiets me bij Sukarno is overkomen? Ik heb jullie
als vriend met respect behandeld. Ik wil weg.’ Hij draaide bij. ‘We zullen elkaar
vandaag spreken. Heb je dan je paspoort nog niet terug gekregen? Waar is je ticket?
Ik zal iemand van protocol naar je toesturen.’ Er kwam niemand. Ik sta op het punt
te exploderen.
Om 11:30 uur arriveerde Fred Derby in het hotel. Hij had de indruk dat Nederland
en de VS weer bezig waren de dienst in Suriname te gaan uitmaken. Bouterse heeft
Derby en diens vakbond geschreven dat hun gedrag laakbaar was. ‘Hij lanceerde een
directe beschuldiging van terrorisme. Waar praat hij over? In Nederland worden
sinds jaar en dag directiekantoren bezet.’
‘Ja,’ zei ik, ‘maar jullie hebben ze bovendien dichtgespijkerd.’
‘Dat was buiten mijn medeweten gebeurd,’ zei hij. Hij was daar tegen geweest,
maar wilde zijn leden niet afvallen. ‘Bouta schreef verder dat ik de werkgevers had
beledigd en dat dit destabiliserend werkte. Maar met mij spreekt hij niet. Waarom
roept hij me niet en zegt: Fred, wat is hier aan de hand? Toen ik op 8 december 1982
om 02:30 uur door militairen van huis werd opgehaald - want vergeet niet ik was de
zestiende man - werden mijn vrouw en dochters tot de volgende middag 16:00 uur
bewaakt door een militair met een geweer in de aanslag. Ze lagen op de grond. En
met Kerstmis zat mijn vrouw toch weer aan een staatsdiner met Desi Bouterse. Ik
kon zelf die dag niet. Bouta heeft een vreemde manier van dingen aanpakken. Hij
valt me op televisie aan en spreekt over een kankergezwel en even later laat hij me
komen om deel te nemen aan de
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bauxietonderhandelingen. Of hij roept me om te spreken over de ontwikkelingen in
West-Suriname. We voetballen als C-47 vakbond met de militairen.’
‘Hij blijft ergens de sportjongen,’ was mijn antwoord.
‘Ik geef ze een bloem,’ aldus Derby, ‘maar krijg er een doorn voor terug. Bouterse
is de speelbal van rechts is geworden. Zij knippen zijn banden met progressieve
krachten een voor een door. Sital is weg. Harvey Naarendorp is weg. Herrenberg
gaat nu weg. Haakmat wordt weggehouden. Rob Leter wordt beklad. Chas Mijnals
moet verder zijn mond houden. Alibux is in Brazilië. Ze zijn bezig Bouterse te
omhullen. Hij wordt ingekapseld en hij denkt dat de ondernemers en industriëlen
zijn vrienden zijn. En wanneer hij eenmaal helemaal alleen is komen te staan, wordt
hij afgemaakt.’
‘Ja, het lijkt er inderdaad op,’ antwoordde ik. ‘Tjon Kie Sim is ook al bijna
uitgeschakeld.’
‘Het was Imro Fong Poen die Badrissein Sital wegwerkte,’ vervolgde Derby. ‘Sital
was eerlijk bezig. Bouta onderschat de praktijken van rechts. Hij doet maar, zonder
mij te laten komen. Hij zegt niet: Fred wat is er? Weet je hoeveel telefoontjes ik
vanmorgen uit Nederland heb gehad? Het ANP, Vrij Nederland, allemaal.’
Hij herhaalde dat wanneer hij toe was aan een groot interview, hij dit mij zou
geven.
Om 18:00 uur precies werd ik inderdaad opgehaald en naar het woonhuis van de
minister van Buitenlandse Zaken gebracht. Erik ontving me erg vriendelijk. We
wandelden in de tuin tot de schemering in duisternis overging.
Ik ontvouwde Derby's theorie dat er een verrechtsing aan de gang was. Hij was
het er mee eens, wond zich er zelfs enigermate over op, maar zei: ‘Desi heeft dit zeer
goed in de gaten en het moet niet te ver gaan, want hij slaat terug.’ Ik vroeg me af
wat een dergelijk terugslaan voor gevolgen zou kunnen hebben. Gisteravond had
Tjon Kie Sim nog lang met Bouterse gesproken en hem gezegd: ‘Als je mij niet
langer als minister wil hebben, zeg het me dan.’
Er volgde een lange uiteenzetting hoe Erik vanaf het eerste uur achter Desi Bouterse
had gestaan. Hij was de enige kabinetsminister die bij de schietpartij in 1982 naar
Fort Zeelandia was gegaan. Toen hij nadien samen met Desi bij waarnemend president
Fred Ramdat Misier zat belde Edgar Wijngaarde op met de vraag of zijn zoon nog
leefde. De waarnemend president stelde de vraag aan Erik, die vervolgens aan Desi
vroeg of de zoon van Wijngaarde ook was opgehaald. Dit was het geval,
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dus antwoordde Tjon Kie Sim: ‘Dan is hij nu dood.’ Dit maakte Ramdat Misier zo
woedend dat hij tegen Bouterse en Tjon Kie Sim zei: ‘Jullie zijn beesten, donder op.’
Erik zwakte het af door te zeggen dat hij zich niet exact herinnerde of het de
woorden ‘donder op’ waren geweest. Maar hij en Desi vertrokken.
Tijdens onze wandeling zei de minister verschillende malen: ‘Ik weet niet tot
hoever ik met je kan gaan Willem. Ik heb altijd in het hart van Paramaribo gewoond.
Ik had arme ouders. Ik ben uit de blubber verrezen. Ik heb later De Doelen in Den
Haag gebouwd en Hotel Krasnapolsky hier, nieuwbouw aan het Academisch
Ziekenhuis en zoveel meer. Eerst ben ik door de “oude orde” kapot gemaakt en toen
een tweede keer door de revolutie. Nu wordt gezegd dat ik schatrijk ben. Kijk maar
naar mijn huis. Kijk maar wat ik hier heb.’
‘Ach, Erik, als ik van een ding overtuigd ben geraakt, dan is het hoe in dit “dorp”
Paramaribo de typisch Hollandse roddelen burgermentaliteit zegeviert,’ zei ik. ‘Het
is het ergste kletsgat wat ik ooit meemaakte.’
‘Voor de revolutie had ik twee auto's,’ vervolgde de minister. ‘Wat denk je dat ik
van een Surinaams ministerssalaris kan doen? Toen ik met heel veel moeite een
krediet van Taiwan had losgekregen, heb ik daarnaast met leugentjes voor 250.000
dollar medicijnen losgepeuterd. Er werd een cheque op mijn naam uitgeschreven. Ik
heb die aan Ivan Graanoogst overgedragen tegen een kwitantie en een brief van de
Centrale Bank, dat ik het geld daadwerkelijk had overgedragen.’
‘Ja, en prompt kletste heel Paramaribo dat je de poen in je eigen zak hebt gestoken.
Ik weet hoe dit hier gaat,’ zei ik.
De minister vertelde nu twee kleine kuddes vee te hebben ‘maar ik ben verre van
rijk, zoals wordt verteld.’ Hij beklaagde zich over de tegenwerking die hij op alle
niveaus ondervond. Hij had zich vast voorgenomen zijn ministerie diepgaand te
reorganiseren. ‘Als ik daarvoor een trap na krijg, dan moet dit maar.’ Het was donker
geworden. We gingen naar binnen waar zijn vrouw Helen ons verwelkomde.
De minister overviel me met de vraag: ‘Wanneer ik jou nu eens zou vragen om
voor ons een fact finding tour te maken van acht weken?’
‘Naar welke landen,’ vroeg ik.
‘Nou, bijvoorbeeld Paramaribo, Brussel, Moskou, New Delhi, Boedapest, Belgrado
en terug naar Paramaribo.’
Hij dacht ook over Roemenië. Hier adviseerde ik tegen. ‘Dat land is de walgelijkste
dictatuur in het Oostblok,’ zei ik. Als we
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het eens werden, zou bij consul-generaal Kolader in Amsterdam een ticket gereed
liggen. ‘Hoe betrouwbaar is Kolader,’ vroeg ik, na de ervaringen die ik met deze
mijnheer had. Ik zag aan de reactie van Helen dat zij me gelijk gaf. ‘Is drieduizend
dollar voor onkosten genoeg,’ Vroeg de minister. Ik vind het prima. Een
veiligheidsagent van Bouta, een keurige Hindoestaanse jongen, bracht me in een
auto van Buitenlandse Zaken terug naar het hotel.

11 januari 1986
Erik Eckholm meldde in de The New York Times, dat de eerste 10.000 AIDS-patiënten
in de VS 6,3 miljard dollars hebben gekost, waarvan 1,4 miljard in ziekenhuis- en
medische kosten en 4,9 miljard ‘in earnings lost through disability and premature
death’.20 Ziekenhuiskosten waren gemiddeld 147.000 dollar per patiënt.
De tachtig spiertjes in het menselijke gezicht kunnen 7.000 uitdrukkingen tot stand
brengen. ‘Emotions are organized in the brain. Once emotion is constructed there,
the brain sends signals to the face, which assumes an expression,’ schrijft Nick
Jordan.21 Wonderlijk.
Opmerkelijk is dat de ‘ijzeren dame’, Margaret Thatcher, erop heeft gewezen dat
terrorisme met ‘legal means’ bestreden moet worden en men niet moet spelen met
de gedachte militaire kracht in te zetten tegen doelen in Libië. ‘I must warn you that
I do not believe in retaliatory strikes that are against international law,’ aldus de
Britse premier tegen een groep Amerikaanse journalisten.22 Maar Engeland is dan
ook niet in de greep van wat Hofland noemde ‘Ramboïsme’.
Om 11:00 uur bezocht ik Tjon Kie Sim op zijn ministerie. Hij zei dat 1986 voor
Suriname een belangrijk politiek jaar zou worden. In september komen de
niet-gebonden landen in Zimbabwe bijeen. ‘We willen daarvoor een regionale
ontmoeting in Paramaribo organiseren. Cuba speelt daarin een belangrijke rol.’
Opnieuw bespraken we details van een reis van twintig dagen, die ik zou maken
om via contacten op topniveau in een aantal landen informatie voor Suriname te
helpen inwinnen. ‘Ik laat iemand met jou meegaan,’ zei Tjon Kie Sim. ‘Ik wil een
programma hebben met actiepunten. Brussel is een uitstekende start. Ik wil met spoed
een ambassadeur bij de EEG hebben.’
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Ik noemde de naam van ambassadeur Guda.
‘Ja, hij is een uitstekende technocraat,’ maar hij liet er iets op volgen in de zin van
dat hij achter liep.
Ik vroeg 2.500 dollar voorschot op de te maken kosten. Terwijl ik door het
palmenbos terugliep naar het hotel, dacht ik: als ik 15.000 dollar had gevraagd, had
ik het ook gekregen. Maar wat ik niet wil - en nooit - is dat er gezegd kan worden
dat ik op kosten van wie ook a free ride heb geritseld. Er komt een officiële brief.
Boris Zhilko van de Sovjetambassade kwam langs. Hij vertelde dat ambassadeur
Bubnov met veel enthousiasme aan zijn post in Paramaribo was begonnen, maar erg
gedesillusioneerd is door een vrijwel totaal gebrek aan Surinaamse belangstelling.
Ook het aanbod van hulp van de Sovjet Unie liet minister Robert van Trikt gewoon
liggen. Boris betwijfelde of zijn ambassadeur een verkenningsreis van mij naar
Moskou ten behoeve van Suriname zou steunen.
Ik maakte opnieuw een autorit van 45 minuten met Frits Pengel. We stopten even
bij het televisiestation waar hij werkt. Hij scheen het in grote lijnen eens te zijn met
de analyse van Fred Derby. Ik vertelde hem exact hoe ik probeerde te helpen via
Tjon Kie Sim. ‘Ik ben blij dat je ze helpt,’ zei Pengel, ‘en met professioneel advies
bijstaat. Bouta begrijpt dat hij dit nodig heeft. Dat valt me toch van hem mee.’
De directeur-generaal van Buitenlandse Zaken, Glenn Alvares, kwam om 12:30
uur naar het café van Torarica. ‘Ik ben een Harvey Naarendorp-man,’ zei hij. Hij
heeft gisteren voor ik kwam met zijn minister overlegd en staat nu achter mijn
adviesfunctie voor Suriname. Ik gaf Glen een ontwerp mee zoals de brief van zijn
minister zou kunnen luiden.23
Brunhilde nam me mee naar een lieflijk huis langs de Surinamerivier, een soort
kleine haciënda, waar ik haar bejaarde moeder en haar broer Roman Bhagwandin
ontmoette. De naam van de plantage was De Morgenstond. Het huis leek op een
uitdragerswinkel van antiek (niet negatief bedoeld). Het lijkt wel of ze al hun geld
een leven lang in porselein hebben gestoken. De tuin was een paradijsje. Ze wilden
al hun antiek in de vorm van een museum aan de staat schenken. De moeder was
sterk pro Bouta: ‘Hij had niet vijftien mensen moeten doodschieten maar 1.500, want
er zijn veel te veel schurken in dit land.’
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12 januari 1986
Gisteravond kwam het hoogtepunt van de dag: een telefoongesprek met Eduard. Hij
had zijn laatste vlucht voor Transavia gemaakt. Hij vertrekt naar New York maar hij
komt straks eerst nog naar Amerbos. Hij haalt me op van Schiphol.

Paramaribo - Curaçao
Ik lees een belangwekkend boek.24 ‘Kant began his analysis by dividing knowledge
onto three parts: appearance, reality and theory. Appearance is the content of our
direct sensory experience of natural phenomena. Reality (Kant called it, “the
thing-in-itself”) is what lies behind all phenomena. Theory consists of human concepts
that attempt to mirror both appearance and reality.’
Aurelio Peccei van de Club van Rome sprak steeds over ‘the human condition’.
Kant formuleerde deze als: ‘Concepts appear to match the facts, because both facts
and concepts have a common origin - the human condition.’
Volgens de physicus Herbert: ‘No development in modern science has had a more
profound impact on human thinking that the advent of quantum theory. Basically
physicists have suffered a severe loss: their hold on reality. One of the bestkept secrets
of science,’ meent hij, ‘is that physicists have lost their grip on reality.’ Volgens de
schrijver lijken verhalen die natuurkundigen soms ophangen op ‘tales of mystics and
madmen’. Dat er geen ‘deep reality’ zou bestaan in overeenstemming met
kwantumfysica, zoals Niels Bohr heeft gezegd, noemt hij ‘outrageous. There is no
reality in the absence of observation: observation creates reality.’ Bertrand Russell
poneerde eens dat ‘matter is an illusion. The world really consists of nothing but
mind.’
En David Bohm meent dat ‘the inseparable quantum interconnectedness of the
whole universe is the fundamental reality.’
De kwantumtheoreticus David Finkelstein stelde: ‘Einstein threw out our classical
concept of time. Bohr throws out our classical concept of truth.’ Hij zegt dat de
volgende stap behoort te zijn ‘to learn to think quantum-logically’.
‘Atoms are not things,’ aldus Werner Heisenberg, ‘there is only an abstract quantum
description.’ Herbert beschrijft Heisenberg als ‘one of the high priests of the orthodox
quantum faith, who likened neo-realists to believers in a flat earth.’
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Het KLM-toestel naar Amsterdam was nota bene overboekt. Ik moest met American
Airlines naar New York om daar over te stappen naar Amsterdam.
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Amsterdam
13 januari 1986
Amerbos

Time laat zien hoeveel slachtoffers er in 1985 in Zuid-Afrika door apartheid zijn
gevallen.25
Eduard haalde me vanmorgen af en raakte me even aan, waarna we koffie dronken
in het Hilton hotel op Schiphol. Hij zag er slecht uit met zware kringen onder zijn
ogen. Hij liet foto's zien van een reis naar Israël. Toen het toestel uit Curaçao landde,
bleek een koffer van mij met knipsels en paperassen niet te zijn meegekomen.
Later had ik samen met Aart van der Want, Alexander King, Bertrand Schneider
en Anton Pannenborg van Philips een ontmoeting in de bar van het Hilton aan de
Apollolaan. Ook Erik Jurgens was erbij als aspirant-lid van de Club van Rome. We
lunchten in het café van het hotel waarna Aart me terugbracht naar Amerbos.
Daar lag een misselijke brief van Henk Hofland op me te wachten.26 Bovendien
lag er een schrijven van Daan Dijksman. Daan legde uit dat de Haagse Post mijn
antwoord op Hoflands misselijke beschouwing over het eerste deel van de Memoires
niet kon opnemen. Hofland had namelijk gedreigd zijn medewerkerschap op te
zeggen, iets wat het blad zich ‘begrijpelijkerwijs’ niet kon permitteren.
Ambassadeur Louw van Zuid-Afrika staat een schrobbering van Hans van den
Broek te wachten, want hij heeft in een brief
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aan een aantal kerkelijke organisaties gezegd dat zij zich schuldig zouden maken
een ‘fascistische activiteiten’.27

15 januari 1986
Ik heb ambassadeur Louw geschreven dat ik naar Zuid-Afrika zou willen reizen.28
Gisteravond belde Al Eisenstat van Apple dat hij me al dagenlang probeerde te
bereiken. Hij had Moskou geseind op 15 en 16 januari met vijf mensen naar de USSR
te willen komen, maar kreeg absoluut geen antwoord. Ik zei direct contact te zullen
opnemen met onze vriend Evgeny Velikhov.
Eegje Schoo heeft in Djakarta een memorandum ondertekend over
rechtswetenschappelijke samenwerking tussen de fascistische politiestaat van de
verrader Suharto en het koninkrijk der Oranjes, voorvechters voor mensenrechten
en andere ‘menselijke waarden’. Generaal Hartono Dharsono is intussen maar eventjes
tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zou Eegje echt niet beter weten? En
Lubbers?
Er is een uitnodiging gekomen om te spreken op een conferentie in New Delhi.29
Ik heb een telegram gestuurd de uitnodiging graag aan te nemen.
Caspar Schmidt van het Psychohistorisch Instituut in New York stuurde me zijn
artikel: The Group-Fantasy Origins of AIDS.30
Ik wilde in de Kerkstraat een kopie maken toen mijn oog op een blonde jongen
viel van een jaar of 23, bruin verbrand en niet van deze wereld. Ik houd van Eduard,
maar deze kerel was sensationeel. Hij heette Ben Wesseling, was professioneel surfer
en kwam net terug uit Zuid-Afrika. ‘Eerst vond ik Suriname het mooiste land ter
wereld,’ zei hij. ‘Desi Bouterse wilde me in het Surinaamse team hebben, maar mijn
ouders waren hier tegen. Nu vind ik Zuid-Afrika het mooiste land ter wereld.’ Hij
had zelfs mijn boekje over Desi Bouterse gelezen.
Ik trakteerde Dirk van Schouwenburg op een Thermos, omdat hij met me wilde
praten. Herman, die altijd achter de balie stond, is ook al overleden.
Jan Cremer belde terug en begon: ‘Heb ik je al verteld dat mijn zoon is
verongelukt?’ Ik schrok me kapot en dacht eerst aan de kleine Iwan. Het ging om
zijn zoon, die marinier is en
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vanavond terugkomt uit de Antillen na een ongeluk met een motorfiets. Hij wordt
nota bene 21 jaar vannacht in het vliegtuig en wordt begeleid door mijn vriend Rob
Portier. ‘Er is een voet van die mooie jongen afgezet,’ zei Jan.
Beatrix en Claus zijn op bezoek in India.
Ik lees een reportage van Erik Eckholm in The New York Times over misleiding
in de natuur.31 In de regenwouden van Peru is ontdekt dat sommige soorten vogels,
die eigenlijk moeten waarschuwen dat er gevaar dreigt ‘sound false alarms to divert
their competitors as the sentinels swoop toward a tasty bug’. Het gaat ook in het
dierenrijk om ‘deceptive behavior’, dat nu onder de loep wordt genomen, evenals
‘mental processes of animals’.
‘It is humans, of course,’ schreef Erik, ‘that display the most varied, complex and
premeditated deceptions in the animal kingdom.’ Eckholm verwijst naar het boek
van Robert Mitchell, Deception: Perspectives on Human and Nonhuman Deceit. ‘In
it, scientists describe a wide spectrum of devious behaviors in animals, ranging from
the male fireflies, to the uses of deception of humans in sports and military battles.’
Was het maar zo dat het alleen maar in genoemde voorbeelden gebeurde, de ‘oorlog’
heeft zich in intermenselijke relaties uitgebreid op alle niveaus en naar alle activiteiten
in de samenleving. De human jungle is permanent met elkaar in ‘oorlog’.
Newsweek schreef THE SEARCH FOR A SILICON SOUL. Silicon Valley in Californië
zit in ‘a slump’. Ze zullen idealen en overtuigingen moeten opofferen om te overleven.
Het toekomstige computerbedrijf zal lijken op een kruising tussen IBM en Lockheed.
In 1984 besteedde het Pentagon nog voor 4,8 miljard dollar in de computerindustrie.
In 1985 werkten 500 kleinere computerbedrijven voor het beruchte militair-industriële
complex.

Silicon Valley zoekt naar een nieuwe identiteit door een aantal idealen en dromen
van voorheen op een lager pitje te laten draaien en mee te heulen met de trend des
tijds.32
Er is aanzienlijk irritatie in Washington over het feit dat de meeste West-Europese
landen niet met het pijpen van Ronald Reagan mee willen dansen bij het opleggen
van economische sancties tegen Libië. In 1984 importeerden EEG-landen nog voor
6,4 miljard dollar olie en gas uit Libië. Er werken 40.000 Euro-
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The New York Times, 14 januari 1986.
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peanen in Libië, die bovendien vitale posities innemen in de economie van het land.33
Intussen werkt admiraal James Watkins, Chief of Naval Operations, aan een
strijdplan voor de meest effectieve bestrijding van aanvallende atoomduikboten van
de Sovjet Unie. Het uitgangspunt: ‘The US is inevitably a maritime nation. America
and its Navy have inescapable global responsibilities.’ Geleidelijk aan is in
Washington de verontrustende misvatting ontstaan, dat God, Reagan en Rambo
geroepen zijn om op wereldschaal de vrede en orde te verzekeren. Het begrip
policeman of the world is langzamerhand in de Amerikaanse breinen gebeiteld als
iets volkomen logisch, wat een beangstigende ontwikkeling is.34 In dit verband zijn
de tien geboden voor onderhandelen met de USSR van generaal Edward Rowny,
ontwapeningsadviseur van Ronald Reagan, opzienbarend, omdat vrijwel alles wat
hij over de Sovjet Unie debiteert niets te maken heeft met de werkelijkheid van
1985.35

16 januari 1986
Ik belde de Volkskrant om te weten hoe het met de gezondheid van Jan van Wieringen
is. De secretaresse van de hoofdredactie zei dat AIDS nu echt bij hem doorbrak.
Afschuwelijk.
Ik overlegde met Lex Poslavsky over het gedoe met de erven van mejuffrouw
Buringh Boekhoudt. Hij zei dat Mörzer Bruyns hem kan telefoneren. Lex zal hem
van repliek dienen over deze zaak. Tenslotte voerde hij zelf een gesprek van vijf uur
met mejuffrouw Boekhoudt over haar relatie met mij, niet lang voor haar dood en
op haar verzoek. Er was in december weer een nieuwe zeurbrief gekomen van deze
mijnheer.36
Raoul Emanuels belde. Hij is in Nederland. En Jurriaan Brink doet fytopathologie
in Baarn. Twee nieuwe Surinaamse ‘aanwinsten’.
Ik kreeg een telefoontje van de ambassade van Zuid-Afrika. Ik zal op 20 januari
door ambassadeur Louw worden ontvangen. Newsweek besteedde vier pagina's aan
de problemen die homoseksuelen hebben om hun geaardheid aan hun ouders bekend
te maken.37 Als ik terugdenk hoe moeilijk het in de jaren vijftig in Amsterdam was
om op een gehuurde kamer homoseksuele vriendjes te ontvangen, dan is de wereld
in dit opzicht wel enorm veranderd.

33
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The New York Times, 12 januari 1986, James Markham.
The New York Times, 12 januari 1986.
Idem, zie bijlage 6.
Zie bijlage 7.
Newsweek, 6 januari 1986.
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Vanavond arriveerde Ben Wesseling in een auto met zijn naam en veel reclame voor
surfplanken erop. Een van die bedrijven fabriceert 22.000 surfplanken per jaar. Ben
zag er weer even lekker uit, jeans, groene sweater - die een tijdje uitging - met
wit-blauwe loafers. Wat die jongen allemaal zei, hield je niet voor mogelijk. Uitermate
opwindend bezoekje. Ik zou hem ter plekke grondig te pakken hebben willen nemen.
Het is niet eenvoudig om het joie de vivre van die jongen te beschrijven. Zijn vader
werkt bij Shell, zijn moeder heeft nu ‘een prima nieuwe vriend’. Toen we het even
over André Spoor hadden: ‘Als jongetje van twaalfjaar heb ik André Spoor de deur
uitgezet toen hij op mijn moeder tippelde.’ Hij was geboren in Benghazi, was overal
in de wereld geweest, en heeft zelfs met zijn ouders in Vietnam gewoond. Hij is aan
zijn vierde vriendin bezig.
Ben vertelde: ‘Op mijn negentiende jaar had ik al een ton bij elkaar gesurft. Ik heb
bijvoorbeeld vier keer op Hawaï geoefend. Kaapstad is ideaal om te oefenen. Je staat
op, je kijkt uit je raam uit welke kant de wind komt... Ik heb op Gibraltar een ZV-tje
opgezet. Ik wilde in Suriname een rijstproject beginnen, maar mijn vader trok zich
terug.’
Toen ik zei niet te begrijpen dat ik ineens zestig jaar was, zei hij ad rem: ‘Dat is
toch prima, dat bewijst dat je prima bezig bent geweest.’ Ik gaf hem deel I van mijn
Memoires en schreef erin: Keep in touch.38 Ik kon lastig schrijven: Want to sleep with
you.
Erik Jurgens is met andere oud-PPR-politici overgestapt naar de PvdA.

Amsterdam - Zürich
De Sovjetdiplomaat Valerian Zorin, die ik heel wat jaartjes in de VN in actie zag, is
overleden.

Neuheim, Zwitserland
Broer Theo had de brief van minister Tjon Kie Sim al ontvangen. We zaten samen
aan de computer om een antwoord op te stellen. De stemming was prima. Theo en
zijn vrouw gaan met Pasen naar Zuid-Afrika.

18 januari 1986
Theo had geen zin te wandelen omdat het sneeuwde. Ik heb een heerlijke lange tocht
met Nellie gemaakt.

38

Dat zou hij jammer genoeg niet doen.
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De journalist Joe Kraft is

overleden.39 Ik leerde hem in de VS kennen, vooral ten tijde van de Algerijnse
bevrijdingsoorlog tegen Frankrijk. We waren beiden uitstekende vrienden van de
Algerijnse ambassadeur Abdelkadir Chanderli.
Washington debatteert openlijk over de wenselijkheid dat de VS ‘terroristen’ die
Amerikanen waar ook ter wereld aanvallen, met militaire middelen zullen kunnen
arresteren of kidnappen om voor Amerikaanse rechtbanken terecht te staan. Deze
denktrant is levensgevaarlijk omdat er wordt uitgegaan van de gedachte dat de
Amerikanen het bij het rechte eind hebben en de wereld zich moet aanpassen aan de
Amerikaanse waarden. Wie dit niet doet, moet er rekening mee houden dat de vloot
voor de rede verschijnt of dat de Tomcat gevechtsvliegtuigen opstijgen.
Science publiceerde een artikel over de werking van hersenen bij vogels.40 Professor
Fernando Nottebohm van de Rockefeller University, ontdekte ‘that there is a constant
birth and death of neurons in the brains of birds’. Neurobiologen hebben voorheen
steeds aangenomen dat dit niet zo was. Nottebohm spreekt over ‘throw-away neurons’.
Omdat in de hersenen van vogels maar beperkte plaats is, zou ‘the death of neurons
create room to accommodate new learning at the expense of older knowledge’. Dit
is althans zijn hypothese.
Nottebohm: ‘What exactly is mind? The key as I see it is to understand the mind
as matter. What does it mean to be conscious?

I want to find a way to ambush the mind. If we work our way into the mind, we may
come to grips with consciousness.’
De onderzoekers namen proeven met de zangorganen van vogels. Bij boekvinken
bleek dat wanneer aan de linkerzijde een
39
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Newsweek, 20 januari 1986.
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stemband werd doorgeknipt, het beestje onherkenbaar begon te tjilpen. Toen professor
Nottebohm daarop per ongeluk (zegt hij) ook een stemband aan de rechterzijde
doorknipte, zong de boekvink weer perfect. ‘It was the greatest “Aha” of my scientific
carreer.’ Beide zijden van de hersenen zagen er hetzelfde uit, maar functioneerden
verschillend. Nottebohms conclusie: ‘The finding of lateralization in songbird brains
was a window on consciousness. The birds must be able to pay selective attention
to different tasks, just as humans can.’
De ontdekking overtuigde Nottebohm dat een driedimensionale kaart van de
hersens de volgende stap behoorde te zijn. Hij concentreerde zich op de anatomie
van de breinen van kanaries. Hij ontdekte dat zangvogels ‘a very specific pathway
for song production’ hebben, ‘that is anatomically distinct from the rest of the brain.
When canaries are about one month old, baby males begin producing a veritable
jumble of song. When the males are eight or nine months of age, their songs are fully
mature.’ Bij verder onderzoek ontdekte Nottebohm ‘that as many as 20.000 new
neurons appear each day in canaries' forebrains, the area thought to be involved in
complex learning’. Een kanarie zou zeven miljoen neuronen hebben.
Ik luister naar János Starker in Dvoraks celloconcert op televisie. Soms zou ik
weer cello willen spelen.

Zürich - Amsterdam
Mijn broers Hendrik en Theo vertrokken in 1948 naar Zuid-Afrika en zijn nooit meer
teruggekomen. Mam zei wel eens van Hendrik dat ze hem ‘verwilderd’ vond in
Afrika, waarmee zij bedoelde dat hij veel van hier algemeen aanvaardde normen en
omgangsvormen had verloren. Hij beantwoordde bijvoorbeeld nooit ofte nimmer
een brief van haar. Theo die in 1967 naar Europa terugkeerde, was minder beschadigd
door een lang verblijf in Zuid-Afrika, maar kon ook een loopje nemen met de
fundamentele egards die men toch algemeen hier in acht neemt.
Hij zou me vanmorgen naar het vliegveld brengen, maar werd door een kennis
opgebeld. Nellie en ik stonden te popelen om te vertrekken. Toen ik hem na twintig
minuten hoorde zeggen: ‘Eddy, I have to bring some people to the airport and they
are getting nervous,’ ontplofte ik. Er ontstond een botsing en uiteindelijk reed Nellie
me naar Kloten terwijl Theo thuisbleef. Ik kreeg een lange toelichting van zijn vrouw
op hun relatie, die er op neerkwam dat hij zich tegen haar altijd zo gedroeg. Ik zei
me af te vragen of ik op die basis wel met hem verder
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zou kunnen in het project in Suriname. Maar goed ik, ben nu nog woedend.
‘For love I make characters and plays,’ schreef Tennessee Williams. ‘To the world
I gave suspicion and resentment, mostly. But after my morning's work, I have little
to give but indifference to people. Sometimes I crack through the emotional block.
I touch, I embrace, I hold tight to a necessary companion. But the breakthrough is
not lasting. Morning returns, and only work matters again.’41

Amerbos
Na de match tussen Ivan Lendl en Boris Becker, die de Duitser verloor, ben ik de
polders ingegaan. Die frisse lucht en wind had ik nodig. Soms moest ik lopen, want
de storm was te krachtig.
Michail Gorbatsjov heeft nieuwe ontwapeningsvoorstellen gedaan.42

De dag voor zijn executie.

Terry Roach, zoon van een vrachtwagenchauffeur uit South Carolina, is de tweede
Amerikaan in 22 jaar, die geëxecuteerd is voor een misdrijf dat hij pleegde toen hij
zeventien was. Secretaris-generaal van de VN Pérez de Cuéllar, Moeder Theresa,
Jimmy Carter, uit de hele wereld waren verzoeken om clementie binnengekomen,
maar het vonnis is voltrokken. ‘Nine minutes after his body absorbed shocks between
1.500 en 2.300 volts, the short brutish life of Terry Roach was history,’ schrijft Time.43
Een veertienjarig meisje verkrachten en met drie kogels vermoorden is natuurlijk
een onvergeeflijke misdaad. Ik probeer me voor te stellen hoe het brein van de
gouverneur van South Carolina, Richard Riley heeft gewerkt toen hij zijn
handtekening zette om het vonnis te voltrekken.

20 januari 1986
Ernst van Eeghen heeft me een prachtige, met kleurenfoto's
41
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Ik schreef dit in 1986 en lees dit in 1997 terug. Ik ben nu 72 jaar en ervaar dezelfde gevoelens.
Gino komt, we slapen samen, en ik werk en verheug me op het schrijven in de ochtend.
The New York Times, 19 januari 1986, zie bijlage 8.
Time, 20 januari 1986.
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geïllustreerde uitgave van het Nieuwe Testament gezonden. Ik belde hem op om hem
er voor te bedanken. ‘Ik deed alleen maar wat Erika wilde dat ik deed.’ Hij gaat
zaterdag naar Washington en vroeg of ik kwam lunchen. Misschien. Ik denk echter
aan de befaamde ezel en de steen. Ik wil niet weer met de man verwikkeld raken.
Gaf een interview aan Joost van den Hooff van Het Vrije Volk, die me betrouwbaar
leek.
Ik bezocht ambassadeur David Louw van Zuid-Afrika, geassisteerd door de
diplomaat Heath. Hij was vriendelijk, droeg een blauw streepjespak en sprak graag.
Hij bleek een levendige verdediger van apartheid. Tegenstanders van dit systeem
zijn voor hem terroristen. Ik vroeg hem bijvoorbeeld of hij een interview aan NRC
Handelsblad wilde geven. ‘If I am asked,’ zei hij. Het leek niet waarschijnlijk dat
Jouke Mulder een interview met staatspresident Botha zou krijgen, want behalve
dat de man te druk was, reserveerde men interviews voor kranten als The New York
Times of The Washington Post. Toen de heren de ANC'ers op een lijn plaatsten met
de PLO'ers, zei ik dat ik problemen had om ANC'ers als terroristen te categoriseren,
want Yasser Arafat streed voor de onafhankelijkheid van het Palestijnse volk.
Ik kreeg de tekst van het politieke manifest van staatspresident Botha mee.44
Leo Heessels, de vicepresident van Philips die ik met Frans Lurvink in Varna
ontmoette, heeft tijdens een bezoek aan China meegedeeld dat zijn bedrijf ‘graag wil
meedoen’ aan het Star Wars programma van Ronald Reagan ‘als geweldige drijfkracht
voor nieuwe technologie’.45 Idioten.
Twintig jaar nadat de academische wereld in de VS de CIA grotendeels buiten de
poorten van colleges en universiteiten ging houden, begint de spionagedienst daar
weer geleidelijk door te dringen om Amerikaanse jongeren te rekruteren in de
toekomst spionagewerk te gaan doen. Nieuwe woorden bij een oud verhaal.46
Het dagboek van Stephen Spender is bij Random House in New York verschenen
onder de titel Journals 1939-1983.47 De bespreking door R.Z. Sheppard is nauwelijks
an invitation to the dance. Het wordt althans voorgesteld als een ‘long and tedious’
verhaal van lunches en babbelen met beroemdheden.
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Zie bijlage 9.
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21 januari 1986
Baarn - Amsterdam
Ik bezocht Wim Hazeu in het kantoor van Bosch & Keuning aan de prinses Marielaan
8. Johan Vermulst had zijn kamer af moeten staan aan Robert Ammerlaan, die nog
steeds de laatste hand legt aan de autobiografie van prins Bernhard. Ik vroeg hem of
kamerheer mr. dr. I.G. van Maasdijk erin voor komt? Robert antwoordde: ‘Ja.’ Daarop
vroeg ik en of ook H.A.M. Roelants erin staat. ‘Nee, wie is dat?’ was zijn antwoord.
Dat was dus een minder goed teken.48
Laat ik hier aantekenen dat, om buitengewoon onduidelijke redenen, enige jaren
later door Ammerlaan, de RVD en iedereen die beter wist, glashard werd ontkend dat
er ooit sprake was geweest van een autobiografie van prins Bernhard geschreven
door Robert Ammerlaan.
Ik benaderde mijn vriend generaal Cor Knulst om te zien of hij iets zou kunnen
doen voor de zoon van Jan Cremer, opdat hij ook als invalide wellicht in een of
andere functie bij de marine kan blijven. Cor Knulst zal Jan - aan wie ik hem al jaren
geleden voorstelde - over het resultaat opbellen.
De regering in Bonn doet niet mee met de Rambo-praktijken van Ronald Reagan
tegen Libië. Reagan zond de diplomaat John Whitehead naar acht Europese
hoofdsteden om steun voor militaire maatregelen tegen kolonel Khadaffi te
verzamelen, maar in Bonn haalde hij volgens de The New York Times volledig
bakzeil.49
Morton Hunt bestudeerde het vitale belang van genen. ‘Of the billions of units
called nucleotides strung together in the DNA molecules of each person's genes, it
takes only one or two, altered or misplaced at some biochemically critical site to
cause serious disease.’ De hele wereld wordt steeds meer ‘plagued by noxious
substances. If each of us could have our entire set of genes searched - or screened for abnormalities that create vulnerability to chemicals in the environment. We would
then know what jobs, locales and habits to avoid so we could improve our chances
of a long and healthy life.’ Hunt stelt dat ‘a method of examining a person's complete
genetic make-up for variations that might lead to diseases, including cancer - is now
thought to be on the horizon. Each year, 390.000 employees of American industries
contract disabling occupational illnesses, including lung, bladder, and other cancers,
anemias, dermatitis, asthma, and emphysema, and 100.000 die annually of some of
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Roelants was een persoonlijke vriend van Bernhard. Zie Memoires 1953-1957.
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these diseases,’ aldus Morton Hunt. ‘One person in every ten has, among his or her
100.000 genes, a pair of variant genes that produces an excess of the enzyme aryl
hydro-carbon hydroxylase, or AHH. Normally, AHH rid the body's cells of hydrocarbons
containing benzopyrene, such as those in the air in many industrial plants. But when
the enzyme is made in excess amounts, it turns some of the hydrocarbon molecules
into carcinogens. People with this genetic variant are more than 26 times as apt to
get lung cancer from inhaling such vapors as most other people.’50 Wat wordt het
volgende? Genetische screening?

22 januari 1986
Raoul Emanuels kwam naar Amerbos. Hij spreekt toch te gemakkelijk over AIDS.
Hij vertelde: ‘Als ik iemand zie, dan jaag ik er een paar weken op en kijk of hij in
de donkere kamers gaat of niet.’ Zijn vader overweegt een hotel te bouwen op St.
Maarten waar hij en zijn broer dan in zouden kunnen werken. Momenteel bouwt zijn
vader het nieuwe kantoor voor de Surinaamse olie-industrie. Raoul blijft een hoogst
aantrekkelijk knul.
Vladimir Horowitz, die 61 jaar geleden Rusland verliet, zal naar Moskou terugkeren
om nog een keer in zijn geboorteland te concerteren. Daar zou ik graag bij willen
zijn.51
De Telegraaf schreeuwde weer eens op de voorpagina dat de VVD voor sancties
tegen Libië is, opgefleurd met een foto van Joris Voorhoeve, het lokale ‘CIA-tsaartje’.
Ook op televisie verkondigde Voorhoeve dezelfde Reagan-propaganda.
Verbazingwekkend dat niemand nog heeft ontleed wie die man is en waar zijn
loyaliteit eigenlijk ligt.
Nadat ik Joop den Uyl in Achter het Nieuws zag schutteren, heb ik hem een briefje
geschreven dat het de hoogste tijd was de zaak aan Wim Kok over te dragen als we
in dit land ooit van de VVD-kliek willen afraken. ‘Een kind kan berekenen dat wanneer
u weer lijsttrekker wordt, het land massaal op Lubbers zal stemmen. Overigens met
persoonlijk de meest vriendelijke groeten, getekend.’52

24 januari 1986
Mijn schuld van 162.813 gulden is nu weer wat gedaald na ontvangst van 41.565
gulden in cheques als inkomen voor ver-
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Later zou blijken dat de heren van hetzelfde laken een pak waren.
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schillende activiteiten. Maar 121.248 gulden rood blijft erg veel.
Evgeny Velikhov is in Nederland. Hij kwam per auto uit Brussel. Ik sloeg een
flater bij Pieter de Vink, toen ik hem belde en aanbood contact met hem te leggen
voor NOS televisie. De Sovjetambassade had hem al verwittigd. Bij Elsevier had ik
meer geluk want John Wories wilde graag dat er een interview met hem werd gemaakt.
Hij wilde ook 2.500 gulden betalen voor het leggen van het contact met Velikhov.
Natuurlijk zou ik het liefste zelf het interview hebben gemaakt, maar dat kan al jaren
niet meer als gevolg van mijn zogenaamde ‘hopeloze reputatie’.
Ik kreeg een enthousiaste en lange brief van Peter uit Johannesburg. Edwin van
Wijk en hij zijn van Kaapstad naar Johannesburg teruggereden. Hij treedt op in een
komedie met een vooraanstaande actrice, Anneline Kriel, en heeft de tijd van zijn

leven. Zijn naam prijkt op het Leonard Rayne Theater. Hij speelt ‘a very straight
language teacher, married, who likes to screw around, all very American’. Het is een
unieke ervaring voor hem om in Zuid-Afrika op het toneel te staan onder zijn
artiestennaam Peter van Gelder.

25 januari 1986
De drie Sikhs die terechtstonden voor de moord op premier Indira Gandhi zijn
(terecht) ter dood veroordeeld.

Vorden - Amsterdam
Ik was voor de lunch op Het Enzerinck in Vorden met mijn lieve vriendin, Cecile
van Lennep. Zij wordt nu echt oud. Vreselijk. We hebben gesproken over van alles
en nog wat, van wat er in de wereld gebeurt tot en met de betekenis van muziek. Dat
doen we al vele jaren samen. Ook zij veroordeelde wat de VS zich jegens Libië
permitteren. We spraken over de diplomatieke wereld waar zij als ambassadeursvrouw
jarenlang deel van uitmaakte. Zij was uitstekend op de hoogte van de achtergronden
van oud-ambassadeur Van Roijen en de verschillende scheve schaatsen die de man
in zijn carrière heeft gereden.
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Zij vroeg me wat mijn levensdoel is. ‘Wat overblijft,’ antwoordde ik, ‘is
verantwoording afleggen via mijn dagboek. Zoals u weet ben ik een leven lang zwart
gemaakt en anders voorgesteld dan ik ben. U hebt dit zelf ervaren, zoals u me dikwijls
hebt verteld. Ik wil mijn eigen verslag schrijven over wat er is gebeurd. J.F. Oltmans
schreef De Schaapherder en Het Slot Loevestein. Dit waren historische romans, die
speelden in een tijdperk van honderden jaren geleden. Ik wil een geschiedenis van
nu schrijven. Ik wil proberen aan te tonen hoe ik op mijn oude dag de mens ben
geworden die ik dan zal zijn. Wat gebeurt in een leven, welke informatie gaat er door
een brein om je tot de persoon te maken die je uiteindelijk bent? Dat is mijn doel.’
Mevrouw Van Lennep vroeg: ‘Heb je dan helemaal geen hoop meer in je
persoonlijk leven of geluk?’
‘Het leven is een pelgrimstocht. Ik ben iedere valse hoop in de loop van de tijd
verloren. Ik heb uiteindelijk leren inzien wat haalbaar is en wat niet, wat echt is en
waar. Dan houd je niet al te veel over, maar dat is dan wel tastbaar en realiteit.’
In detail besprak ik met haar mijn vriendschappen met Peter en Eduard en zelfs
enkele jongste ervaringen als met Raoul Emanuels, Jurriaan Brink en Ben Wesseling.
Mevrouw Van Lennep begrijpt altijd exact de betekenis van jonge mensen in het
leven van ouderen. Zij moet in september haar rijbewijs hernieuwen. Zij maakt zich
er zorgen over. Haar arts had gezegd dat ze tot haar negentigste kan autorijden. Ze
maakt zich ook zorgen over wat zich binnen haar familie afspeelt rond de erfenis.
Ze vreest dat zij het koetshuis van Het Enzerinck, waar ze nu in woont, zal moeten
opgeven om in Den Haag in een verzorgingsflat te gaan wonen, ook om minder
geïsoleerd te zijn. De Britse vrouw van haar overleden zoon Frank heeft Het Enzerinck
- het familiehuis van de Van Lenneps - laten ontruimen. Het staat te koop. We namen
lief afscheid. Zij is altijd hartelijk.
Bij het passeren van Soest dacht ik aan mijn arme tante Yuut Mennega in haar
verzorgingsflat, wachtend op de dood. Ook Jan van Wieringen is steeds in mijn
gedachten.
Er zijn weer twee boeken over Rainer Maria Rilke verschenen. Hij schreef in
december 1926, toen hij stervende was aan leukemie ‘a poem of his dying even as
he died’, schrijft Erich Heller in The New York Times.53 Hij geeft zijn artikel de kop
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CONQUERING HIS LONELINESS,

maar het wordt niet duidelijk hoe hij dit deed en of

Rilke dit doel ooit bereikte.
In het NOS Journaal werd gesproken over de Surinaamse organisatie Makmur in
Rotterdam, die zogenaamd aanvragen voor politiek asiel in Nederland verzorgen
tegen een te betalen voorschot van 2.500 gulden. De recherche stelde een onderzoek
in en zegt een grootscheepse zwendel op het spoor te zijn. Ik telefoneerde ambassadeur
Herrenberg in Paramaribo en gaf hem gegevens door die via de NOS bekend waren
gemaakt. ‘Er gaan rillingen door me heen,’ zei Henk, ‘dat jij als niet-revolutieman
mij hierover belt. We hebben daar onze officiële mensen...’, op dat moment werd
ons gesprek abrupt verbroken. Tien minuten kon ik hem helemaal niet meer aan de
lijn krijgen. Toen het eindelijk weer lukte, vertelde ik hem dat Sytze van der Zee in
NRC Handelsblad had gemeld dat het Amerikaanse State Department tegenover
Paramaribo grote bezorgdheid had uitgesproken over ‘de hartelijke relaties tussen
sterke man Desi Bouterse en de Libische dictator Khadaffi’.
Herrenberg zei verder dat hij een verrassing voor mij had: we zouden samen naar
Moskou reizen.

26 januari 1986
Ambassadeur David Louw houdt vol dat hij geen ander woord voor de acties van
Nederlandse kerken tegen Zuid-Afrika kan bedenken dan ‘fascistische methoden’.
Hij werd op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden en hem werd een protest
overhandigd.54
Ik bezocht Jan Cremer. Hij liet kleurenfoto's zien van zijn zoon Cliff in
camouflage-uniform, een beauty, parachutespringinstructeur, en skikampioen. Cliff
bestuurde een motorfiets met een kameraad van zeventien jaar achterop. Ze werden
in de Antillen op een voorrangsweg aangereden en Cliff hield er een verbrijzelde
voet aan over. Zijn voet werd bovendien verkeerd afgezet dus een derde operatie is
nodig. De zeventienjarige jongen overleefde het ongeluk niet.
Jan was Hofland tegengekomen. ‘Hij spreekt nog altijd goed over je, maar hij is
een bitter mannetje en dat zit niet goed. Bovendien is hij ontzettend jaloers.’ Jan
vertelde Hofland een van de drie oorspronkelijke manuscripten van zijn boek De
Hunnen te hebben gegeven. Later vroeg Jan het terug. Henk fantaseerde twee jaar
lang dat het ergens in een kluis lag, en dat de sleutel van die kluis in zijn huis in
Zuid-Frankrijk was. Vervolgens
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hoorde Jan bij toeval dat iemand dit exemplaar cadeau had gekregen. Jan
confronteerde later Hofland in de kroeg met dit feit, waarop Henk opbiechtte het
manuscript voor honderd gulden aan die persoon te hebben verkocht. ‘Die man heeft
altijd geldgebrek,’ zei Jan. ‘Dat is jammer, heb ik Hofland gezegd, want ik had er
van een verzamelaar 12.000 gulden voor kunnen krijgen, 6.000 voor jou en 6.000
voor mij.’ Jan Cremer zegt dat hij in München wil gaan wonen. Ik ken die verhalen.
Er is een nieuwe brief van drie pagina's van de Alerdinck Foundation gekomen,
waarin Dé Slager me waarschuwt omdat ik me in gesprek met een verslaggever van
de GPD-bladen in ongunstige zin had uitgelaten over voorzitter Frans Lurvink. Wat
hadden ze dan verwacht na de gebeurtenissen op Schiphol bij het vertrek naar Moskou,
en de schandalige gang van zaken daar? Er werd op geen enkele manier rekening
gehouden met het feit dat de bijeenkomst door mijn contacten en hun vertrouwen in
mij mogelijk is geweest. Hij dreigt me niets meer te betalen dit jaar als ik nog met
de pers praat. Alleen wanneer ik helemaal niets meer zeg over Den Alerdinck en de
betrokkenen, krijg ik mijn afgesproken 50.000 gulden nog. Ik kan het me financieel
steeds minder permitteren me openlijk naar waarheid te uiten. Maar wanneer figuren
als André Spoor, die zich dit wel zouden kunnen permitteren, omwille van de poen
bereid zijn de kant van schuinsmarcheerders als Lurvink te kiezen, wat blijft er dan
over als ook ik mijn mond zou houden. Ik schreef Slager meteen terug.55

27 januari 1986
Evgeny Velikhov kwam onmiddellijk aan de lijn toen ik hem in Moskou opbelde.
Het bezoek van Al Eisenstat en mij voor Apple Computers is op 12 en 13 februari
akkoord.
Daan Dijksman interviewde Raymond van den Boogaard als goedmakertje voor
wat ik in het blad over deze man had verteld, bijvoorbeeld dat NRC Handelsblad zijn
stukken uit Moskou censureerde. Hij noemt daarom zijn blad ‘een heel serieuze
krant’ en ontkent niet wat hij mij vertelde. Die lummel is nu 34 jaar, en zal het ver
brengen met zijn instelling om harde feiten weg te poetsen.56

28 januari 1986
Mijn vriend Jan van Wieringen van de Volkskrant is aan AIDS

55
56

Zie bijlage 10.
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overleden. Afschuwelijk. Hij is eigenlijk maar drie maanden ernstig ziek geweest.
Hij werd 38 jaar oud.
Ik kreeg bezoek van Suripto, een voormalige Korstrad-ambtenaar
(inlichtingendienst) uit Indonesië, die het pleidooi van generaal Dharsono kwam
brengen, de generaal die door het Suharto-regime tot tien jaar gevangenisstraf werd
veroordeeld. Er waren foto's bij.
Ik belde Wim Wertheim. Inderdaad was deze tekst een primeur, want nog niemand
in Nederland heeft het Dharsonopleidooi ontvangen, ook het Indonesië Comité niet.
Eigenlijk wilde ik de zaak aan Wertheim toespelen, maar het nadeel is dan dat de
tekst vanuit de linkerhoek wordt gepubliceerd.
Ik koos in Baarn de foto's uit bij deel II van mijn Memoires. Wim Hazeu is altijd
gehaast. Ik sprak vervolgens met Robert Ammerlaan op de eerste etage, nu binnen
Bosch & Keuning aan Anthos verbonden. Hij vertelde twaalf jaar aan de biografie
van prins Bernhard te hebben gewerkt, welke begin 1987 zal uitkomen. Opnieuw
vroeg ik hem of de heer H.A.M. Roelants in het boek van Bernhard voor kwam. Ik
kreeg nogmaals een ontkennend antwoord. Ik vroeg hem ook of hem bekend was
dat de villa van de familie Röell in Laren afbrandde na een feest, georganiseerd door
officieren rond Bernhard, waarbij de broer van Bernhard, prins Aschwin naakt bij
de buren werd binnengebracht? Hij had er nooit van gehoord. Hij had echter de hele
privécorrespondentie van prins Bernhard mogen doorbladeren. Er zou wel het nodige
over generaal Suharto worden gezegd. ‘En Bung Karno?’ vroeg ik. Hij antwoordde:
‘Ook, en uitgebreid.’ Dat zal dus over de ontmoetingen in Washington en Wenen
gaan. Het zal me benieuwen.
Ik hoor de stem van Jan van Wieringen. Hij was altijd even aardig en gastvrij. We
voelden wederzijds respect voor elkaar.

Hoe heeft hij die ziekte opgelopen? In het mooie Amerika. Gisteren in Thermos
kwam een jongen naast me liggen. Hij begon me te pijpen. Het blijft een uiterst
gevaarlijke bezigheid. Ik ga voorlopig maar niet naar Thermos. Bovendien zijn de
infecties in mijn oksels ook nog steeds niet over. Is het wel strophulus?

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

45
Het interview met Joost van den Hooff in Het Vrije Volk is vandaag verschenen.57
Wim Klinkenberg belde dat er veel informatie in stond.
Mijn oom Lex Poslavsky herhaalt in een brief dat hij, in tegenstelling tot mij,
Ronald Reagan ‘een groot man’ vindt. Op mijn vraag waarom ik ieder gave mis tot
het opbouwen van zakelijke contacten, schrijft hij: ‘Ik denk dat jij oké bent, maar
dat het waarom jou dit niet lukt buiten jou ligt. Jij maakt als regel deals met figuren
die verplichtingen alleen en uitsluitend dan nakomen indien zij daartoe door macht
en/of geweld gedwongen (kunnen) worden. En die macht heeft een journalist nu juist
niet. Daarbij komt dat Lenin overeenkomsten met bourgeois toestaat mits de bedoeling
erin voorziet de bourgeois te belazeren. Een voorschrift dat (zoals bekend ook werd
overgenomen door Mussolini) nog steeds bestanddeel is van de ideologie. Dus jij
hebt het nakijken, maar niet door enige tekortkoming van jezelf, denk ik.’ Mijn
tekortkoming is wel degelijk dat ik niet afdoende van te voren op schrift laat stellen
wat overeen is gekomen, hoewel dit bij Van Eeghen en Lurvink geen enkel verschil
uitmaakte. De grotere schurken trekken zich ook van overeengekomen afspraken op
papier niets aan. Er arriveerde een brief van Tolkunov uit Moskou die ik belangrijk
vind.58
Ronald Gase interviewde oud-minister J. Zijlstra, die nog altijd - hoe is het mogelijk
- beweert dat Joseph Luns in ‘het Nederlandse belang handelde’.

30 januari 1986
Gerd Ruge die nu directeur van de Alerdinck Foundation was, arriveerde op Amerbos
in de BMW van Frans Lurvink. Carel Enkelaar waarschuwde: ‘Die komt namens de
club kijken hoe ze jou in het gareel kunnen houden.’ Dat was ook exact het doel van
zijn missie. Hij stelde een afkoelingsperiode van drie maanden voor.59

1 februari 1986
De Alpensymfonie van Richard Strauss. Ik wist niet dat deze bestond.
President Pieter Botha van Zuid-Afrika wil Nelson Mandela uitwisselen tegen
Andrei Sacharov. Hoe komt hij er op? Dat lukt nooit.
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Het Vrije Volk, 27 januari 1986, zie bijlage 11.
Zie bijlage 12.
Ruge belde enkele dagen later op dat hij op zijn donder had gekregen van Slager omdat hij
buiten iedereen om met mij contact had opgenomen.
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Ik kreeg weer een briefje van Henk Hofland. Vervelend als steeds.60
Ik bracht een bezoek aan Peters moeder in Tilburg. Ik nam een boeket van seringen
met rozen mee, die zij meteen in een vaas rangschikte. Peters zus Trees, de non, was
ook thuis. Ik liet de laatste foto's van Peter zien. Zijn moeder benadrukte, en deed
dit zelfs enkele malen, dat zij altijd erg blij was geweest dat wij elkaar hadden
ontmoet, want door die relatie was Peter helemaal zichzelf geworden. Ik zei met
enige nadruk dat Peter ook op mij veel invloed had gehad. Hij veranderde niet alleen
mijn leven, maar ook mijn eetgewoonten en hij inspireerde me iedere dag de fiets
op te gaan en voor de noodzakelijke beweging de polders in te rijden. Ik vertelde dat
hij me nu vanuit Zuid-Afrika had geadviseerd vooral lecithinetabletten in te nemen
voor de lever, vanwege de hoeveelheid koffie die ik drink.
Ik vond het heerlijk om in Peters ouderlijk huis te zijn. Zijn moeder raakte me
soms aan en dan voelde ik haar warme hand. Ik dacht dan: zij is de dame die hem
ter wereld bracht. Wonderlijk. Trees liet een familiealbum zien. Er waren een paar
foto's bij van Peter als klein jongetje. Ik probeerde zo diep als mogelijk te ‘zien’ wat
ik zag. We dronken thee.
Enkie Feldhaus van Ham kwam me ophalen voor de rit naar Middelbeers. Ik heb
een begeesterd verhaal afgestoken dat ik het niet verstandig vind dat Peters moeder
zo dikwijls 's nachts alleen in huis is.
Later in de trein schreef ik Peter een dikke brief over mijn bezoek. Dat vindt hij
heerlijk om te lezen.
Desi Bouterse waarschuwt dat ‘als Nederland doorgaat met zijn beledigende
behandeling van Suriname’ een breuk mogelijk wordt, en Paramaribo zal vragen de
ambassadeur terug te trekken. Het zit er dik in.61

3 februari 1986
Alva Myrdal, de voormalige Zweedse minister van Ontwapening, is overleden. Ik
herinner me haar goed van toen ik haar voor Grenzen aan de groei in Stockholm
interviewde.
Met Eduard ontmoette ik Jan en Babette Cremer in het Sonesta Hotel. Jan had
opnieuw met Henk Hofland gesproken, nu over een talkshow voor mij. Jan zei er
met Rob Out van Veronica over te zullen spreken. Hij zou ook in de redactie ervan
willen zitten. ‘Dan moet Henk er ook in,’ zei ik.
‘Nooit, want hij is niet eerlijk,’ reageerde Jan.
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Toen hij Ischa Meijer een van de twee beste journalisten in dit land noemde, vertelde
ik hoe Ischa tijdens het eten op Amerbos stilletjes in mijn werkkamer was geslopen,
dagboeken uit mijn kast had gehaald en die op zijn gemak zat te lezen, waarop ik
hem betrapte. ‘Dat heb ik altijd eens willen doen,’ zei Ischa toen. Cremer zei: ‘Dat
bewijst dat Ischa een goede journalist is. Dan had je je werkkamer maar moeten
afsluiten.’ Zelfs Babette was door dit antwoord geschokt. Zo'n detail bewijst hoe ver
Jan en ik in de meer dan dertig jaar dat we elkaar kennen van elkaar af zijn komen
te staan.
Jan raadde aan het dagboek van Edmond en Jules de Goncourt aan te schaffen,
wat ik heb gedaan.
Dit weekeinde plus een nachtje samen met Eduard met alles erop en eraan in het
Sonesta, was absoluut heerlijk. Babette zei: ‘Dit zouden jullie iedere twee maanden
moeten doen.’ Zij heeft gevoeld hoe we ervan genoten.

4 februari 1986
Ik had een ontmoeting met André Spoor, die nu hoofdredacteur van Elseviers is, en
René de Bok.62 We sloten een overeenkomst. Ik zal René naar Moskou begeleiden
en hem daar aan behoorlijke contacten helpen, tegen een honorarium 10.000 gulden.
Ik heb meteen het pleidooi van generaal Dharsono aan hen doorgespeeld. Wie moest
het schrijven? Ik adviseerde, waar André het mee eens was: ‘Alsjeblieft geen
zogenaamde Indonesiëkenner. Waarom laten jullie het niet door Ronald Gase
bewerken?’ Aldus werd besloten.
Ik woonde bij Elsevier-NDU de presentatie van de World Press Photo bij. Er waren
vele bekenden. Jan van Beek van de GPD zei dat ik zo snel mogelijk uit Den Alerdinck
moest stappen. Gregor Frenkel Frank zei: ‘Wat ik me van jou het beste van de
Nijenrode-tijd herinner, is toen we Midsummer Night's Dream opvoerden en jij uit
de kamer van de grimeur kwam en zei: “Jongens, schminken was bij mij niet nodig!”’
Later belde ik Ronald Gase en vertelde een klus bij Elseviers voor hem ter hebben
versierd. Hij wilde met me over mijn interview in Het Vrije Volk spreken. Ik wist
waarover het zou gaan. In het interview staat de volgende passage:
Bloed
Hoe ze één voor één.... Voorbeeld: ik gaf een persconferentie in '73 en
laat me ontvallen: ‘Bernhard kan het bloed van
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Luns wel drinken’. Grote koppen in de krant, commentaar RVD: onzin. Nu
gaat ex-premier De Quay dood, hij laat een archief na en wat staat er in
dat met de hand geschreven archief? Quote: ‘Ik had een lang gesprek met
de koningin (Juliana). Zij zei: “Ik kan het bloed van Luns wel drinken.”’
Ik voorspel dat van zo'n man als Luns, wanneer eens de dossiers opengaan,
geen spaan, geen splinter heel zal blijven. Het gaat een keer vreselijk mis
met onze vriend Luns. Nu kun je twee dingen doen in life, Joost. Je kunt
- en dat zou in mijn geval gelden - zeggen: ‘Wat vreselijk dat ik voor rotte
vis word uitgemaakt bij m'n leven.’ Maar als de boeken straks opengaan
over Beel, Romme, Luns, dan zal blijken dat wat ik geschreven heb klopt
als een bus. Ik sta liever goed te boek over honderd jaar dan dat ik nu in
een Rolls Royce rijd met de NAVO-vlag en later de risée van de
geschiedenis word.
Ik heb Joost van den Hooff bij herhaling tijdens ons gesprek gezegd: ‘Dit is absoluut
off the record’. Ik heb dit misschien verzuimd te doen met dit citaat uit het dagboek
van oud-premier De Quay - een citaat uit Ronald Gase's onderzoek afkomstig - en
waarvan hij terecht vindt dat ik dit niet had mogen gebruiken. Ik weet nu niet meer
hoe het is gegaan, of ik het Joost met of zonder beperking vertelde. Waarmee ik niet
de ‘schuld’ wil afschuiven.
André Spoor vertelde trouwens onlangs oud-ambassadeur H.N. Boon te hebben
gesproken, die had gezegd: ‘Wat goed, dat je Gase zijn werk zo krachtig hebt
bekritiseerd, want hij is nu prima bezig.’
Israël denkt boven de wet te staan. Ze hebben een Libisch passagierstoestel
proberen te onderscheppen met enkele Syrische en Libanese politici erin. Israël
hoopte Palestijnse guerrillaleiders te vangen, een stunt die mislukte. De Israëli's doen
eigenlijk alleen maar de Amerikanen na, die zich helemaal boven ieder internationaal
rechtssysteem verheven voelen. Syrië riep direct de Veiligheidsraad bijeen om over
de luchtpiraterij te spreken.
Al jaren wordt er gefilosofeerd over de betrokkenheid van prins Bernhard en diens
vriend Chris Lindemans over het mogelijk lekken van de plannen voor Operatie
Market Garden aan de Duitsers. Nu blijkt uit een artikel in NRC Handelsblad dat
luitenant-kolonel Th.A. Broere onder druk van de BVD in 1957 heeft afgezien van
het naar buiten brengen van meer informatie over Lindemans, alias King Kong.
Lindemans wist via een lek op het hoofdkwartier van Bernhard, dat er militiare
operaties bij Arnhem zouden komen en heeft de zaak aan de moffen
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verraden. In dit vrije, democratische land wordt natuurlijk ontzettend geknoeid met
63
BVD-archieven. We zullen er wel nooit achter komen hoe het werkelijk is gegaan.
Mij maakt het in ieder geval misselijk, dit totale gebrek aan eerlijkheid en integriteit
van de zijde van de overheid om de reputatie van klootzakken te redden. Want daar
gaat het alleen maar om. En de politiek, die zogenaamd namens het volk moet
optreden, is steeds een betrokken partij in het smerige gekonkel.
Nicolette Bouw, de dochter van de voormalige huishoudster van mijn grootmoeder
Poslavsky op De Vinkenhof in Bosch en Duin, Don Bouw, stuurt me een foto die
veel voor me betekent. Ik zit op het croquetveldje bij de moestuin op De Horst met
mijn hond, Jimmy. Die was in de oorlog komen aanlopen. Toen ik op school was,
hebben mijn ouders hem weggebracht, naar een boer ergens in Veenendaal. Die
ervaring was toen een nachtmerrie voor me. Ik zag het als verraad van mijn ouders
tegenover mij.
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6 februari 1986
Bij het schrijven van deel III van mijn Memoires vind ik een open brief en een politiek
pamflet van Henk Hofland. Ik zal er verder niet op ingaan, dat moet hij maar in zijn
eigen herinneringen doen. Ik schreef Henk zo juist een briefje: ‘Je was toen wel
anders bezig dan de laatste vijftien jaar.’ Ook vond ik een brief van hem die ik wel
wil opnemen, vooral de passage betreffende zijn eerste kind. Ik heb hem (heel
vriendelijk) gevraagd of ik die passage mocht opnemen.
Ook herinner ik hem aan mijn bijzondere relatie indertijd met zijn moeder, en
schreef, om vooral Mimi en zijn zonen niet te veronachtzamen: ‘because after your
parents they were the best thing that ever happened in your life. All the rest are
“tussenstops” without further value.’ Ik herinnerde me hoe in zijn ouderlijk huis aan
de Oudorpweg in Kralingen een foto van een jonge Henk in matrozenpakje op de
schoorsteenmantel stond. Daar tuurde ik dan naar, terwijl ik me afvroeg hoe hij als
kind geweest moest zijn. Ik vond een verslag van een telefoongesprek met zijn
moeder, waar ik haar de vraag stelde of die foto er nog stond. ‘Kind,’ antwoordde
zij, ‘ik sta er juist naar te kijken.’
Ronald Reagan - volgens Poslavsky “een groot man” - verhoogt het defensiebudget
naar 311 miljard dollar, op een totale begroting van 994 miljard. Dit gaat ten koste
van gezondheidszorg, leningen aan studenten, enzovoort. Ze willen daarmee de
sovjets verder de stuipen op het lijfjagen.

7 februari 1986
Tijdens het gesprek met de ambassadrice van India vanmorgen, liet ik mij ontvallen
dat Desi Bouterse waarschijnlijk haar land zou bezoeken. Dat scheen zij een onprettig
bericht te vinden. Waarom? ‘All those people that were killed in Paramaribo.’ ‘You
mean those fifteen? What about the one million people Suharto slaughtered in
Indonesia?’
‘You are right,’ zei ze, en ze bond in.
‘The Dutch went hysterical over Bouterse and financed Suharto, who runs a fascist
police state, with billions. They are simply nuts,’ zei ik. Daar leek zij het mee eens
te zijn.
De dame was nieuw in Den Haag. Ik kreeg natuurlijk een visum voor New Delhi,
maar ik ben vergeten te noteren hoe zij heet. Ik zei dat ik me zorgen maakt over
premier Rajiv Gandhi en de kans dat hij, evenals zijn moeder, zou worden vermoord.
‘Me too. I am worried,’ zei ze. Zij voegde eraan toe dat de CIA zich bemoeide met
de ongeregeldheden met de Sikhs.
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Ik at 's avonds met Cor Knulst en diens vrouw bij Jan en Babette Cremer. De
bedoeling is dat Cor gaat helpen om de invalide Cliff weer binnen de krijgsmacht
ingezet te krijgen. Het probleem is dat Cliff zijn ongeluk kreeg na 17:00 uur, toen
zijn militaire dienst formeel eindigde. Het ongeluk vond dus plaats in ‘zijn vrije tijd’.
Om exact te zijn om 17:20 uur. Die vitale twintig minuten zouden de Koninklijke
Marine verder vrijuit doen gaan, alsof Cliff niet naar de Antillen was uitgezonden
door het ministerie van Defensie. Cor zal het met minister De Ruiter of anders premier
Lubbers bespreken.
Jan liet zich voorstaan drie dochters en drie zonen te hebben. Zij variëren in leeftijd
van anderhalf tot dertig. Dat al die kinderen - behalve tot dusverre Iwan - in wezen
aan hun lot werden overgelaten door hun vader, is kennelijk niet iets waar Jan wakker
van ligt.
Carel Enkelaar stuurde een brief bestemd voor onze contacten in Moskou, die ik
zal meenemen. De vertaling laat ik aan Volodja Molchanov over.64

9 februari 1986
Amsterdam - Frankfurt
Ik ben met René de Bok op weg naar Moskou. Ik vraag me af of die jongen op een
of andere manier bang voor me is. Ik leer hem zo onderweg wat beter kennen en
begin hem aardig te vinden. Hij vertelde dat Spoor inderdaad Sytze van der Zee als
eindredacteur van NRC Handelsblad naar Elseviers heeft meegenomen. Zo kiezen
we allemaal onze ‘uitverkorenen’. Spoor heeft er wel vaker naast gezeten. Adriaan
van Dis wordt de ‘nieuwe ideeënman’ van het blad. Ze zijn gek. Ron Wunderink van
de KLM en John Wories, de financiële man van Elseviers, zijn vriendjes. Zij hadden
samen een artikel over de KLM in elkaar gezet, waar Spoor zich blijkbaar voor had
gegeneerd. René is na zes jaar bij Het Parool twaalf jaar geleden bij Elseviers
gekomen.
‘My life as a scientist, in fact, is a life of isolation,’ schrijft Ronald Kahn in The
New York Times.65 ‘Nonscientists seem to have no interest in learning about me or
about my work. Other scientists, the ones who best understand what I do, are not
much help. Often, they are my closest competitors.’ Hoe alleen maar het woord
wetenschapper te vervangen door journalist en de vlieger gaat op.
Kenneth Eble heeft een boek geschreven over de opmerkelijke
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vriendschap tussen Mark Twain en William Dean Howells, een schrijver. Het
voornaamste kenmerk van hun vriendschap was loyaliteit. ‘Not that Twain cannot
be disloyal to other people, but he is never disloyal to Howells. Nor is Howells ever
disloyal to Twain.’ Zou het echt zo zijn geweest?
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Moskou
11 februari 1986
Puur gelazer toen we aankwamen, want onze visa bleken pas vanaf 10 februari geldig
te zijn. We moesten dus in een hotel op vliegveld Sjeremetjevo overnachten.
Tamara Sachnazarova van APN Novosti werd ingeschakeld. Het kostte haar een
hele dag van het kastje naar de muur lopen en kon ons pas om 19:15 uur, 9 februari,
aan visa helpen.
Gisteren kwam ambassadeur Romanov voor de lunch. Ik gaf hem een dik boek
over Armand Hammer en schreef er in: ‘For Alexandr Romanov from his Dutch
friends.’ Hij was er ontzettend blij mee, wat ik wel wist. We hebben anderhalf uur
intens en ernstig zitten overleggen. ‘Get rid of that chap Lurvink,’ was zijn advies.
Hij had het steeds vervelend gevonden dat dit prachtige initiatief door een
quasi-miljonair werd geleid. Het zou beter zijn om Den Alerdinck volledig door
journalisten te laten besturen. ‘Just make Lurvink chairman of the Advisory Council
and place also Donald Kendall and others there. Carel Enkelaar could come back in
a television capacity. Just clean out this organization and start anew.’
Over zijn vroegere grote vriend Dirk Keijer sprak hij nauwelijks meer. Hij had
gehoord dat Dirk nu een kantoor had in het nieuwe Hammer Centre en ergens een
eigen, duur appartement. Keijer woonde dus niet meer als vroeger in het Berlin Hotel.
In de middag ontmoette ik samen met René de Bok Sergei Plekchanov. ‘Our
people, who come back from the US are saying that the climate changed. They have,
with Gorbachev in power now, a different attitude towards us.’
Ik antwoordde: ‘One Korean airliner type of provocation and they are all back on
the anti-Soviet line. And, you know, for the CIA it is easy to arrange such an action
without Ronald Reagan knowing about it.’ Sergei hield echter vol dat er iets was
veranderd en dat er over de hele linie, inbegrepen de ontwapeningsonderhandelingen
in Wenen, vooruitgang was geboekt. ‘Also, the cultural and scientific exchanges,
which were halted for so long, now seem to show a beginning of détente.’ Ik bleef
erbij dat het cosmetisch was. ‘Reagan introduced the highest defense budget in
history.’
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‘But he will not get more than 3 to 5 percent more,’ zei Sergei.
Vanaf Plekchanov haastten we ons naar Buitenlandse Zaken voor de ontmoeting
met Vladimir Lomeiko, de woordvoerder van het ministerie. Ik vroeg René eerst
even in de gang te wachten omdat ik Lomeiko onder vier ogen wilde uitleggen,
waarom René was meegekomen. Hij kwam binnen in zijn privésalon waar thee werd
geserveerd met de boze woorden: ‘What is that man doing in the corridor?’ Ik legde
uit dat André Spoor hem met me had meegezonden, hopende op een gesprekje voor
hun blad. Hij wilde er kennelijk vanaf en besloot eerst even met René de Bok te
spreken voor wij ons gesprek zouden hebben. Ik ging René halen en gaf hem nog
wat aanwijzingen hoe met Lomeiko om te springen, waarop hij antwoordde: ‘Ik ben
niet van plan me in het stof te wentelen.’ Hij begreep er dus niets van.
Daarna gaf ik Lomeiko een gedetailleerd overzicht inzake de ontwikkelingen bij
Den Alerdinck. Terecht enigszins verwijtend zei hij: ‘But you introduced us to these
people.’ Lomeiko zei dat hij later een besluit zou nemen of ze wel of niet met Den
Alerdinck verder zouden gaan.
Vanmorgen belde professor Georgii Arbatov mij in Hotel National op. Ik vertelde
dat Evgeny Velikhov niet eens een auto wilde sturen om me naar de Academie van
Wetenschappen te brengen. ‘He is over-extending himself,’ zei Arbatov. ‘He is a
nuclear physicist. He deals with fusion, with computers and SDI. He is a tremendously
gifted man but he cannot do everything at once. He is vice-president of the Academy
of Sciences, and that is a tremendously important Institution. He simply has no time
for details.’
Na enig geharrewar ben ik naar boven gegaan en heb bij het kantoor van Velikhov
aangeklopt. Hij werd door een secretaresse gehaald. Volgens hen stond Al Eisenstat
van Apple niet op de passagierslijst van het binnenkomende toestel van Air France.
Ik ben toch naar Sjeremetjevo gegaan en inderdaad, de Amerikaan is niet gearriveerd.
Dat was wel afgesproken.

12 februari 1986
Arbatov deelde mijn terughoudendheid over de uitkomst van de top in Genève. ‘There
is progress, for instance in the IMF negotiations regarding weapons in Europe,’ zei
hij, ‘but there are also adverse signals. The opposition in America - and that concerns
me - was in a state of euphoria after Geneva. It seems they no longer exert pressures,
which paralyzes the process.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

55
Therefore, the general climate positively changed, but the moment of truth is coming
nearer. Reagan will now have to show he can push through his new approach on
disarmament or he is the prisoner of the Perle's and the Weinberger's, or Pat
Buchanan.’
‘It is true,’ vervolgde Arbatov, ‘after Geneva, we are less annoyed at each other,
but Reagan cannot continue to be a peace-maker and in the mean time prolong the
arms-race. We cannot assist him in that policy. He will have to make a choice. Yes,
Geneva defroze the situation. There were some agreements. Even the fact that the
Geneva summit was being held, restarted the process of policy-making. Because of
Geneva, it became easier to bring proposals to the negotiation table, like the
moratorium on nuclear tests. Without Geneva such a proposal would make no sense,
would enter a political void.’
Ik zei dat ik de boodschap van 15 januari van Gorbatsjov aan Reagan interessant
vond ‘but it was far too intelligent for Americans.’
‘I have one for you,’ reageerde Arbatov. ‘Do you know that the Americans only
learned the Gorbachev text last week through The New York Times? And that this
was done by way of a free advertisement over an entire page? No-one in Congress
had seen the text in full, which resulted in Senators and members of Congress asking
our people in Washington stupid questions. So, that is the result of the us free press.’
Ik vroeg hem andermaal waarom hij er zo tegen was geweest dat Michail
Gorbatsjov naar de viering van de 40ste verjaardag van de VN zou zijn gegaan. ‘First,
it would have looked as if he came to Canossa. Secondly, New York is a very unsafe
place. He is too important to us now. They cannot even protect their own presidents
in America. I would not have advised him to go. If he would go to Washington and
enter via Andrews Air Force base, maybe a visit is perhaps possible.’
Ik toonde hem mijn brief gericht aan minister Edoeard Sjevardnadze van
Buitenlandse Zaken met het verzoek om Romanov op uitnodiging van Dirk Keijer
en anderen naar Nederland te laten vertrekken. Het is eigenlijk te bespottelijk voor
woorden dat die reis niet vanzelfsprekend is, maar goed, dat is de USSR anno 1986.
‘Give this letter to Vladimir Lomeiko,’ adviseerde hij.
‘No, that is using a personal friendship too much for a routine matter,’ antwoordde
ik.
Later belde Arbatov me in het hotel op en zei dat hij de brief zoals ik hem had
opgesteld, onmogelijk aan Sjevardnadze kon
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overhandigen. Hij stelde voor dat Keijer een telegram zou sturen met de uitnodiging,
met een kopie aan Arbatov.
Om 14:00 uur ben ik naar de Academie van Wetenschappen gegaan voor een
ontmoeting met Evgeny Velikhov. Ik werd naar gebouw zeven verwezen waar
protocol is gevestigd.
Velikhov was vriendelijk. Ik beklaagde me dat zijn mensen hadden gezegd niet
bereid te zijn Al Eisenstat van het vliegveld af te laten halen, of een kamer voor hem
te reserveren. ‘I will meet him at his plane myself,’ zei Velikhov tot mijn stomme
verbazing. ‘But Dobrozelski told me, no VIP room for Eisenstat,’ zei ik. Het werd
nu ter plekke geregeld.
Ik vertelde dat Arbatov me had ingelicht over zijn vele functies en dat het geen
gunstig moment was om over het schrijven van een boek met hem te spreken. ‘No,
it is alright,’ aldus Velikhov, ‘let's agree on a time.’ De tweede week van april zou
voor hem prima zijn om samen aan een manuscript te werken. ‘What would be the
main theme?’ vroeg hij.
‘Technische en wetenschappelijke samenwerking tussen Oost en West,’ zei ik. Ik
zegde toe een tijdschema en opzet te zullen uitwerken.
Edward O. Wilson van Harvard is onderzoek gaan doen in de regenwouden van
Latijns-Amerika en op Nieuw-Guinea. Hij schreef Biophilia, The Human Bond with
other Species.66 Het boek begint in Bernharddorp in Suriname. ‘I have come to study
ants and other social insects living in Surinam. No trivial task: over a hundred species
of ants and termites are found within a square mile of average South American forests.
Every species is a magic well.’ Ik vraag me af of iemand in Paramaribo weet dat dit
boek is verschenen.
Wanneer een melodie als in het derde pianoconcert van Rachmaninoff je raakt,
ontstaat altijd weer een gevoel van droefheid, soms met tranen. Waarom niet van
vreugde en schoonheid?
Ik regelde een gesprek voor René de Bok met politiek commentator voor persbureau
Novosti Spartak Beglov. We hadden een zielig patrijsje voor de lunch. Niet te vreten.
Ik had het ook niet moeten doen. Over Frans Lurvink vroeg hij: ‘Haat je die man
nu?’
‘Nee, natuurlijk niet,’ zei ik, ‘het is een zielepoot.’
Er is een telegram van Al Eisenstat uit Parijs binnengekomen. Hij zei op de
ambassade daar nog steeds strijd te voeren om een visum voor Moskou te
bemachtigen. Hij vroeg om de bevesti-
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ging dat Velikhov hem verwachtte. Eigenlijk is de USSR nog altijd het meest achterlijke
land in Europa. Probeer maar eens via een internationale telefoniste het buitenland
te bellen. Je moet naar het Intourist Service Buro in het hotel en om assistentie vragen,
anders krijg je Holland nooit te pakken.
Ik ben vanavond naar het kerkje van aartsbisschop Pitirim gegaan en ontmoette
onderweg een Maltezer leeuwtje, waarvan de mevrouw vrij ver weg was. Ik sprak
het aan met ‘Dag lieve Keke’67 en warempel, het kwam kwispelstaartend op me af.
Geluiden, evenals muziek, overstijgt taal, zelfs bij honden.
Omstreeks 21:00 uur dacht ik een spookverschijning te zien: Al Eisenstat was
gearriveerd, in een sweater en op sneekers. Hij was in Parijs naar de Sovjetambassade
gegaan om een visum te krijgen en dacht erop te kunnen wachten. Hij was naar het
consulaat aan het andere einde van de stad gestuurd. Dit bleek gesloten. De volgende
dag bleek hij daar geen visum te kunnen krijgen. Hij begaf zich naar het kantoor van
Apple in Parijs en was een hele dag aan de telefoon, zonder resultaat. Daarop
schakelde hij een advocaat in New York in, die een confrère in Parijs alarmeerde en
uiteindelijk was de toestemming gearriveerd. Hij had al een ticket op de Concorde
terug naar New York geboekt, maar greep op het laatste moment een vlucht met
Lufthansa naar Moskou. Toen hij eindelijk hier aankwam, was er niemand om hem
te verwelkomen. Hij nam een gok en liet zich naar Hotel National rijden. Als bij een
wonder was er een kamer voor hem. Wat een absolute idioten om Eisenstat, die op
zo'n belangrijke missie komt waarbij goodwill van vitaal belang is, op deze manier
te laten arriveren.
We dineerden samen en gingen naar zijn suite waar hij een vette sigaar opstak.
Hij was het met me eens dat Richard Perle ‘has gone crazy on technology. We have
to do battle in Washington. I cannot even invite Velikhov to California without
Washington's consent.’ Hij zou om 09:00 uur ambassadeur Arthur Hartman bellen
om hem van zijn aanwezigheid in Moskou te verwittigen. Ik zei: ‘Wait a minute, all
calls are monitored. Why don't just be open about it, first visit Velikhov, bring it up
and then call Hartman.’ Hij antwoordde: ‘Okay, I'll take your advice.’ Ik stelde verder
voor dat we Georgii Arbatov een bondgenoot van onze plannen zouden moeten
maken. Ik zou proberen een ontmoeting te arrangeren. Hij had Arbatov eens bij
ambassadeur Hartman op een receptie gezien.
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Hij vertelde dat Donald Kendall van Pepsi Cola, nu hij zich uit zaken had
teruggetrokken, meer tijd had, en had aangeboden hem te helpen. Onlangs had Kendall
samen met Michail Gorbatsjov en Armand Hammer gedineerd. ‘Why do you need
Kendall? You are in the best possible company with Velikhov and Arbatov,’
antwoordde ik. Ik vertelde een boek met Velikhov te gaan schrijven. ‘Willem, that
is fantastic.’
Eisenstat benadrukte dat zijn doel was computers aan de sovjets te verkopen. Via
Zweedse contacten waren er twaalf verkocht. Hij wilde er 20.000 aan de man brengen
in Moskou. ‘Can you imagine, if we are going to put computers together for the
Soviets in California, we are making history!’ riep hij uit. ‘But of course we would
want a guarantee that we then in due time will built a factory with them here.’ Hij
haalde zijn dossier over de USSR tevoorschijn, waar ook een overzicht van de CIA
inzat. Het was een overzicht van de belangrijkste personen, waar ook een foto van
Jermen Gvishiani (met boeventronie) in stond.

13 februari 1986
De hele ochtend hebben we op de Academie van Wetenschappen vergaderd, onder
voorzitterschap van Evgeny Velikhov en tal van leden van zijn staf en verschillende
afdelingen van Computerwetenschappen. Opvallend veel jonge wetenschappers
kwamen opdagen. Ze hebben hier voor scholen alleen al drie miljoen computers
nodig. Er werden demonstraties gegeven van in de Sovjet Unie vervaardigde
computers. Ik kreeg de indruk dat het Eisenstat meeviel wat ze ervan hadden gemaakt.
De voornaamste problemen zijn massaproductie en snelheid van produceren. Er werd
gefilosofeerd over het opzetten van een Apple productielijn in Singapore om voorlopig
de obstructie vanuit Washington te kunnen omzeilen. Al benadrukte naar een
langdurige samenwerking met de USSR te streven. ‘We like to be the leader in
computers, like Armand Hammer is the leader in oil,’ zei hij. ‘But we also will have
to work out a way in which Apple can make money out of all of this. We could set
up a production line for 200.000 computers and then gradually turn it over to you.’
Een van de onderwerpen die ter sprake kwam, was of de regering Reagan er niet
toe kon worden gebracht soepeler te zijn ten aanzien van de levering van
leercomputers naar de USSR. Ik bracht naar voren dat het nuttig zou kunnen zijn
hierover het advies van Arbatov in te winnen, en stelde voor dat we tussen de middag
met hem zouden lunchen. Velikhov pakte een rode
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telefoon met een vaste lijn naar het Kremlin, en begon instructies te geven om Arbatov
op te sporen. Dit lukte. We zouden elkaar om 14:00 uur in een privé-ruimte in
restaurant Praha ontmoeten: Velikhov, Arbatov, Eisenstat en ik. Het zou een
buitengewoon geslaagde ontmoeting worden van 14:00 tot 15:40 uur. Ik maakte
(openlijk) een aantal pagina's aantekeningen van de conversatie.
Vrijwel meteen kwam ambassadeur Arthur Hartman ter sprake. Eisenstat opperde
dat we een bondgenoot van ambassadeur Arthur Hartman zouden moeten maken.
Arbatov, als specialist inzake de VS, reageerde hier onmiddellijk negatief op: ‘I am
not sure, I find that Hartman is rather more roman catholic than the Pope. I do not
think he will ever be a true ally.’ Al Eisenstat beseffende dat Arbatov een inzicht
verkondigde uit de hoogste kringen van het Kremlin ging erop in. Wie zou wel een
goede Amerikaanse ambassadeur kunnen zijn? Arbatov noemde onmiddellijk de
naam van Jack Matlock, die al in 1961 aan de Amerikaanse ambassade in Moskou
verbonden was geweest, en sinds 1983 op het Witte Huis voor Ronald Reagan werkte
bij het ontwikkelen van beleid inzake de USSR. ‘I think Matlock would be better than
Hartman,’ zei Arbatov. ‘But the man who really should be approached on the matter
of delivering computers to us is Ronald Reagan. Perhaps even Nancy.’ We bereikten
een compromis dat Eisenstat met Matlock zou gaan praten om voor elkaar te krijgen
dat Reagan niet langer dwars zou liggen.
‘Richard Perle is of course the last guy to go and see in this matter,’ aldus Arbatov.
‘He just hates us. It is personal to him. He will harm us where he can, even if it would
go at the cost of US interests. I think his grandfather once had some troubles here.’
‘Perle is a professional anti-Soviet man,’ zei Velikhov.
‘Perle,’ zei Arbatov, ‘is tremendously emotional, even in matters that have nothing
to do with US national security, which actually is his job. Even if something is good
for the US, he will say no when it concerns us.’
Al Eisenstat noemde Caspar Weinberger.
‘About him, I am not sure,’ reageerde Arbatov. ‘We could present our plans to
develop computers together also in relation to the forthcoming summit. It is imperative
that Weinberger will be made aware of these proposals, because it will show his true
colors.’
‘All we want to do here,’ zei Eisenstat, ‘is to break the ice. We are taking our
products, we use our computer-designs, we are mapping here really a pioneering
project. It is absolutely a
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very unusual deal, but it has to be understood. It can also be of great use to America.’
Besproken werd hoe Reagan om te praten. Gelukkig was Arbatov het met me eens
dat Kendall in deze zaak weinig kon doen. Hij zou mijns inziens alleen maar tijdverlies
betekenen. En Ted Kennedy? Arbatov vertelde hem onlangs te hebben begeleid naar
een gesprek met Michail Gorbatsjov. Velikhov voegde eraan toe hem mee naar zijn
huis te hebben genomen. ‘He has a rather loud voice when he sings.’ ‘And Pat
Buchanan?’ vroeg ik om te provoceren. Alsof hij Reagan zou kunnen ompraten.
‘Buchanan is a skunk,’ aldus Arbatov. Iedereen was het eens dat Richard Nixon ook
onbruikbaar was.
Later vertelde ik aan Eisenstat dat ik van Nixons psychiater Hutschnecker, onlangs
had gehoord dat het Witte Huis onder Reagan wel degelijk adviezen van Nixon had
ingewonnen over betrekkingen met de Sovjet Unie en dat het gevolg van die contacten
was geweest dat Nixons voormalige naaste medewerker Buchanan politiek weer in
de de schijnwerpers was komen te staan. Al geloofde er niets van.
Ik zei dat we richting Reagan maar één kans hadden.
‘You are such a bloody royalist,’ voegde Arbatov me toe en hij wijdde uit wat hij
ermee bedoelde.
‘Why don't we start a joint-venture with Apple in Finland, Hungary or Austria?’
opperde Arbatov. Velikhov was voor een directe benadering tussen de VS en de USSR
en daar scheen Eisenstat ook het meeste voor te voelen.
‘I once visited a subsidiary of Control Data in Minneapolis,’ zei Arbatov. ‘The
guy was called Bob Schmidt. They produced metal instruments. It looked like a
tremendously prosperous affair. But it was all done on the basis of technology and
licenses bought in the USSR. We delivered them a brilliant piece of engineering. So
why can't the US not sell some of its engineering or licenses to us? When I returned
to Moscow (from Minneapolis) I said: “We act stupidly. We should have created a
joint-venture with our technology.”’
‘You see,’ reageerde Eisenstat, ‘if we agree to a joint-venture elsewhere, we will
be accused of a subterfuge and trying to use a sophisticated corporate structure via
for instance Singapore, to get around our difficulties with guys like Richard Perle.’
‘Mine is a reserve position,’ aldus Arbatov. ‘You should say to those guys in
Washington: “you as a good patriot, you should implement what was agreed to in
Geneva”.’
‘But there are too many guys around who can sabotage this,’ antwoordde Eisenstat.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

61
‘Okay, but when they reject your project with us, we have additional proof. Our
project is another test. Gorbachev feels that a new mode of thinking is absolutely
required. If we do not do this, it will create endless troubles for all of us. Our entire
structure of behavior should be changed. We have got to break with set patterns and
traditions. We cannot behave the same way forty years from now either.’
‘I would like to organize a computer festival by satellite,’ mengde Velikhov zich.
We wisten niet wat we er mee aan moesten. Hij zei ook: ‘Do you know the definition
of a scientist? It is the guy who satisfies his curiosity at public expense.’ Hij gaf nog
meer kreten weg: ‘The scientist, and we have 200 academicians in the USSR, turns
the impossible into the possible. The diplomat does the opposite: turns the possible
into the impossible.’ Mij noemde Velikhov een worm ‘inside an apple’. God mag
weten wat hij er allemaal mee voorhad, maar ik vond het minder prettig. Hij weet
dat ik een vriend van Arbatov ben, en hij tolereert me dus, maar daarmee houdt het
op. Ik denk dat Velikhov hoog opgeeft over Boris Naumov van het Institute of
Informatics Problems, omdat hij Velikhov naar de mond spreekt. Naumov hebben
we trouwens ook uitvoerig gesproken.
Ik sprak na afloop nog met Eisenstat in het hotel. Hij zei erg enthousiast te zijn
over de hele dag en alle gesprekken, en vooral de lunch in Praha, die hij van eminent
belang achtte. ‘I am going to consult with you every step of the way.’68 Hij vroeg of
ik een rapport wilde schrijven over wat we tijdens de lunch hadden besproken. Daar
ben ik aan begonnen.69 Hij zou als gebaar een word processor van Apple op Amerbos
laten bezorgen.70

14 februari 1986
Ik heb na afloop van de succesvolle dag van gisteren Al Eisenstat mijn declaratie
voor deze reis overhandigd. Mijn kosten voor het leggen van contacten en advies
moeten worden betaald. Ik vind zoiets nog altijd vervelend. Het herinnert me steeds
weer aan vroeger op De Horst. Vragen om geld, ook al heb ik er in dit geval gewoon
recht op, gaat me nog even moeilijk af als in mijn jeugd.
Eisenstat vond Arbatov en Velikhov absolute uitzonderingen op de doorsnee hoge
pieten die hij in het Kremlin ontmoette.

68
69
70

Het tegendeel zou hij doen. Hij liet me vallen zodra hij kon.
Later hoorde ik dat mijn rapport naar de CIA zou gaan.
Dat heeft hij inderdaad gedaan.
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‘The CIA will come, when I return, to debrief me,’ zei hij gisteravond. Dat verbaasde
me zeer, want geen haar op mijn hoofd had zelfs aan die mogelijkheid gedacht. Ik
vroeg hem mijn naam bij hen niet te noemen en geen slapende honden wakket te
maken, want ik zag al weer nieuwe trauma's in het verschiet, van saboterende
inlichtingendiensten die mij een succesvolle adviesrelatie met Apple Computers niet
zouden gunnen.
Volodja Molchanov vertelde dat Frans Lurvink nu een uitstekende naam had
opgebouwd in de Sovjet Unie. Hoe is het godsterwereld mogelijk? Volodja vindt
Lurvink nu ook een onvergelijkelijk veel belangrijker figuur dan Georgii Arbatov.
Hij staart zich blind op de poen van Lurvink. Treurig.
Evgeny Velikhov heb ik een kopie van het artikel in The Observer van vorige
week gegeven waarin staat dat Andrei Sacharov zou worden gemarteld.
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Amsterdam
15 februari 1986
Amerbos
Er wachtte een brief van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur David Louw, dat hij mijn
Memoires 1925-1953 aan het lezen is. Er lag ook een brief van Dé Slager71 die om
een reactie vraagt. André Spoor vond de mededeling van Slager dat ik geen contact
meer mocht opnemen met leden van het bestuur van Den Alerdinck onzin. Hij bracht
echter meteen naar voren dat ik hem had verraden ten aanzien van Sytze van der Zee,
en hem daarmee in een onmogelijke positie had gebracht. De waarheid betekent voor
de meeste bureaucraten als Spoor dat ze hun werkelijke mening eigenlijk nooit kunnen
openbaren omdat ze vrijwel allemaal verstrikt zitten in mooi weer spelen. Ik breng
daar dan met de feiten de klad in, en dat geeft gedonder in de glazen. Ik heb inderdaad
weer niet genoeg rekening gehouden met het feit dat André in een netwerk opereert.
Ik ben daarentegen ‘vrij’ en kan tegen iedereen zeggen: fuck off.
Koos Rietkerk, minister van Binnenlandse Zaken, heeft het King Kong-dossier
vrijgegeven, dat overigens niet volledig is. Premier Lubbers heeft in het parlement
gezegd de ontbrekende stukken, die niet in het BVD-dossier zitten, alsnog ter
beschikking te zullen stellen. In 1947 verzekerde de toenmalige BNV (voorloper BVD)
het Algemeen Handelsblad dat King Kong informatie over Market Garden niet aan
de Duitsers had verraden. Wel spiegelden zij de vriend van prins Bernhard af als
‘een agent voor beide partijen en iemand met communistische neigingen.’ Het schijnt
dat prins Bernhard zelf de hand heeft gehad in wat toentertijd over de affaire King
Kong wel of niet naar buiten kwam.72 Het blijft een smerig zaakje omdat niemand
in dit land de BVD onder controle heeft. Ze doen en laten wat ze willen, en kunnen
er naar hartelust op los liegen.
Wim Kok, die op dit moment nog op de loonlijst van het FNV staat, heeft in Het
Vrije Volk gezegd: ‘Ik ben voor alle functies beschikbaar.’ Joop den Uyl heeft hem
al op termijn tot zijn opvolger gebombardeerd. ‘In mijn vrije tijd doe ik al een beet-
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je PvdA,’ aldus Kok. Hij schijnt voor alle functies, van eenvoudig Kamerlid tot
minister-president, beschikbaar te willen zijn.73
In het Parool van vandaag staat een bericht dat twee mannen in het huis van
Vierling zijn binnengedrongen en hem en zijn vriend een soort gas in zijn gezicht
hebben gespoten.

16 februari 1986
André Spoor vertelde dat Henk Hofland voor een tijdje naar New York gaat. ‘Hij
leeft als een zwerfkat. Hij heeft daarnaast een estafette georganiseerd, zodat hij wat
dames betreft nooit alleen zal zijn in New York.’ Ik heb André geschreven over zijn
verwijt dat ik naar buiten had gebracht wat hij me vertrouwelijk had gezegd ten
aanzien van Sytze van der Zee. Hij had mij gezegd dat hij het gesprek van Van der
Zee met mij in het zwembad in Paramaribo, nooit als interview in de krant had mogen
zetten. Toen ik later las hoe Spoor de kletsverhalen van Van der Zee uit Suriname
citeerde als wel bonafide informatie, ergerde ik me groen en geel en dacht: nu lijkt
Van der Zee in de publiciteit door Spoor serieus genomen te worden, terwijl hij heel
anders over het gedrag van Van der Zee denkt. Eigenlijk is dit Spoor ten voeten uit.
Ons vertelde hij immers Friso Endt een hoogst onbetrouwbare journalist te vinden.
Hij was tegen de benoeming van Endt als redacteur van de Alerdinck Tribune. Maar
Endt zit er al lang, en Spoor kijkt de andere kant op. Zo nam hij Van der Zee mee
naar Elseviers. Hoe haal je dat in je hoofd als je echt over iemand denkt, zoals hij
mij vertelde. Pim Lier, die beweert een halfbroer van koningin Juliana te zijn, heeft
zich teruggetrokken als lijsttrekker en voorzitter van de Centrumpartij.
Alfred Vierling belde op en vertelde over de terreuraanslag op hem. Hij lag in bed
met zijn Filippijnse vriendje en zag twee kerels met zaklantaarns in de kamer. Vierling
en zijn vriend werden met poison spray belaagd, en moesten in het ziekenhuis
behandeld worden. Huib Goudriaan van Trouw had Alfred zojuist gebeld. Vierling
heeft tegen hem gezegd dat hij het land wil verlaten. Ook zijn Filippijnse vriend had
met Goudriaan gesproken en had een parallel getrokken met wat er in Manilla zoal
gebeurt. Janmaat had verklaard dat de daders door de PvdA betaalde fascisten zijn.
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17 februari 1986
Bij Elseviers komt er in de redactie een stroming op gang tegen het pro-Suharto
geluid van het blad. Een deel van de redactie wilde echter het kritische artikel van
Gase gebaseerd op het door mij aangeleverde Dharsono-dossier flink inkorten en
snapte niet dat het een omslagverhaal moest worden. Omdat André Spoor en René
de Bok er niet waren, is het artikel tegengehouden. Ik ben blij dat ik de brief naar de
ambassadeur van Indonesië niet heb verstuurd.
Het is al drie uur geweest. Ik ben van binnen woedend omdat Ed zo laat komt. Hij
moet om 20:00 uur weer op Schipol zijn. Zo hoeft het van mij niet meer. Het was
bijna half vier toen hij kwam. Ik was mijn woede direct weer vergeten. Als ik aan
Ed denk, ben ik eigenlijk blij dat ik niet echt verantwoordelijk ben voor zijn leven.

18 februari 1986
De Arbeiderspers heeft 417 brieven van I.S. Toergenjev uitgebracht. Daarin staan
dan eerst weer de verschillende ruzies met een hartsvriend of met andere schrijvers.
Hij is eens op een getrouwde dame smoorverliefd geworden en is om haar vrijgezel
gebleven. Of dit de waarheid is weet men niet, en een brief die er iets over zou hebben
kunnen meedelen, vraagt Toergenjev om te vernietigen.74 Als je begint met iets te
vernietigen, al is het maar één brief, heb je een begin gemaakt met een permanente
vervalsing.
Rudy Kousbroek wordt in dit land als ‘een der groten’ beschouwd. Bij een bij
Meulenhoff verschenen uitgave staat een interview met hem waarin hij over Mient
Jan Faber zegt: ‘Dat wij met zo'n volslagen oneerlijke en domme man als Mient Jan
Faber zo'n figuur slaan in de wereld, dat is om onder je bed te kruipen van ellende.’
Een ander die ervan langs krijgt is Dick Hillenius: ‘Het is niet Hillenius voor zover
hij wetenschap beoefent, die ik op de vingers tik, het zijn zijn onwetenschappelijke
uitspraken waar ik kritiek op heb. De onzin die hij van tijd tot tijd uitkraamt, heeft
niets met wetenschap te maken.’ Kousbroek zegt de meeste mensen verachtelijk te
vinden. Op enkele uitzonderingen na zijn ze geestelijk lui, dom, laf en wreed. ‘Dat
slaat natuurlijk op de eerste plaats op mijzelf,’ voegt hij eraan toe. Als hij ook nog
een interviewer ‘een corrupte buikspreker’ noemt, denk ik: dat is voor de komende
tien jaar weer genoeg Kousbroek.75
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Ik werd gebeld door een Molukker, Joop X76, 35 jaar. Hij had twaalf jaar cel gekregen
voor vrijheidsberoving van de Indonesische consul-generaal in Amsterdam. Hij zat
er zes van uit. Hij stelde voor dat Suriname de twee Heineken-ontvoerders op
humanitaire gronden opneemt voor twee miljoen per stuk. In ruil zouden ze dan een
paspoort en naturalisatie moeten krijgen. Graanoogst en Herrenberg zouden al op de
hoogte zijn. Of ik misschien contacten kon leggen was de vraag.
Mijn eerste reactie was: dat doen ze nooit. Maar een tijdelijk verblijf uit overweging
van de mensenrechten zou misschien wel kunnen. Ik wil er in ieder geval geen cent
voor hebben. ‘Jammer dat ik je niet eerder kende,’ zei de vent.
Frans Kellendonk stuurde me een kaartje om vanavond in de Balie aanwezig te
zijn wanneer hij zijn Brandende Kwestie behandelt. Hij zou het leuk vinden als ik
kwam. Ik ben tegen heug en meug gegaan. ‘Een van onze grootste nog levende
schrijvers,’ aldus de voorzitter van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.
Kellendonks kwestie is: Idolen. Wat volgt is een preek, maar dat is blijkbaar nodig,
waarin hij het heeft over de Tien geboden: Gij zult U geen godenbeelden maken,
noch op aarde noch in de hemel. Hij gebruikt veel te lange zinnen. Niet om aan te
horen, en hij leest van een papier natuurlijk. God en werkelijkheid. Werkelijkheid
wordt als een absolute toetssteen gehanteerd. We weten waar we het over hebben.
Als je het dan zo gloeiend eens bent, waarom zou je dan nog communiceren.
Werkelijkheid is een leeg woord voor mij. We delen slechts een plak van de
werkelijkheid. Idolaterie is onwil om op de uitdaging van het mysterie in te gaan.
De realist vleit zich met de illusie dat hij zandtaarten bakt als hij bezig is met vormpjes
op het strand. Frans sprak een half uur. Ik stond op springen na alle onzin te hebben
aangehoord en ben onmiddellijk vetrokken.
Jan van Wieringen is veel in mijn gedachten.
Henk Hofland schrijft dat hij een halfjaar naar New York gaat voor NRC
Handelsblad en in het voormalige appartement van Jan van Wieringen gaat wonen.
Hij neemt aan dat de oorlog tussen ons voorbij is. Ik ben die ellende niet begonnen,
maar ik kan het niet zomaar wegdenken.77
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In De Journalist wordt ervoor gepleit dat de Wet Openbaarheid van Bestuur ook op
de BVD van toepassing is. Dit uitgangspunt schijnt de Raad van State ook te willen
afdwingen.78 Er blijven natuurlijk weer uitzonderingsbepalingen van kracht, verdeeld
tussen absolute en relatieve bepalingen. Dan krijg je stukken waar je recht op hebt
dus niet. Bij relatieve uitzonderingsbepalingen weegt men de betrekkingen met andere
landen af. In de affaire King Kong laat minister Rietkerk deze zwaar wegen, maar
de Raad van State heeft hiervan weinig overeind gelaten. Ook de zogenaamde
veiligheid van de staat wordt door Binnenlandse Zaken voortdurend gehanteerd om
vooral niets te hoeven geven. Het marxisme-leninisme is hoofdzakelijk mislukt omdat
zij die het beleid moesten uitvoeren geleidelijk aan vergaten dat zij
vertegenwoordigers (en niets anders) waren van de arbeiders, het volk. Ook in ons
zogenaamd democratisch stelsel vergeten ministers van Binnenlandse Zaken en
directeuren van de BVD dat zij daar voor ons en namens ons zitten. Ambtenaren
moeten beseffen in dienst te zijn van de kiezers. Maar na verloop van tijd spelen ze
vooral eigen machtsspelletjes, en zijn ze glad vergeten hoe ze op die plaats
terechtkwamen. Het overheidsapparaat moet in dienst van de belastingbetaler
opereren. Overheidsdienaren in de Sovjet Unie, in de VS of hier bij ons, staan echter
maar een ding voor ogen: de eigen carrière en de partijbelangen.
De laatste keer dat ik Jan van Wieringen sprak, was in het Hyatt in New York. Hij
wist toen kennelijk niet wat hem boven het hoofd hing. Vreemd dat we nooit stil
staan bij het laatste afscheid van hen die we het meeste liefhebben. Ik kan me niet
voorstellen hoe het zou zijn wanneer het laatste afscheid met Peter of Eduard
aangebroken is.

19 februari 1986
De ontvoerders van Heineken willen dat Bouterse hen veilig in Suriname asiel zal
verlenen tegen een bedrag van vier miljoen gulden. De betreffende heren zouden
daarover met advocaat Haakmat hebben gecommuniceerd. Ik zei tegen Haakmat:
‘Zoiets kan Bouterse toch niet doen.’
‘Indien het zou gebeuren, zou het natuurlijk niet naar buiten moeten komen,’
antwoordde hij. ‘Help je het geloven. Dat komt vroeg of laat uit. Bouterse zou de
vier miljoen naar Heineken moeten terugsturen,’ was mijn voorstel.
Joop X. blijkt al enige tijd met Haakmat hierover bezig te zijn.
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Hij belde me. Hij wilde via mij het verhaal naar buiten brengen. Hij suggereerde
zelfs dat ik rechtstreek met Bouterse zou bellen om het hem voor te leggen. Maar
dat telefoontje wil ik absoluut zelf niet plegen. Ik nam contact op met Henk de Mari
van De Telegraaf. Die vertelde de komende zomer alleen van Moskou naar Odessa
te willen fietsen en met de Sovjetambassade daarover te onderhandelen. Ik verklaarde
hem voor gek. Intussen wil ik proberen contact te leggen tussen de
Heineken-ontvoerders en Henk de Mari, want ik wil hier zelf absoluut buiten blijven.
Haakmat wilde de zaak overdoen aan Hans Buddingh van NRC Handelsblad.
Volodja Feltsman zou ter gelegenheid van een feestje pianospelen op de
Amerikaanse ambassade in Moskou op verzoek van ambassadeur Arthur Hartman.
Toen hij de eerste noten aansloeg bleek dat enkele snaren van het instrument waren
doorgesneden en verbogen. En na het feestje beschuldigt TASS mijn vriend Volodja
nu van antisovjet gedrag.79 Het ‘nieuw denken’ van Gorbatsjov heeft nog maar weinig
verandering gebracht, ook als het gaat om Joden die het land willen verlaten. Vannacht
belde Henk Herrenberg. Ik legde hem uit wat de Heineken-ontvoerders wilden, maar
hij wist er alles al van. ‘Hoe heten ze eigenlijk?’ vroeg hij.
‘Daar heb ik me maar niet in verdiept,’ zei ik. Hij begreep dat Suriname ze zou
kunnen opnemen onder het mom Frankrijk om humanitaire redenen tegemoet te
komen. ‘Je kunt op het nieuws gooien,’ aldus Henk, ‘dat de advocaten van de
ontvoerders (Max Moskowicz en Ipo de Vos) de regering van Suriname dit verzoek
reeds hebben gedaan.’
‘Aan wie sturen ze telegrammen,’ vroeg ik, ‘want anders ontvangt mevrouw Elina
Cummings in de coffeeshop van Torarica de boodschap.’ Henk vond dit een prima
grap. ‘Vanmiddag hebben de bevelhebber en ik ons nog kapot gelachen om die
gorilla, Koko, in Stanford University, waar je over sprak in je interview met Het
Vrije Volk. Wat wilde dat beest?’
‘Geneukt worden,’ antwoordde ik.
Ik belde Joop X. uit zijn bed en maakte duidelijk dat hij via Haakmat een telegram
moest sturen. Hij was ook door de NRC Handelsblad gebeld, en vroeg hoe ze aan zijn
nummer kwamen. ‘Via Haakmat, in ieder geval niet via mij.’

20 februari 1986
Peter R. de Vries schrijft reeds in Het Nieuws van de Dag dat
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Desi Bouterse bereid zou zijn de Heineken-ontvoerders op te nemen.

Joop X. belde al om 06:30 uur dat Moskowicz tegen Suriname was als toevluchtsoord
voor de Heineken-ontvoerders. ‘Die advocaat is alleen geïnteresseerd of de kassa
rinkelt en niet in onze jongens.’ Haakmat had gehoord dat Paramaribo nu een
verklaring zou uitgeven dat Suriname geen dumping ground voor criminelen wilde
worden. Intussen zijn de twee verdachte ontvoerders weer uit Guadeloupe in Parijs
teruggekeerd. De kans van hun leven werd gemist. Ze hadden naar Paramaribo moeten
gaan.

21 februari 1986
Mijn vriend John van Haagen heeft zijn herinneringen op papier gezet.80 Hij put uit
zijn ervaringen bij de Onderzeedienst en als machinist van turbines bij de Graan
Elevator Maatschappij in de Rotterdamse haven. Hij beklaagde zich erover dat
niemand in de PvdA-top meer contact heeft met ‘de mens’ in dit land. Terwijl juist
de PvdA-top ‘socialist zou moeten zijn om iets van een rechtvaardige sociale orde
tot stand te helpen brengen, waar arbeidend Nederland in gelooft of vertrouwen in
heeft.’ Ik heb wel deze contacten maar ik kan er niets mee, tenzij misschien iemand
als Marcel van Dam zou willen luisteren en er iets aan wil doen.
Minister Koos Rietkerk van Binnenlandse Zaken is doodgevallen. Hij is de man
die de King Kong-documenten voor een belangrijk deel heeft vrijgegeven. Ook
Elseviers besteedt er deze week opnieuw aandacht aan.81
René de Bok is zijn Moskouse serie begonnen met een gesprek met de commentator
van Izvestia, Valentin Falin.
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Henk Kool van NRC Handelsblad belt ook al een paar dagen op, en roert in het
Suriname-Heineken potje. Ik maak hem maar niet te wijs. Nederland zal Frankrijk
om uitlevering van het duo vragen.
Er zal in New York een boek verschijnen van Letty Cottin Pogrebin over de vraag
hoe mannen onder elkaar over gevoelens praten.82 Mannen spreken een andere
(psychische) taal dan vrouwen. Hier ben ik al heel lang van overtuigd. Ik wist zeker
dat mijn brein voor Frieda onbereikbaar was. Zij opereerde met een totaal anders
geprogrammeerde set neurotransmitters. Mijn moeder vertelde eens, na een lang en
gelukkig leven met mijn vader, dat hij vrijwel dagelijks iets deed of zei waarbij zij
dacht: waarom doet hij dat nu?
Hoeveel belang hecht je aan intimacy?83 Totaal in elkaar opgaan, heb ik tegen wil
en dank eindelijk leren inzien, is onmogelijk. Man-vrouw of man-man blijven altijd
gescheiden entiteiten. De apartheid tussen zielen (en mensen) staat à priori vast. Ik
kies voor de psyche, als bij Peter en uiteindelijk ook bij Eduard. Seksuele versmelting
is teveel onderhevig aan fysieke aftakeling. Intimiteit is voor mij verbinding in de
geest. Ik ben niet toe aan Jan Foudraine's advies dat bij mystici het ik-en-jij verdwijnt
en zou opgaan in ‘verlichting’.

22 februari 1986
Han Hansen bericht in de Volkskrant dat de Raad voor de Bevrijding van Suriname
naar een volksopstand streeft. Hansen kent de realiteiten van Suriname niet. Ik heb
hem geschreven, dat dit nieuwe kletsverhaal me alleen maar herinnert aan de onzin
die hij vroeger over Indonesië, Sukarno en de kwestie Nieuw-Guinea verkocht.
‘Inzake Suriname sla je de plank ook weer totaal mis, wat me zou moeten amuseren
als het niet zo triest was. Hoe kijk je eigenlijk straks terug op je arbeid als journalist?
Het doet er bij jullie niet toe wat je schrijft als je de krant maar vol kladdert. Succes!
met een groet, Willem Oltmans.’ Niet te vergeten: Hansen behoort tot ‘de groten’ in
Den Haag.

23 februari 1986
De doden. Wat herinneren we ons van hen? Ze gaan weg in het totale niets, en
verdwijnen zelfs uit je geheugen. Tenzij je
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een specifiek parcours aflegt en iets bijzonders presteert, hoef je niet de illusie te
hebben te worden herinnerd. Iedereen die je hebt gekend, je ouders en familie,
vrienden, alles vervaagt mee in het niets. We herinneren ons zelfs niet de intensiteit
van bepaalde gevoelens die we eens koesterden en toen als een kwestie van leven
en dood beschouwden. En dan zijn er altijd weer de nieuwkomers en de effecten van
het steeds wijzigende, dagelijkse schouwtoneel om ons heen. Waarom vasthouden
aan hen die er eerst waren? Zelfs de herinneringen die we van hen hebben
vastgehouden, blijken niet betrouwbaar. Wie van mijn vrienden van vroeger,
bijvoorbeeld, heeft mijn Memoires gekocht? Sommigen zijn beledigd omdat ze erin
staan.
Het was koud en zonnig, maar goddelijk in de polders. Ik gloei aan alle kanten.

Er wordt weer een flink robbertje geknokt in de VS over wie het nieuwste onding
van de Amerikaanse luchtmacht zal gaan bouwen. Een hele rij bedrijven uit de
oorlogsindustrie is een oorlogje begonnen om een deel van de 50 miljard dollar die
op het spel staan, in de wacht te slepen. En dan te bedenken dat het Kremlin voor
het Westen geen enkele bedreiging vormt en dat er helemaal geen gevechtsvliegtuigen
nodig zijn.
Er is weer een idioot briefje van Dé Slager gekomen namens Den Alerdinck. André
Spoor adviseerde me dit niet onbeantwoord te laten: ‘Want dan denkt Slager: zo,
Oltmans legt zich bij de zaak neer’. Hij adviseerde het zodanig op te stellen dat de
deur voor onderhandelen open kan blijven. Spoor blijft een gediplomeerd
klippen-omzeiler.

24 februari 1986
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zou winnen en dat Den Uyl er beter aan had gedaan niet opnieuw als lijsttrekker uit
te komen. Lubbers en Van den Broek schijnen nu toch naar Moskou te gaan.
Overigens was Ganavishev het met me eens dat de communicatiebaas van de
Academie van Wetenschappen van de USSR zijn werk slecht deed. ‘They should
shoot him, because sometimes professors phone us from Schiphol that they have
arrived, and we know nothing about it in the embassy.’

25 februari 1986
Desi Bouterse heeft de noodtoestand, die sinds 1980 van kracht was, opgeheven. Hij
deed dit ter gelegenheid van de zesde verjaardag van de militaire staatsgreep.

26 februari 1986
Elseviers is uitgekomen met het artikel van Ronald Gase gebaseerd op het
Dharsono-dossier. Suharto komt al te lang weg met moord. Ik belde Spoor waarom
het geen omslagverhaal was geworden. De strook op de linkerbovenhoek was een
concessie van degenen op de redactie die tegen de publicatie waren.84 Volgende week
komt het vervolg.

Omdat ik Den Alerdinck een memo had gezonden, aan de hand van de recente
gesprekken in Moskou, zei Spoor het met me eens te zijn dat het evenwicht in de
leiding zoek was, er zitten te weinig journalisten in, maar dat het moeilijk zou zijn
hier Nederlandse gegadigden voor te vinden. ‘Je moet zorgen dat als Gerd Ruge naar
Moskou gaat, dat Lomeiko en Molchanov hetzelfde bepleiten als in jouw memo
staat,’ adviseerde hij.85 Er schijnt in mei een bijeenkomst van Den Alerdinck in New
York te zijn gepland.
Ik belde Henk Hofland op de krant, vanwege zijn vertrek naar
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de VS. Hij vond dat ik altijd in de verdediging was, en dat vond hij niet slim. Opeens
gooide hij eruit: ‘Ik houd van je, vriend.’ Zoiets kan ik niet thuis brengen. ‘Waarom
vind je dan mijn dagboek zo slecht?’ vroeg ik.
‘Jij bent expert in het verkeerd interpreteren van wat anderen zeggen.’
Hij is zeker vergeten wat hij erover gezegd heeft, en waarom hij er zelfs niet over
wilde schrijven. Of waarom hij zijn brieven, zij het in gedeelten, er niet in opgenomen
wilde zien. Laat staan zijn dreiging bij Wim Hazeu met rechtsmaatregelen.
Ik hoor Reve op televisie zeggen dat hij Louis-Ferdinand Céline heeft proberen
te imiteren, dus te schrijven als Céline. Hoe kom je erop? Ik heb me verdiept in het
dagboek van André Gide in het bijzonder, maar toen draaiden mijn eigen notities al
jaren op volle toeren.
John van Haagen schreef over Hier is... Adriaan van Dis met Marcel van Dam en
komt vervolgens terug op de vaderlandse politiek.86

27 februari 1986
Willem-Alexander heeft de Elfstedentocht uitgereden.
Ik heb nu het Dharsono-dossier in Elseviers gelezen en Spoor en De Bok een
memo geschreven: ‘Jullie publicatie wemelt van feitelijke onjuistheden. Dat komt
ervan als je amateurs zoiets laat doen. Jullie spreken nog altijd over een PKI-coup in
1965, die er nooit is geweest. Er waren geen vijfhonderd ondertekenaars van de
petitie tegen Suharto maar vijftig.’ Ik zei niet te begrijpen dat ze niet op de lucide
gedachte waren gekomen mij de tekst eerst eens te laten lezen.
Hans van den Broek wil het kabinet voorstellen om een beperkte hervatting van
de hulpverlening aan Suriname te beginnen. Dat valt me mee.

Amsterdam - New Delhi
Ik heb eindelijk gelegenheid om te lezen. De Tijd wijdde een omslag aan Spitting
Image, de Britse satire op de koninklijke familie van John Lloyd en zijn groepje. Het
succes in Groot-Brittannië was overweldigend. Omdat het Huis van Windsor op zo'n
hoog voetstuk zou staan, zouden brutale, anarchistische grappen geen kwaad kunnen.
Ik vraag me dit af. De populariteit van het Engelse koningshuis is aanzienlijk lager
dan in Nederland, waar dit niet gebeurt. Het is wel overwogen,
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maar veel verder dan Koot en Bie komt men in Hilversum niet. Bij de VPRO heeft
men Cherry Duyns onderzoek laten doen of het mogelijk was. Daar noem je dan ook
iemand.87
Gore Vidal heeft Reagan als ‘gaga’ omschreven. Op 6 februari werd Reagan 75
jaar en zei zich een man van 39 te voelen. Toen een journalist daarop tegen hem zei:
‘You look like 39 Mr. President,’ antwoordde hij: ‘You are my favorite fellow. Thank
you. You have made my day.’ In zijn State of the Union in januari verklaarde hij blij
te zijn dat het iedere dag beter ging met de VS. Volgens een opiniepeiling van ABC
televisie denken de meeste Amerikanen daar anders over. Slechts 45 procent van de
mensen vindt dat het goed gaat, 47 procent vindt dat het niet goed gaat.
Ik zit in een non-stop vlucht via Riga, Moskou, en Tasjkent naar New Delhi.
Newsweek wijdt een omslag aan Paul Volcker voorzitter van het Federal Reserve
System. Dit financieel instituut bepaalt hoeveel geld er in de economie gepompt zal
worden. ‘It must judge the amount that will permit adequate growth without inflating
prices.’ Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat in een democratie een man met zoveel
macht naast de president kan opereren. Amerika draait eigenlijk op ‘the Volcker
Standard’. Een topbankier zei: ‘Reagan and Volcker have been a kind of good cop/bad
cop team. Reaganomics might never have worked without Paul Volcker at the controls.
Now the price of oil is finally returning to earth, perhaps the ultimate confirmation
of his victory over inflation.’ Newsweek schrijft zelfs dat deze man, met zoveel macht,
voor buitenstaanders een mysterie is. Volcker is de dollar-tsaar van Amerika en de
wereld. Hij
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wordt niet democratisch gekozen maar door de president benoemd.
Ik vlieg naar dat andere land van mysterie waar Krishnamurti op 17 februari is
overleden. Hij was de geestelijk leider van de Orde van de Ster in het Oosten.
The narrowness of custom, habit, feeling and thought,
The narrowness of religion, worship and adoration,
The narrowness of nation,
The narrowness of family and possession,
The narrowness of love,
The narrowness of friendship,
The narrowness of thy God and thy form of approach to Him,
The narrowness of thy conception of beauty,
The narrowness of thy work and of thy duty,
The narrowness of thin achievements and glories,
The narrowness of rewards and chastisements,
The narrowness of thy desires, ambitions and purpose,
The narrowness of discontentments and contentments,
The narrowness of struggle and victories,
The narrowness of their ignorance and knowledge,
The narrowness of thy teachings and law,
The narrowness of their ideas and views,
Thou must be free from ah these.
- J. KRISHNAMURTHY

(May 11, 1895-Feb. 17, 1986)
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New Delhi
28 februari 1986
Imperial Hotel
Dit is mijn favoriete plek in New Delhi. Ik kreeg kamer 58. Naderhand ontdekte ik
dat de Young Presidents Organisation het symposium op negen kilometer van hier
heeft georganiseerd, dus zal ik maar verhuizen. Om 08:15 uur wandelde de masseur
van de kapperszaak (op verzoek) mijn kamer binnen en gaf me een grote beurt, kosten
80 rupies, dit is 8 dollar.
Duizend personen zullen de YPO Conferentie bijwonen. Jaarlijks wordt een
International University for Presidents bijeen geroepen zoals nu van 1 tot 7 maart in
New Delhi. Ik ben uitgenodigd om op 4 maart te spreken over The Soviet Point of
View, naar de titel van het boek dat ik met Arbatov schreef.
Ik nam een motorriksja naar het hoofdkwartier in het Taj Palace Hotel, en begreep
meteen dat deze conferentie weer een typisch Westers initiatief is in een van de
armste landen ter wereld, en dat rijkdom en overdaad bij de conferentiegangers als
gewoonlijk hoogtij vieren. Eerst had ik toch in het Imperial willen blijven, wat een
ouderwets en eenvoudig koloniaal hotel is en dat ik verreweg verkies boven het
Sheraton, waar nu een kamer voor mij wordt gereserveerd.
Herman Vuijsje sprak met Wim Wertheim, die in 1931 naar Nederland-Indië ging
en daar vijftien jaar bleef. Reeds op de boot op weg naar de Oost als jonge ambtenaar
bij de rechterlijke macht, werd hij geconfronteerd met het rassendenken, zoals dit in
Nederlands-Indië heerste. Hij geeft ruiterlijk toe, zoals hem uit brieven uit die tijd
is gebleken, dat ook hij daardoor werd beïnvloed. In 1956 op de Willem Ruys, op
weg naar Tandjong Priok, was ik al over dat punt heen, ook door vriendschappen
met Indische jongens als Bertie, Martin en John. Er waren al de nodige Aziatische
jongens door mijn vingers gegaan. Er bestond voor mij dus geen afstand meer.
Wertheim vertelde Vuijsje dat hij en zijn vrouw Hetty in de jaren dertig Indonesiërs
die gestudeerd hadden wel als volkomen gelijken had beschouwd. Te zot voor
woorden.88
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Literatuurwetenschapper George Steiner schrijft in The New York Times dat ‘Freud,
like Plato, urged men to outgrow their need for illusions, for consoling fantasies. A
mature spirit faces the reality principle. It outgrows fairy-tales even where these take
on the compelling density and eloquence of great literature.’ Ik blijf er voorstander
van om sprookjes helemaal te schrappen uit het repertoire bestemd voor maagdelijke
breinen. Ze blijven een onnodige vervuiling.
Tegen de schemering, mijn lievelingsmoment van de dag, ben ik gaan wandelen.
India overdondert. Gezinnen met veel kinderen hebben het voordeel dat men vroeg
leert aardig voor elkaar te zijn, of rekening met elkaar te houden. Je ziet het overal.
Dit land is totaal overbevolkt. Ik liep langs de winkels op Janpath en de bazaar. Wij
zijn in Nederland bedelaars en extreme armoede op straat totaal ontwend. Laat staan
dat je totaal kreupele mensen, zelfs kinderen, zich op handen en voeten ziet
verplaatsen. Het zijn er ook zo veel. Niemand ligt hier van dergelijke schrijnende
tonelen wakker.
Ik dacht steeds: was ik maar hier met Peter of Eduard. Het blijft een droom met
hen samen te zijn en dingen samen te beleven.

1 maart 1986
Ik was vroeg op. Het was koud buiten. Ik vraag me af hoeveel mensen hier 's nachts
op straat slapen. De kranten brengen nieuws over het nieuwe staatsbudget. Ze zeggen
dat het accent op de armen zal vallen. Om 05:00 uur schreef ik een brief van vier
kantjes aan Henk Hofland in New York. Ik heb die nog eens nagelezen. Het had
beter gekund, nog meer overwogen en doordacht, maar ik schrijf altijd wat erin me
opkomt. Als het maar waar is.
De National Science Foundation heeft bepaald dat studenten uit de Sovjet Unie
die in de VS verblijven ‘will be placed under tight restrictions on access to
supercomputers’.89 De actie is er door het ministerie van Defensie en de
inlichtingendiensten doorgedrukt. Er zouden militaire specialisten onder de studenten
zitten.
Maarten 't Hart heeft het dagboek van de gebroeders De Goncourt gelezen.90 Zij
schreven tussen 1851 en 1896 vijfduizend pagina's vol over het literaire leven in
Parijs. In 1851 was Edmond 29 en Jules 21 jaar oud. De Britse dichter A.C. Swinburne
had een aapje dat tijdens het ontbijt door een vriend ‘een beetje werd afgetrokken.’
Guy de Maupassant beschildert zijn
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pik op zo'n manier, dat het leek of hij syfilis had. Vervolgens verkrachtte hij een
doodsbange maîtresse. ‘Dat er soms toch rechtvaardigheid in de wereld is, blijkt uit
het feit dat De Maupassant zelf later aan syfilis overleed,’ schrijft 't Hart. Wat een
onbedaarlijk nonsensicale conclusie. Die man heeft me nooit aangesproken. ‘Flaubert
lijkt in dit dagboek op een kruising tussen Maarten Biesheuvel en Adriaan van Dis.
Hij wilde, net als Biesheuvel, altijd voorlezen en had, net als Van Dis, iets deftigs.’
Als Van Dis iets niet heeft, is het ‘iets deftigs’, wat dit ook in de optiek van 't Hart
mag betekenen. Van Dis is een ingestudeerde aansteller die doet alsof hij ‘deftig’ is.
Een kersenpit als die van Maarten 't Hart heeft een referentiekader dat het dicht bij
huis zoekt. Ook een onzer ‘groten’.
Kardinaal O'Connor van New York heeft zich uitgesproken tegen het aannemen
van een ‘homosexual rights bill’, die ter beoordeling aan het gemeentebestuur is
voorgelegd. De wet verbiedt discriminatie jegens homo's ‘in jobs, housing, and public
accomodations’. Aanname van de wet zou volgens de kardinaal ‘exceedingly
dangerous to our society’ zijn. Het zou homoseksualiteit helpen bevorderen en het
ondermijnt de rooms-katholieke leer.91 Ik denk dan slechts aan de bisschop die mij
eens in het New Yorkse kardinaalshuis uitnodigde en uiteindelijk, na de nodige
omwegen, prompt in mijn broek zat. Ze zijn wel erg hypocriet in Rome.
Peter Benders en Jan Brauer komen met een artikel: ROMME'S PSYCHOHISTORIE.92
Zou eindelijk de psychohistorische benadering van biografieën in Nederland
doorbreken? Jan Romein schreef in 1946 dat het ontbreken van een biografische
traditie te wijten was ‘aan het nivellerende karakter van de Nederlandse samenleving
die alles wat boven het vlakke polderlandschap uitsteekt niet kan waarderen.’
De Nijmeegse historicus J. Bosmans werkt aan een biografie over C.P.M. Romme
(1896-1980). Het archief van Romme beslaat negentien meter, of 200.000 A4'tjes.
Tussen 1945 en 1952 zijn 20.000 brieven bewaard gebleven. Bosmans: ‘De mens
Romme interesseert me meer dan de advocaat en politicus Romme.’ Ook relativeert
hij ‘maar dan krijg je te horen dat de psycholoog 95 procent van het menselijk gedrag
niet kan verklaren. Dan val je terug op je boerenverstand, je intuïtie en ervaring.’ Er
wordt verwezen naar de Amerikaanse trend dat de geschiedschrijver psychoanalytische
methoden zou moeten toe te passen, zoals Peter Gay doet - en natuurlijk Lloyd
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de Mause (die Benders en Brauer niet noemen). Zou dit de doorbraak zijn waar ik
al lang op zit te wachten?
Ik zit aan het zwembad te lezen. De stank van uitlaatgassen dringt van de straat
tot hier door, wat het genieten van deze prachtige tuin en haar hoge palmbomen en
vele bloemen en struiken eigenlijk totaal verpest. De aasgieren die vroeger op hoge
takken zaten, zijn er ook niet meer.
Toen Beethoven in 1827 overleed, werden zijn bezittingen geveild, waaronder
zestig aantekeningenboekjes.93 Wat een aanfluiting. De boekjes raakten verspreid
onder een aantal kopers. Douglas Johnson van Berkeley University heeft met twee
medewerkers de collectie weer gerestaureerd en in kaart gebracht. In totaal 611
pagina's zijn nu bekend. Er waren kopers bij die uit Beethovens aantekeningen
pagina's scheurden om als souvenir weg te geven. Hoe komt het toch dat ‘men’ geen
gevoel voor historie heeft? De aantekeningenboekjes van Beethoven - om niet te
spreken van diens onvergetelijke muziek - maken immers een belangrijk deel uit van
de schatten waaruit onze eigen denkwereld tot wasdom is gekomen.
Zo is er uit de 20.000 brieven die Walter Lippmann (1889-1974) schreef, een
selectie gemaakt van 662 pagina's.94 Warren Kimball schreef in The New York Times
dat het door Ticknor & Fields uitgegeven boek een hommage was aan Lippmanns
geest. Lippmanns boeken en de duizenden artikelen in Westerse media, gedurende
een belangrijk deel van de 20ste eeuw, is van historische waarde geweest bij het
vormen van de publieke opinie in het cruciale tijdperk waarin hij leefde. Ik heb zijn
artikelen in de jaren dat ik in New York woonde op de voet gevolgd. Lippmann
vormde een belangrijke bron om in aanmerking te nemen bij het beschouwen van
de wereldpolitiek.
Nadat ik terug was van het zwembad, heb ik de masseur met zijn heerlijke potjes
olie weer naar de kamer gevraagd. Ik moet zeggen his oil sets my balls on fire. Eerst
wilde hij 150 roepies meer hebben voor de hele beurt, maar tenslotte was 50 roepies
ook genoeg.
Dit symposium is niet een conferentie, maar een ‘feest’. Sommige congresgangers
dragen tulbands als Sikhs en maken zich belachelijk. Ze hebben teveel geld en geven
dit in het wilde weg uit. Er wordt in een zijgang van het Taj Palace Hotel
gedemonstreerd hoe kleine jongens met de hand tapijten knopen. Niemand neemt er
notitie van. Het maakte me misselijk. Wat een krankzinnig werk. Ze moeten nog
vele meters knopen en
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schieten nauwelijks op. Je durft er niet aan te denken wat de jongens betaald krijgen.
Ik bracht ze ieder een glas appelsap, wat hen eigenlijk verlegen maakte. Dat was dus
ook fout. Ik geloof bovendien dat hun ogen al geruïneerd waren.
Er marcheren hier ook twee olifanten rond, als ‘extraatje’ om de sfeer in dit
Amerikaanse, luxueuze hotel een vleugje India mee te geven. Idioten hebben de
snoeten van de dieren, hun oren en delen van hun lichamen in bonte kleuren vol
geschilderd. Infantiele Amerikanen kunnen het niet laten een ritje op de olifanten te
maken. Half bezopen worden ze naar boven gehesen. Om te beginnen moeten deze
olifanten dan voor dit gespuis op hun knieën om ze te laten opstijgen, wat gebeurt
door aan hun staarten te rukken. Het is niet om aan te zien. Ik ben tweemaal de
ontvangstzaal binnengelopen voor een sapje en noten en ben daarna vertrokken. Ik
zie geen kans me bij deze kudde aan te sluiten.

2 maart 1986
Olof Palme is in Stockholm vermoord.
In Canada is een doorbraak bereikt bij het bestrijden van de ziekte cystic fybrosis.
De kinderen van George de Mohrenschildt leden aan deze ziekte. De ‘defective gene’
schijnt te zijn gevonden. De dood van zijn kinderen was een van de redenen dat De
Mohrenschildt het weinig meer kon schelen wat er met zijn leven gebeurde.
‘The human being, like the bird of paradise,’ schrijft Edward O. Wilson, ‘awaits
our examination in the analytic-synthetic manner. As always by honored tradition,
feeling and myth can be viewed at a distance through physiological time,
idiosyncratically, in the manner of traditional art. But they can also be penetrated
more deeply than ever was possible in the presientific age, to their physical basis in
the processes of mental development, the brain structure, and indeed in the genes
themselves.’95
‘The ideal scientist can be said to think like a poet, work like a clerk and write
like a journalist,’ schrijft Wilson. Dat is een mooie uitspraak om eens aan Evgeny
Velikhov voor te leggen. Ook citeert Wilson Picasso, die kunst als volgt omschreef:
‘The lie that helps us see the truth.’ Wilson concludeert, nadat hij honderden
mierensoorten in het gebied van de Stille Oceaan in kaart heeft gebracht: ‘I had the
sense that there was some general order within the exciting chaos.’ Heerlijk zo'n
man.
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Toen ik vanmiddag op de massagetafel lag, piekerde ik over de vraag of mijn vader
in zijn leven ooit een blow job kan hebben gehad. Heeft hij op latere leeftijd
gemasturbeerd? Het staat vast dat hij seksueel wel heel anders heeft geleefd dan ik.
Boven het presidentiële paleis hing de vlag halfstok vanwege de dood van Olof
Palme.
‘Human beings live - literally live, if life is equated with the mind - by symbols,
particularly words, because the brain is constructed to process information almost
exclusively in their terms,’ schrijft Wilson. ‘The world of interest is the mind, not
the physical universe on which mental process feeds.’ En verderop: ‘Scientists view
the human brain as one of the last remaining frontiers of empirical research.’
‘Each human mindscape is idiosyncratic and yet ultimately obedient to biological
laws. Like the forest of some newly discovered island, it possesses unique contours
and previously undescribed forms of life, treasures to be valued for their own sake,
but the genetic process that spawned them is the same as elsewhere.’ Wanneer ik
zulke waarnemingen lees, vergeet ik zelfs voor een moment mijn fundamentele
verdriet over het feit dat je nooit de diepte van een andere ziel kunt peilen, noch van
Eduard, noch die van Peter. Al bestaat er tussen mij en Peet de diepste vermenging
van allemaal. Ik zou nu vooral met Richard Thieuliette willen praten over ‘ogen’.
Nergens ter wereld zie je zoveel mysterieuze blikken als in India. Blikken van
verwondering, zuiver en puur, gezichten vol kracht en persoonlijkheid, vol
schoonheid.96 Je ziet die bijzondere gelaatsexpressies in alle lagen van de bevolking.
Ook wanneer mensen straatarm zijn en geen enkele sociale status hebben kijken ze
vol waardigheid en trots. Ogen die vaak affectie tonen terwijl de enige intentie is om
gewoon te kijken.
Ik onttrek me vrijwel aan alles wat er rond deze conferentie gebeurt. Ik ben het
liefst op mezelf.

3 maart 1986
Vandaag is de verjaardag van Henk Hoflands moeder. Of was het gisteren? Tante
Yuut 14 maart, broer Theo 19 maart en mejuffrouw Buringh Boekhoudt 24 maart.
Het is het mooiste weer ter wereld. Iedereen is in maatkostuums. Ik heb slacks en
een poloshirt aan. Amerikaanse dames in sari's zien er bespottelijk uit. Er speelt een
ensemble van tweesnarige instrumenten en trommels. Het is prachtige mu-
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ziek. Er wordt van ‘binnenuit’, niet van blad, gespeeld. Het is jammer dat de leider
van het orkestje een glinsterende diamant aan een vinger draagt. Dat verpest veel
van de zuiverheid die ik veronderstelde. De voorzitter van het symposium zegt: ‘If
there is a paradise, it is in the human heart. That I learned in India.’ Zou hij dat
werkelijk hier geleerd hebben, of ratelt hij een mooi zinnetje op dat hij ergens las?

Aan het zwembad
Een vogeltje was mijn kamer binnen gevlogen. Heb een bloempje gevonden om in
Eduards carnet te sluiten. Ik zou hem hier mee naar toe willen nemen. Peter ook.
Maar het verschil is de bonus van seks, waar ik met Ed nog altijd met volle teugen
van kan genieten. Ik ga vanavond niet naar nog een officieel diner. Ik wandel liever
dromend in de straten van de stad. Dan voel je je opgaan in de mensen die hier wonen.
Ik heb Don O'Sullivan gevraagd of hij van plan is ooit zo'n conferentie in Moskou
te houden. ‘Yes, we would like to. You might be the man to do it. We will sit down
and discuss it.’
Jonathan Alford van het London Institute of Strategic Studies is hier.97 Hij herinnert
zich niet dat ik hem ooit heb geïnterviewd, noch mijn boek met Arbatov. ‘I am sure
we have it in our library.’ Over specialist Erickson in Edinburg zei hij: ‘An excellent
analyst but not a very reliable man.’ Wie zegt nu zoiets? Mijn twijfels over Alford
werden er slechts door vergroot.
Premier Nikolai Ryzhkov van de USSR heeft op het symposium in Davos het
Westerse zakenleven opgeroepen te gaan investeren in zijn land. Dat is natuurlijk de
liefste wens van het Kremlin, maar de regering Reagan en haar trawanten in
West-Europa zullen zolang het marxisme-leninisme er de leidende ideologie van de
staat is, alles in het werk stellen om te voorkomen dat het Sovjetsysteem zal slagen.
Ryzhkov bekritiseerde het Westen tegelijkertijd voor het tegenhouden van
zogenaamde ‘sensitive technologies’ naar de USSR, wat de sfeer van een zich verder
uitbreidende handel tussen Oost en West blijft vergiftigen.98
De voorpagina van The Times of India toont opnieuw hoe anders ‘het nieuws’ hier
wordt gezien, vergeleken met voorpagina's in West-Europa of de VS. Leg er de
International Herald
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Tribune naast en je ziet hoe ver we nog af zijn van een global village.

4 maart 1986
De drie jongens zijn nog altijd in de hal van het Taj Palace Hotel bezig aan hun tapijt.
Ze zijn nauwelijks opgeschoten. Er zit nu nabij restaurant Isfahan een jongetje met
een rode tulband, helemaal in zijn eentje een tapijt te knopen. Nikita Chroetsjov
kreeg tijdens zijn bezoek aan Indonesië in 1960 een woedeaanval toen hij met Sukarno
op Midden-Java was, waar hem werd getoond hoe men met de hand batikpatronen
op de stoffen aanbracht. De Rus verloor zijn geduld en noemde het slavenarbeid dat
door machines zou moeten worden gedaan. Misschien is batikken voor Javanen
vooral creatief bezig zijn. Een van de tapijtknopers vertelde dat het tien maanden
duurt om een tapijt te knopen, en er zijn twee miljoen lussen voor nodig.
Vanmiddag heb ik in de zaal Toshakhana I mijn lezing gegeven over The Soviet
Point of View. Kolonel Alford en zijn vrouw zaten op de eerste rij. De enige
onaangenaamheid werd veroorzaakt door een Nederlands echtpaar, eveneens op de
eerste rij, dat het niet eens was met het door mij gegeven cijfer, dat 78 procent van
het Nederlandse publiek tegen het plaatsen van kruisraketten was.99 Ik ben er zeker
van dat dit cijfer in ieder geval ooit zo hoog is geweest. Het is echter waar dat het
ten tijde van de behandeling in het parlement lager lag. Er waren toch drie miljoen
handtekeningen tegen kruisraketten verzameld? Ik noemde ambassadeur Bremer in
Den Haag de Gauleiter voor Washington; zei dat Joris Voorhoeve gewoon een zetbaas
voor de Amerikanen was, en bracht natuurlijk ook de boycot van Libië ter sprake.
Ik liet tevens doorschemeren dat de levering van computers voor scholen in de Sovjet
Unie door de VS misschien toch, ondanks de sabotage via de Co-Com, tot de
mogelijkheden zou gaan behoren. Dit veroorzaakte enige nieuwsgierigheid,
bijvoorbeeld bij de hoofdredacteur van de Los Angeles Times, die bij mijn lezing
aanwezig was. Bij het beantwoorden van sommige vragen, bijvoorbeeld over SDI,
betrok ik kolonel Alford. Ik was nerveus omdat de vragen nogal uiteenlopend waren,
zoals hoe dan wel zaken te doen met de Sovjet Unie? Of waarom is de Sovjet Unie
bang voor SDI?
Alford corrigeerde me toen ik zei dat Noorwegen en Dene-
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marken in hun grondwet hadden opgenomen geen atoomwapens te plaatsen. Niet in
de grondwet volgens Alford. Er is zelfs in Oslo en Kopenhagen sprake van een
clausule, dat in geval van oorlog, atoomwapens alsnog op hun grondgebied zullen
worden toegelaten.

5 maart 1986

De laatste dag. Premier Rajiv Gandhi en Moeder Teresa zullen de conferentie
toespreken. Veiligheidsmaatregelen zijn streng. Zelfs honden worden gebruikt om
de zaal naar gevaar af te snuffelen. Ik vraag me trouwens af hoeveel Moeder Teresa's
er in de wereld zijn, waar je nooit over hoort.
Moeder Teresa voerde al om 07:45 uur het woord.100 Uitstekend verkooppraatje.
‘The joy of love starts at home. The love at home starts in prayer.’ Over wat voor
liefde heeft zij het? Zou ze Love and Will van Rollo May gelezen hebben? Of
Rediscovering Love van Willard Gaylin of The Triangle of Love van Robert Sternberg,
om er enkele te noemen? Moeder Teresa leeft in een in een rooms-katholieke
droomwereld. Ze leeft maar half.
Ze praat over de 150.000 lepraleiders, en vertelt vervolgens over een jongeman
uit New York die haar had gezegd dat hij zich door een arts ging laten onderzoeken
op AIDS. En dat hij dan bij Moeder Teresa in de kliniek wilde werken, want, had hij
gezegd: ‘Ik vraag u één gunst; I want to die with you.’ Verder
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vertelde ze over een man die ze op straat in Calcutta had gevonden, bedekt met
modder en wonden. Ze had hem meegenomen. ‘He lived like an animal in the streets.
He said to me: “Now I am going to die like an angel”.’ Het was voor de toehoorders
ongetwijfeld een ontroerende ervaring om naar deze kleine Kosovaar Albanese oude
dame te luisteren, die kennelijk over een powerful chip in haar hoofd beschikt. Zij
deed me in dit opzicht aan Indira Gandhi denken.
Om 08:45 uur sprak premier Rajiv Gandhi ons toe.

Een djongos101 kwam de kamer in en verving twee gele rozen voor twee rode. Ik
dacht: hoe lang is het geleden dat ik twee rode rozen op het graf van mijn ouders
plaatste?

6 maart 1986
Eindelijk heb ik Arnaud de Borchgrave ontmoet en gesproken. Ik heb die man nooit
vertrouwd en doe dat nog niet. Hij heeft onmiskenbaar banden met de
inlichtingendiensten en leidt niet voor niets The Washington Times, het meest rechts
georiënteerde blad in de Amerikaanse hoofdstad. Ik liet hem dit ook mer-
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ken, waarop hij nogal defensief zei: ‘When I became foreign editor of Newsweek I
got rid of three jounalists who appeared to have close CIA contacts. If I had worked
for the CIA, I would have been proud of it and have said so openly. Last week, I had
lunch with Ronald Reagan.’ Daaruit kun je minstens afleiden dat hij op het Witte
Huis als een ‘bruikbare journalist’ wordt gezien. Dat werkt in Den Haag precies zo.
De Borchgrave zei dat William Buckley een journalist is die voor de CIA werkte.
Ik dacht: de pot verwijt de ketel. ‘If the director of the CIA briefs me once a week
[WO: dat zei hij nota bene] I consider this interesting. That way we made a big splash
last week with a confidential memo how the Sandinistas planned to grab influence
in Congress in order to halt aid to the Contra's by Congress.’ Hij zei de informatie
te hebben gekregen van een bron binnen de regering van Daniel Ortega ‘who is
working for us’. Wie ons? The Washington Times en de CIA? Ik hoorde De Borchgrave
Rajiv Gandhi aanhalen over iets wat deze helemaal niet had gezegd, namelijk het
vergelijken van de problemen in Zuid-Afrika met die van Nicaragua. Daarom besloot
ik hem toch maar eens aan te spreken. Het schijnt dat The Washington Times eigendom
is van de Unification Church. Moet je nagaan. Ik ben eerst naar zijn lezing gegaan.102
Kolonel Alford deed hetzelfde, maar ging voor De Borchgrave was uitgesproken al
weg. Later zat ik drie kwartier met de hoofdredacteur van The Washington Times
aan het zwembad van het Sheraton Hotel. Hij heeft duizend medewerkers en een
oplage van 125.000. ‘I hardly can find conservative journalists and that says a lot
about our profession.’
Ik antwoordde: ‘Een journalist behoort niet rechts of links, of wat maar ook te
zijn. Een journalist is een verteller van wat hij ziet of hoort, wie het ook is, ook
Gorbatsjov, Botha of uw vriend Reagan.’
‘But all journalists are liberals nowadays,’ riep hij uit. Hij zei Georgii Arbatov
uitstekend te kennen ‘with his striped suits and 400 dollars golden cufflinks’. Als
Arbatov iets niet doet, is het wel voldoen aan deze idiote beschrijving van De
Borchgrave.
Nancy Reagan had hem verteld dat Raisa Gorbatsjov zich tijdens hun theekransjes
tijdens de top tussen hun beider echtgenoten in november in Genève had beklaagd
over de vele officiële verplichtingen. ‘At one point, when the two ladies had tea
together, Raisa snapped her fingers and a guy came to re-
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place her chair. She did this even more than once,’ tot verbazing van Nancy. Mevrouw
Reagan had zich eveneens beledigd gevoeld toen Raisa haar kapittelde over haar
matige kennis van het marxisme. Nancy Reagan had Raisa pedant en onbuigzaam
gevonden
De overdadige overvloed van voer, nu ook weer bij de lunch, doet me steeds weer
denken aan het gigantische contrast tussen deze enclave voor rijkelui die dit met
pluche gevulde hotel is, en de wereld aan de andere kant van deze muren. Overigens
gebeurt in Havana precies hetzelfde wanneer Fidel Castro een buffet laat aanrukken
voor Jesse Jackson.
Ik ga beslist niet naar Tarzie Vittachi luisteren, omdat hij in 1967 dat idiote boek
The Fall of Sukarno heeft geschreven, wat net zo goed in het hoofdkwartier van de
103
CIA samengesteld zou hebben kunnen zijn.
Ik belde spontaan naar Eduard en kreeg hem meteen aan de lijn.
Ik heb me bedacht. Ik woonde de lezing van Vittachi toch bij. Nadat hij had
verkondigd dat journalisten ‘should review their positions’ vroeg ik hem: ‘You wrote
in 1967 a book about Sukarno which had nothing to do with reality. Have you too
reviewed your views in this respect?’ Nee, hij hield vast aan wat hij toen had
geschreven.
‘History is the history of the mind, and the Soviet Union is brain dead. The regime
that considers itself custodian of the science of progress is frozen, as in cloudy
amber.’104 Dit is een krachtige en helaas zeer juiste uitspraak van een vooraanstaande
conservatieve Amerikaanse journalist. Zo is het. Zo heb ik het sinds 1971 zelf in de
USSR ervaren. Michail Gorbatsjov schijnt op het partijcongres op 25 februari 1986
tegen deze situatie tijdens een marathonrede ten strijde te zijn getrokken. ‘His words,’
meent Will, ‘nearly 50.000 of them show how foolish philosophy can kill the capacity
for thought.’

7 maart 1986
Premier Gandhi reist het land af om de zaak bij elkaar te houden. Hij is in Arunachal
Pradesh waar studenten in verzet zijn gekomen, omdat zich onder de 700.000 inwoners
70.000 ‘buitenlanders’ bevinden. Wat een baan, rondrennen in een gigantisch
subcontinent om gevoelens van onrust bij onderontwikkelden weg te nemen.
Tijdens de faculty cocktail probeerde ik nog een paneldiscussie
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van de grond te krijgen via Hans Keller, die akkoord ging. Maar De Borchgrave zei:
‘I was contracted for three speeches and that is it.’
‘You sound like Henry Kissinger,’ zei ik. Hij geeft bovendien niemand de tekst
van zijn speech(es). Wie weet zijn ze wel door de CIA geschreven. Wat hij over het
Nabije Oosten zei, was een pleitrede tegen terrorisme, en Libië in het bijzonder, met
daarnaast natuurlijk de KGB en de USSR als medesamenzweerders.
Ronald Reagan bezoekt Suharto in Indonesië. Washington zal wel in de piepzak
zitten dat het Ferdinand Marcos drama van de Filippijnen in Indonesië zal worden
herhaald.
Ik ben op deze laatste avond nog anderhalf uur in de stad gaan wandelen. Wanneer
zal ik weer hier zijn?
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Amsterdam
9 maart 1986
Amerbos
Bij thuiskomst lag er veel post, maar nog geen letter van Peter, waar ik me behoorlijk
over opwond. Een uurtje later arriveerde echter per expresse een lange brief van hem,
een uitstekend epistel. Ook lange brieven van Lex Poslavsky, Harvey Naarendorp
en van Hartini Sukarno. Dewi Sukarno schreef dat Karina in Indonesië is.
Eduard belde al om 10:00 uur. Frans Kellendonk stuurde me de tekst van zijn
lezing Idolen zoals deze op 28 februari 1.1. in NRC Handelsblad is gepubliceerd.
Voor mij is dit stuk onleesbaar, al zitten er een paar aardige vondsten in.
Wim Hazeu had druk op Ronald Gase uitgeoefend om aan oud-ambassadeur H.N.
Boon te vragen een voorwoord in zijn boek Beel in Batavia te laten schrijven. Ik had
Gase op het hart gedrukt zoiets nooit te doen: goede wijn behoeft geen krans.
Bovendien zou oud-ambassadeur De Beus een verstandiger bijdrage hebben kunnen
leveren.
Elseviers heeft Gase 5.000 gulden betaald voor het werk aan het pleidooi van
generaal Dharsono, waarvan het tweede gedeelte nu ook is verschenen.105

10 maart 1986
Om 07:15 uur is het heerlijk op de fiets in de polders.
Robert van de Roer van NRC Handelsblad belde dat Slager had gezegd dat er voor
Enkelaar, maar ook voor mij geen plaats meer was bij Den Alerdinck. Ik heb hem
uitermate voorzichtig te woord gestaan, want ik vertrouw hem niet.
Henk Herrenberg is minister van Buitenlandse Zaken geworden. Ik heb hem in
een brief gevraagd hoe het nu staat met de voorgenomen samenwerking, om niet te
spreken van de reis naar Moskou die we samen zouden maken.
André Haakmat zei dat de benoeming van Henk Heidweiller als chef de kabinet
van Desi Bouterse, het begin van het einde van het tijdperk Bouterse inluidde. Hij
gaf Fred Derby gelijk
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dat nu de politici van de oude politieke partijen de macht in Suriname feitelijk hadden
overgenomen. Bouterse zou in de fuik van rechts zitten en geen kant meer op kunnen.
Straks zouden er praatjes over Herrenberg worden rondgestrooid, en dan zou hij ook
weg moeten. Minister Tjon Kie Sim is nu ook uitgeschakeld evenals Alibux, Krolis,
Caldeira en Naarendorp.

11 maart 1986
Nico Polak schreef in Het Vrije Volk dat het van een beminnelijke naïviteit was om
een parlementaire missie naar Suriname te sturen om zich te vergewissen hoe het
democratiseringsproces vorderde.106 Bram Peper was in 1980 met een PvdA-delegatie
naar dat land gezonden om onderzoek te doen en tot een oordeel over de situatie te
komen. Ook hij was tot de slotsom gekomen dat Bouterse en zijn trawanten best
meevielen.
Er kwam per koerier een brief van Al Eisenstat van Apple. Hij miert over een
bedrag van 400 dollar, maar verder is het een aardige bericht.107
De Volkskrant meldt dat de Sovjet Unie Peter Kooijmans, VN-rapporteur inzake
foltering, vervangen wenst te zien omdat hij de gebeurtenissen in Zuid-Afrika en
Chili op een lijn stelt met de dissidentenkwestie in de USSR.108 Er wordt in de Sovjet
Unie natuurlijk ook niet geschoten om mensen in toom te houden, zoals dat in de
Zuid-Afrikaanse townships wel gebeurt. Ook verdwijnen er in de USSR niet aan de
lopende band mensen zoals in Chili, en Indonesië. De foto bij het artikel van
Kooijmans toont dan ook een typische Hollandse droogkloot, een van de vele Haagse
mannetjes die denken te weten wat er elders in de wereld speelt. Wat is toch de
oorsprong van deze Hollandse betweterij? Het is vergelijkbaar met de preek van
Ronald Reagan, die Arnold Halfhide, de Surinaamse ambassadeur, kreeg bij het
aanbieden van zijn geloofsbrieven op het Witte Huis, namelijk dat Desi Bouterse het
volk moet betrekken bij het vervaardigen van een nieuwe grondwet.109 Reagan krijgt
een papiertje voor zijn neus van een of andere idioot, en lepelt braaf op wat van hem
wordt verlangd.
Brunhilde Bhagwandin belde me op vanuit West-Duitsland dat er geruchten
rondgingen over een nieuwe coup in Suriname. Ook René Vaarnold telefoneerde
hierover. ‘Je moet naar hem
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[WO: Bouterse] toe,’ zei hij. ‘Er komt een bloedbad, maar hij kan het nu nog
terugdraaien.’

12 maart 1986
Volgens De Telegraaf gaat Hans van den Broek - die Desi Bouterse in Brazilië heeft
ontmoet en gesproken - verder met het uitbouwen van de dialoog met Suriname. Dat
valt me erg mee van de man. Het is het juiste beleid natuurlijk, ondanks het
tegensputteren van Kamerleden die niet weten waar het over gaat.
Eduard wandelde binnen, in jeans en een lerenjack en zag er super sexy uit. Het
was eigenlijk meteen raak. Ik voelde het op het moment dat hij binnenwandelde. We
maakten een compleet nummer.
Carel Enkelaar heeft doorgezet, zoals ik hem vroeg te doen. Vanavond werd een
portret van Nel Oosthout op televisie vertoond.

13 maart 1986
Surinam Airways
Onverwachts vertrek naar Suriname.

In de Windsurf Kampioen staan foto's van Ben Wesseling. Hij schreef me een brief
maar er stond geen adres op. Ik zal hem via dit blad proberen te bereiken. Trouwens,
Onno Tellier en Olaf van Tol mogen er ook zijn als surfers.
Stanley Hoffman gaf een uitstekende analyse over de vrienden van de VS die nooit
vrienden hadden mogen zijn. Hij noemt o.a. Jean-Claude Duvalier in Haïti, Anastasio
Somoza in Nicaragua, de Sjah van Iran, de pro-Westerse regimes in Saigon, Fulgencio
Batista op Cuba en Tsjang Kai-Sjek in China. Hoffmann schrijft het artikel naar
aanleiding van de recente val van Ferdinand Marcos, die de Amerikanen maar om
een reden in het zadel hielden, namelijk als ‘enig alternatief’ tegen het communisme.
Hoffmann slaat Mobutu en Suharto gemakshalve over, die beiden door de CIA in het
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Washington zouden moeten horen. Hoffmann noemt wel de corrupte
marionettengeneraals van Zuid-Korea, maar aan het Indonesië onder Suharto komt
hij in het geheel niet toe. Hoe het mogelijk is dat deze wetenschapper van Harvard
Suharto kan overslaan, is me een groot raadsel.110

Ik lees nu in de Trouw van 11 maart dat de VS militaire acties voorbereiden tegen
Suriname ‘en andere pro-sovjet landen in de derde wereld’. Ik zou het ter plekke
willen uitschreeuwen van verontwaardiging. De Sovjetambassadeur in Paramaribo
voelt zich geïsoleerd en eigenlijk vernederd door gebrek aan belangstelling, terwijl
deze idioten in Washington denken in termen van militaire acties. Niet te vergeten
Trouw: geeft de onzin klakkeloos door.
Kurt Waldheim, 1972 tot 1982 secretaris-generaal van de Verenigde Naties, had
zich verkiesbaar voor het presidentschap van Oostenrijk gesteld, maar is nu
ontmaskerd als een voormalige nazi. Hij vocht aan Duitse zijde aan het oostfront.
Niemand maakt me wijs dat dit niet bij de inlichtingendiensten bekend was toen
Waldheim de hoogste post in de volkerenorganisatie ging bekleden. En nu is er
plotsklaps veel over zijn naziverleden te doen.111
Zeven matrozen van het fregat Jan van Galen zijn tot acht weken militaire
gevangenisstraf veroordeeld voor het plegen van ontucht met een matroos bij het
ontgroenen. De matroos kreeg niet alleen 21 stokslagen op zijn blote achterwerk, er
werd ook een dildo in zijn reet gestopt.
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Paramaribo
14 maart 1986
Hotel Torarica
Ik had een lang gesprek met Carlo Spier. Ik bracht hem de meningen van Haakmat,
Vaarnold en anderen over. Hij adviseerde Bouterse zo nauwkeurig mogelijk in te
lichten. Henk Heidweiller zou het liefste als ambassadeur naar Caracas zijn gegaan.
Ook meende Spier dat Heidweiller nooit Naarendorp of Herrenberg als chef de
kabinet zou kunnen evenaren. Hij vond ook dat er weer een topman naar Den Haag
moest. Ik noemde Harvey Naarendorp. ‘Prima keuze, maar die wil niet.’
‘Dan Badrissein Sital.’
‘Dat zou inderdaad een uitstekende man zijn, want hij aanvaardt altijd de
moeilijkste klussen, zoals hij nu ook weer in Wageningen keihard aan de rijstexport
werkt.’
Robert van de Roer belde gisteravond nog op naar hier. Die man speelt
geïnterviewden tegen elkaar uit. Lurvink was gaan steigeren toen hij hoorde wat ik
had gezegd, maar Spoor had het bevestigd. Enkelaar had hem naar mij verwezen en
Lurvink naar het bestuur. Lurvink was razend geworden toen hij merkte dat ik Van
de Roer had verteld dat de Sovjetgasten van Den Alerdinck duizend gulden zakgeld
hadden ontvangen, wat gewoon waar was.
Gisteravond kwam Frits Pengel me ook nog ophalen voor een rit naar het
Suralco-complex en terug, om uitvoerig te kunnen praten. Ik was doodmoe en had
de grootste moeite niet in slaap te vallen. Hij kende Heidweiller heel goed, ‘want ik
heb een keer een wijf van hem genaaid’. Hij beschreef hem als iemand die volmaakt
gewetenloos was en alleen maar de grote mijnheer wil uithangen.
‘Heidweiller wordt in Den Haag als een bondgenoot gezien,’ zei ik.
‘Dan weet je hoe laat het is,’ antwoordde Frits, ‘Heidweiller denkt alleen aan zijn
eigen belang.’ Later in het gesprek zei ik Atta Mungra, ook een kompaan van
Bouterse, absoluut niet te vertrouwen. Frits gaf me hierop zelfs een hand ter
bevestiging. Het ochtendblad kondigt aan dat premier Udenhout de Ashan-
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ti-koning van Ghana, Otumfuo Opoku Ware II heeft uitgenodigd. Daar zit iedereen
op te wachten.
Ik bracht al vroeg een memo naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om Henk
Herrenberg te verwittigen dat ik er ben. Intussen regelde Henk Venoks een
onmiddellijke ontmoeting met Desi Bouterse.

11:00 uur, Memre Boekoe-kazerne
Ik zat in mijn dagboek te schrijven toen hij in uniform binnenwandelde. Hij was
magerder geworden, maar zelfverzekerd en kennelijk bezorgd. Hij ging zitten en
bood koffie aan. Ik begon met de verschillende berichten uit Nederland. Ik zei dat
René Vaarnold alarmerende tijdingen had verzameld, waaronder de kans op een
nieuw bloedbad in Suriname en de boodschap dat er 5 tot 6 miljoen op Bouterse's
hoofd was gezet. ‘Vaarnold drong er dermate op aan naar u toe te gaan en u te
waarschuwen,’ zei ik, ‘dat ik het mezelf nooit zou hebben vergeven niet naar u toe
te zijn gegaan, als er iets zou gebeuren.’
Hij antwoordde: ‘Wacht even,’ en hij kwam terug met een blocnote vol notities,
die hij me liet zien. Er stond bijvoorbeeld: ‘ambassadeurs van Frankrijk, Nederland
en Brazilië onze bezorgdheid uitspreken’, of ‘grensposten bij Albina verstevigen’
en ‘BVD opnieuw betrokken’. Hij heeft een beetje een schoolschriftachtig handschrift.
Ik sprak zoals altijd vrijuit, en besprak alle onderwerpen van Heidweiller tot en
met Sital als ambassadeur in Den Haag. Ook overhandigde ik hem een rapportje over
de waarschuwing van René Vaarnold, wat hij in zijn zak stak. Vaarnold was ver
gegaan in zijn beschrijving van de samenzweerders tegen Bouterse. Precies zoals
Gerard Croiset dat vroeger deed. Vaarnold had een huis beschreven van waaruit een
aanslag werd beraamd en waar het team zich zou bevinden. Het zouden Hindoestanen
zijn.
Ik stelde voor dat we samen met Henk Herrenberg nog een gesprek zouden hebben,
omdat ik weer snel naar Nederland wilde terugkeren. ‘Ik bel hem wel,’ zei hij. Hij
liet me in een Mercedes naar Torarica terugbrengen. Er lag een machinegeweer aan
mijn voeten.
Er was een boodschap van Jules Wijdenbosch. Ik wandelde naar het ministerie
van Binnenlandse Zaken. ‘Ja, Heidweiller is een moeilijk te vertalen beslissing
geweest,’ zei hij. ‘Maar vier progressieven die eerst waren gevraagd, hebben
geweigerd. De bevelhebber heeft Heidweiller, die ja zei, aan strakke richtlij-
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nen gebonden. Hij zal het niet in zijn hoofd halen daarvan af te wijken.’
Wijdenbosch beschouwt zichzelf als schakel tussen het militair gezag en het volk.
Hij benadrukte dat Desi er niet over dacht af te wijken van de tot dusverre gevolgde
beleidslijn. Het sturen van een ambassadeur naar Den Haag zou grondig gemotiveerd
moeten worden. Carlo Spier verwachtte een moeilijke kabinetsformatie. Na de
Nederlandse verkiezingen zou men kunnen overwegen een nieuwe ambassadeur aan
te wijzen. Ik vond Wijdenbosch, die rum en cola dronk terwijl hij ook nog naar een
vergadering van de Nationale Assemblee moest, niet altijd even duidelijk. Hij
mummelde soms, maar ziet zichzelf als ‘de grote vertaler’ van het revolutionaire
proces naar de massa. ‘Mijn ministerschap is hier ondergeschikt aan,’ verzekerde
hij.

15 maart 1986
Een van de dames in de coffeeshop van Torarica vroeg vanmorgen op de man af:
‘Wie heeft uw ticket naar Suriname betaald?’ Ik heb zonder blikken of blozen gezegd:
‘Mijn creditcard.’ Ik ben hier inderdaad op Visa en Diners, maar in de wetenschap
dat er alle kans is dat Suriname me als ‘adviseur’ zal rembourseren.
Ik geniet enorm van The Mind's New Science van Howard Gardner. Het boek
beschrijft de ‘cognitieve revolutie’.112 Cognitieve wetenschappers bestuderen de
bronnen van kennis, de wortels van het weten, waar het vandaan komt, hoe het wordt
opgeborgen en bij de hand blijft en hoe we veel van de kennis die we opdeden ook
weer verliezen. ‘How do we perceive the world the way we do,’ is Gardners thema.
Ik lunchte met ambassadeur Igor Bubnov van de Sovjet Unie. Hij vertelde een
telegram te hebben ontvangen van diplomaat Gnevashev in Den Haag, met de vraag
waarom Bubnov een bezoek van Desi Bouterse aan Moskou met zijn fiat had
ondersteund. Vooral omdat premier Lubbers nog niet in Moskou was geweest. Bubnov
en ik waren het eens dat Gnevashev niet wist waar hij over sprak, want het een heeft
niets met het ander te maken. Trouwens Bubnov heeft er nauwelijks het initiatief toe
genomen, en is er eerder tegen. Hij weet bovendien niet of Bouterse inderdaad het
Kremlin zal gaan bezoeken. Er zou overigens wel een handelsdelegatie uit Moskou
komen. De USSR wil aluinaarde en tractoren kopen, en Lada auto's als te-
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genprestatie leveren. Ook was Moskou geïnteresseerd bananen en palmolie te kopen.
Bubnov (‘Call me Igor, Willem.’ Maar daar voel ik niets voor.) had bezoek gehad
van ambassadeur Dirk Jan van Houten, die een stapeltje kaarten had meegebracht
waarop uitspraken van Nederlandse parlementariërs over Suriname waren uitgetypt.
Ook enkele opvattingen uit het Haagse over Desi Bouterse stonden erbij vermeld.
Hoe kom je op een dergelijke onbetamelijke streek? Bubnov had het grapje gemaakt:
‘Ik zou ze maar niet meenemen als u de bevelhebber bezoekt.’ Hij vond Van Houten
‘a well intentioned, good-hearted man, not shining through brilliancy.’
De vorige ambassadeur, J.B. Hoekman, had hem eens verteld dat ik in een artikel
had geschreven dat hij Claus van het staatsieportret met Beatrix had afgeknipt. Wat
Hoekman niet aan Bubnov had gezegd, was dat deze na publicatie van dit artikel
weer een complete afbeelding van het koninklijk paar had opgehangen.
Toen ik enige hoofdpunten van mijn gesprek met Desi Bouterse van gisteren
aanroerde, schoof de ambassadeur zijn stoel wat meer naar me toe om niets te missen.
Hij had Bouterse verder geen bezoeken gebracht ‘because they look over his shoulder
and I did not want to make the situation more difficult for him than it is.’ Hij zou
zich voorlopig op de achtergrond houden. Als er contra's uit Nederland of de VS in
Suriname zouden ingrijpen, verwachtte de ambassadeur een afschuwelijk bloedbad.
Bubnov zei nog dat hij SDI (Space Defense Initiative) had omgedoopt in IMS
(Initiative for Militarization of Space). Hij heeft helaas gelijk. Dat is precies wat SDI
is.

16 maart 1986
Henk Herrenberg zwijgt in alle talen, heel vreemd, maar ik zal rustig afwachten.
Howard Gardner bespreekt ook de visie van Jerry Fodor. Die vindt ‘that the
machine of our minds does not know what it is talking about, and does not care about
a semantic relation. While so-called naturalistic psychology wants to be able to
explain how we learn to know about the particular things in the world and what they
are - like, computational psychology, a psychology of formal mental operations may be the only kind of psychology we can ever hope to get. In sum, Fodor believes
that any attempt to understand cognition must involve a fullfledged embracing of a
mentalistic point of view. He believes
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that mental states really exist, that they can interact with one another, and that it is
possible to study them.’
Ik was op de plantage van Roman Bhagwandin. In het aangrenzende bos wonen
zeker 200 apen en in de rivier zitten krokodillen. Ik luisterde naar zijn beschouwing.
‘Nederland heeft Suriname van de wijs gebracht,’ zei Roman. ‘We zijn te vroeg in
contact gekomen met Westerse luxe en verderf. Dat werkte verslavend. Men kon er
niet meer buiten. Dus trokken velen naar Nederland, waar veel Surinamers nu
verkommeren. Ze krijgen hun geld onder de deur geschoven [WO: hij doelde op de
hand ophouden, de uitkeringen]. Er wonen 200.000 Surinamers in Nederland wat
betekent: er worden daar 200.000 broden per dag meer gebakken. Hier zijn 200.000
broden minder nodig en hetzelfde geldt voor boter, melk, suiker, rijst en wat dies
meer zij. Nu worden Surinaamse groenten als klaroen, kousenbanden en pepers ook
in kassen in Nederland verbouwd, zodat ze niet meer van hier hoeven te worden
verstuurd. Dat is geen eerlijke situatie.’
‘Van het een is het andere gekomen,’ vervolgde Roman. ‘Bouterse draagt niet de
schuld van de huidige problemen. Wij zijn een onderdeel van de wereldproblematiek
geworden. De handel heeft dit in de hand gewerkt. Het is het kabinet Lubbers, samen
met de regering Reagan en de CIA, die de belangrijkste boosdoeners zijn van de
situatie waar Suriname zich in bevindt. Geld en winst maken zijn de werkelijke
oorzaken van alle ellende, want mensen worden zo langzamerhand leugenachtig
geboren om onder deze omstandigheden te kunnen overleven.’
Bij terugkeer in Hotel Torarica lag er een boodschap van Herrenberg. Ik belde
hem op. ‘Je bent koppig. Ik had je toch gezegd je deze week te zullen bellen?’ Ik zal
hem om 14:00 uur ontmoeten en heb een nauwkeurige agenda opgesteld.
We spraken een uur samen. Het was als in de goeie ouwe tijd. Heb hem verteld
wat Vaarnold en andere bronnen hadden gemeld. Hij maakte aantekeningen. Hij
wilde meer details weten. ‘Bel Vaarnold,’ zei ik.
‘Nee, niet per telefoon, want dan had je niet hoeven te komen.’
Ook mijn adviseurschap kwam weer ter sprake. Ik zei hem dat wat mij betreft
50.000 gulden honorarium (gelijk aan een serie Claus-artikelen voor Panorama)
prima was, dus een ton voor twee jaar samenwerking. Hij kende de correspondentie
van zijn voorganger Erik Tjon Kie Sim dienaangaande niet en vroeg om kopieën.
Hij was van plan als nieuwe minister van
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Buitenlandse Zaken deze week alle ambassadeurs, inbegrepen Bubnov, te ontvangen.
Ook onze reis samen naar Moskou en daarna New Delhi stond nog steeds in zijn
planning.

17 maart 1986
Ik bezocht vanmorgen minister Jules Wijdenbosch om een lans te breken voor een
betere woning voor de interieurverzorgster van Roel Martens in de Heerenstraat.
Mevrouw Lisa Peerwijk woont in een krot en mag nu op haar oude dag toch warempel
wel iets beters krijgen. Ik vond niet dat ik Desi daar ook nog mee moest belasten.
Jules gaat er iets aan doen.
Om 10:00 uur bezocht ik ambassadeur Van Houten. Ik liet hem rustig zijn
wijsheden verkondigen. Hans van den Broek had de dialoog met Suriname geforceerd
en was nooit van dit beleid afgeweken, volgens de ambassadeur. Het parlement was
akkoord gegaan met het bestuderen van de sociale problematiek van Suriname. Men
concentreerde zich dus op ‘sfeer verbeterende activiteiten’. Er werd overleg gevoerd
over problemen als emigratie en remigratie. Er waren zelfs gesprekken over
studiebeurzen ‘om de sociale infrastructuur van Suriname te helpen bestendigen’.
‘Over hoeveel beurzen wordt gedacht, 10, 12, 15?’ was mijn vraag.
‘Het gaat meer om het vaststellen van een bepaald bedrag. De activiteiten van Van
den Broek en mevrouw Schoo zijn in dit opzicht zó verweven.’
Van Houten zei dat de rede van Bouterse op 25 februari goed duidelijk had gemaakt
dat hij het zat was, en zich steeds meer uit regeringstaken wilde terugtrekken. De
ambassadeur was het ermee eens dat het contraproductief zou zijn wanneer
Nederlandse journalisten weer in drommen hiernaar toe zouden komen. Het zou de
situatie alleen maar verder verslechteren. Toen ik op het punt stond te vertrekken,
raakten we bijna in een onaangenaam gesprek. Hij merkte op te hopen dat de dialoog
tussen Bouterse en Van den Broek zou worden voortgezet. Vrijwel routinematig
antwoordde ik: ‘Dat kan nu niet meer. Dat moet Bouterse-Lubbers worden nu Desi
regeringsleider is.’ Deze normale constatering streek tegen zijn Buitenlandse
Zaken-haren in. Hij stelde dat Van den Broek de macht had op Buitenlandse Zaken.
Hij kon onmiddellijk besluiten nemen. Van Houten had zelfs tegen bevelhebber
Bouterse opgemerkt, dat het een verkeerde beslissing zou zijn om minister Herrenberg
in de ring te gooien tegen een Cassius Clay als Lubbers. ‘Herrenberg zal toch Bouterse
moeten consulteren,
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want de macht hier ligt bij hem. Lubbers houdt zich meer bezig met algemene zaken,’
zei van Houten. Ik wilde het niet verder op de spits drijven door te onderstrepen dat
het Lubbers was en niet Van den Broek, die in Washington een Amerikaans ingrijpen
in Suriname had tegengehouden. Ik opperde nog: ‘Lubbers en Bouterse kunnen toch
als regeringsleiders met elkaar spreken en dan werken Herrenberg en Van den Broek
de details uit?’
‘Het is beter dat dit hier protocollair meteen goed wordt begrepen,’ aldus de heer
Van Houten, die kennelijk dacht dat ik dat wel even zou doorgeven. ‘Van den Broek
praat met Bouterse,’ zei Van Houten stellig, ‘of er wordt helemaal niet gesproken
en we zijn terug bij square one.’
Ik kon mijn oren niet geloven over zoveel rechtlijnig Hollands denken. ‘Maar Van
den Broek spreekt toch ook niet met Martens of Thatcher?’ voerde ik aan.
Van Houten bleek niet te vermurwen. Hij was een brave Van den Broek-paladijn.
Terugwandelend naar het hotel stopte Roman Bhagwandin naast me met zijn
pick-up. Zijn hulp Prim zat aan het stuur. Hij ging vier manden kersen wegbrengen.
Hij stapte uit. Hij vertelde dat hij zeker wist dat Paul Z. van de Nederlandse
ambassade, Surinaamse homo's ronselde en naar Nederland liet vertrekken. Hij had
dit aanbod ook aan Prim gedaan. Z. organiseerde homofeestjes in zijn huis. Ik vroeg
of hij de informatie wilde bevestigen als minister Herrenberg hem ernaar zou vragen.
Vanavond hield Herrenberg een receptie voor het Corps Diplomatique in Hotel
Torarica. Ik zag dat ambassadeur Van Houten als een van de eersten weer vertrok.
Een typisch voorbeeld hoe je niet moet dekoloniseren.
Herrenberg belde me na afloop nog laat op. Ik vertelde dat de heer Z. op de
visumafdeling van de Nederlandse ambassade Surinaamse homo's gouden bergen
beloofde en vervolgens naar Holland verscheepte. Omdat ik zelf weer zou afreizen,
was Roman Bhagwandin beschikbaar om meer informatie te verstrekken.
Herrenberg zei dat Paul Grijpma van Het Parool hem herhaaldelijk aan de lijn
had proberen te krijgen en dat deze nu een smerig verhaal in Elseviers had
gepubliceerd. Hierin verklaarde onder meer André Haakmat: ‘Herrenberg wilde mij
omkopen.’113 Dit zou zich dan hebben afgespeeld in 1983 toen Her-
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Elseviers, 15 maart 1986.
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Henk Herrenberg

renberg nog ambassadeur in Den Haag was, en hij procedeerde tegen de beschuldiging
(van Grijpma) in Het Parool, dat de ambassadeur erin zou zijn geslaagd een lening
voor Suriname los te krijgen van Colombiaanse cocaïnehandelaren.
Herrenberg zou toen Haakmat op de ambassade hebben ontboden en hem gezegd
hebben dat Bouterse zich zorgen maakte over deze affaire, want dat zelfs Fidel Castro
hem er naar had gevraagd. Ambassadeur Herrenberg zou Haakmat een hoge functie
en terugkeer naar Paramaribo hebben aangeboden op voorwaarde dat hij schriftelijk
zou terugkomen op een eerder afgelegde verklaring, welke voor Herrenberg belastend
was geweest en in verband stond met het verkrijgen van de Colombiaanse lening.
‘Ik kon geen andere conclusie trekken dan dat mij het premierschap zou worden
aangeboden,’ zei Haakmat. Volgens Elseviers weigerde Haakmat de door de
ambassadeur reeds opgestelde verklaring te tekenen.
Bouterse vindt dat zijn reputatie voortdurend geschaad wordt vanwege de geruchten
dat Surinaamse militairen in de drugshandel zouden zijn gegaan. Ik moest denken
aan de ‘gouden tip’ voor Bouterse die wintidokter Vaarnold eens aan mij had
meegegeven, en die ik zoals gevraagd had overgebracht. Vaarnold sprak echter over
het verbouwen van marihuana in het binnenland van Suriname. Het woord cocaïne
is tussen Vaarnold en mij nooit gevallen.
Ik kan de zaak niet overzien en denk dat het erg moeilijk zal zijn de juiste toedracht
of de feiten, zowel over de Colombiaanse lening als over de mogelijke betrokkenheid
van de Surinaamse legerleiding bij cocaïnesmokkel, boven tafel te krijgen.

18 maart 1986
Zanderij, VIP-room
Na Trinidad kreeg ik in het bovendek stoel A-1 aangeboden. Het KLM-personeel zei:
‘Dat is het voordeel als u zo bekend bent als u.’
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Amsterdam
19 maart 1986
Amerbos
Ik belde mijn broer Theo vanwege zijn verjaardag. Hij was benieuwd hoe het in
Paramaribo was gegaan.
De vader van Jan van Wieringen schrijft onder meer: ‘Dat Jan veel vrienden had
wisten we, maar hoe diep die vriendschap ging, dat wisten we niet, maar dat blijkt
helaas nu pas.’ Jan was een vriend en een waardevolle collega en zo zal ik hem
herinneren.
Ik ben heerlijk de polders in gegaan. Ik zag hoe een valk een ei uit een meeuwennest
haalde, tot hevig protest van de ouders. Oud-hoogleraar sociologie, G.J. Kruijer is
overleden. Hij had me een brief geschreven naar aanleiding van de verschijning van
het eerste deel van mijn Memoires.114
Robert van de Roer heeft 15 maart zijn artikel over Den Alerdinck Foundation
gepubliceerd.115 In dit artikel laat hij zien dat hij wel de klok heeft horen luiden maar
niet weet waar de klepel hangt. Bijna alle personen die hij in de reportage noemt,
zijn door mij benaderd ten behoeve van deze denktank voor journalisten, wat
bovendien een gedachte van mij is geweest. Er zitten de gebruikelijke subtiele
verdraaiingen in, bijvoorbeeld over het incident op Schiphol. Dat werd puur en alleen
door de doorgefourneerde, oneerlijke Frans Lurvink veroorzaakt, die dacht dat ik
hem vanwege zijn poen nooit ofte nimmer publiekelijk ‘een rund’ zou noemen, een
incident dat Van de Roer dus ook aanhaalt. Het is een geruststelling te weten dat ik
eens mijn dagboek zal bewerken, waar dan geen speld tussen te krijgen zal zijn ten
aan zien van de ware toedracht.
Zoals te verwachten was, is er een brief van Dé Slager gearriveerd waarin hij
meedeelt dat Den Alerdinck - na eerst Carel Enkelaar aan de kant te hebben gezet nu ook de relatie met mij verbreekt.116 Ik zie ons nog met z'n drieën, Lurvink, Enkelaar
en ik, de eerste plannen voor het oprichten van deze organisatie uitwerken, waarbij
alles pais en vree was. Noch En-
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Zie Memoires 1985-B, pagina 311.
Zie bijlage 26.
Zie bijlage 27.
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kelaar, noch ik was voldoende alert om de voormalige lampenverkoper van Philips
met gepast wantrouwen tegemoet te treden. Het echec hebben we dus in laatste
instantie aan onszelf te danken. Alleen Spoor gepokt en gemazeld in het management
van NRC Handelsblad, was voldoende gestaald om de onbetamelijke klippen van een
‘partner’ ten eigen voordele te kunnen omzeilen. Carel Enkelaar, die trouwens zelf
meer dan 25 jaar bij de top van NOS-televisie met dit bijltje heeft gehakt, werden de
slinkse wegen van Lurvink teveel. Hij hield de eer aan zichzelf en vertrok uit eigen
beweging. Maar Spoor en Lurvink lijken prima maatjes te blijven.
We worden door absolute idioten geregeerd. Minister Hans van den Broek en
staatssecretaris van Justitie, mevrouw Korte van Hemel hebben geweigerd Bhagwan
Shree Rajneesh een visum voor een bezoek aan Nederland te verlenen. De reden:
het in gevaar brengen van de openbare orde en rust, waarbij werd gewezen op
beledigende uitlatingen van de goeroe op televisie van bepaalde personen, groepen
en instellingen. Het is nauwelijks te geloven dat we ruim 40 jaar na de oorlog in dit
land weer zo ver van huis zijn. Diep treurig. De Bhagwan is een ‘meester’, zoals
Foudraine dat noemt, een filosoof, zoals ik hem eens omschreef na een bezoek aan
zijn thuisbasis in Poona, India. Waar zijn ze in godsnaam bang voor? Dat hij de
rooms-katholieke kerk de grond in praat?
Al Eisenstat stuurt me een artikel uit Atlantic Magazine van Alex Beam over de
langzame start van ‘Moscow's ambitious campaign to “computerize” the Soviet
economy.’ Volgens deze reportage heeft de USSR ‘100.000 mainframes and
minicomputers in place - a fraction of America's 1.3 million. The Soviets possess
only a few thousand micro-computers and personal computers, compared with the
25 million that exist in the United States.’ Volgens deskundigen in de VS loopt de
USSR op dit gebied ongeveer vijftien jaar achter op de ontwikkelingen in de Verenigde
Staten. Evgeny Velikhov wordt opgevoerd als prominente computergebruiker.117
Ik had Ruslan Abdulgani het pleidooi van generaal Dharsono in Elseviers gestuurd
en hij schrijft ook belangstelling te hebben voor deel II, wat ik hem zal sturen. Ook
heb ik nu weer het adres van mijn vriend Diarto in Solo.
Ernst van Eeghen is volgens Wim Verkade onlangs met een 41-jarige evangeliste
uit Oostenrijk getrouwd.
Ik schreef André Spoor onder meer:
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Jij hebt het blijkbaar te druk om een telefoontje te beantwoorden of je
anderzijds met deze zaak bezig te houden. Je schijnt vergeten te zijn hoe
ik je in een eerder stadium bij Den Alerdinck heb betrokken en hoe we
aanvankelijk alles samen organiseerden en op een lijn zaten. Je schijnt
geen invloed te willen uitoefenen, opdat de met mij gemaakte afspraken,
waar je zelf deel van uitmaakte, worden nagekomen. Tegen Van de Roer
zei je dat dit moest gebeuren. Maar Lurvink en Slager zijn dit niet van
plan. (...) Trouwens, dat het in NRC Handelsblad wordt voorgesteld dat
Carel Enkelaar wegging na problemen met mij, en dat ik de oorzaak zou
zijn geweest van de slechte publiciteit, slaat nergens op. Ook daar moet
ik dus weer tegenin gaan, waardoor steeds meer gegevens naar buiten
komen, die niemand naar buiten had willen hebben, zeker ik niet. Maar
als Den Alerdinck nu ook haar financiële verplichtingen niet nakomt, word
ik opnieuw gedwongen me tegen deze onbehoorlijke behandeling af te
zetten.

21 maart 1986
Mijn lieve vriendin Déliane de Ramaix-van Weede is op 11 maart overleden. Zij
werd 96 jaar en is met haar chauffeur bij een ongeluk tussen Antwerpen en Brussel
om het leven gekomen. Wat een drama. Ik heb haar veertig jaar gekend en zal haar
nooit vergeten.
The New York Times drukt zonder blikken of blozen een frauduleus artikel af,
waarin het wordt voorgesteld alsof Rukmini Sukarno een dochter van oud-president
Sukarno van Indonesië zou zijn. Zij zou 5,6 miljoen dollar hebben gejat van een
bedrijf in New York en zit in Houston vast.118 Men schept er nog altijd plezier in de
naam van de gehate bevrijder van Nederlands-Indië in diskrediet te brengen, zoals
met dit bericht, dat natuurlijk ook in de Volkskrant werd afgedrukt.119
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The New York Times, 21 maart 1986, zie bijlage 28.
Redactie: Sukarno heeft officieel de volgende vrouwen en kinderen: 1 Siti Oetari
Tjokroaminoto (1905-?, gehuwd 1921, gescheiden 1953); 2 Inggit Garnasih (1888-1984;
gehuwd 1923, gescheiden 1943), 2a Ratna Juami, 2b Kartika; 3 Fatmawati (1923-1980,
gehuwd 1943), 3a Guntur Sukarnoputra (1944), 3b Megawati Sukarnoputri (1947), 3c
Rachmawati Sukarnoputri (1950), 3d Sukmawati Sukarnoputri (1952), 3e Guruh Sukarnoputra
(1953); 4 Hartini (1924-2002, gehuwd 1953), 4a Taufan Sukarnoputra (1951-1981), 4b Bayu
Sukarnoputra (1958), 5 Naoko Nemoto (Ratna Sari Dewi) (1940, gehuwd 1962), 5a Kartika
Sari Sukarno (1967); 6 Haryati (1944, gehuwd 1963, gescheiden 1966), 6a Ayu Gembirowati;
7 Yurike Sanger (1945-, gehuwd 1964, gescheiden 1968); 8 Kartini Manoppo (1939-1990,
gehuwd 1959), 8a Totok Suryawan 1967; 9 Heldy Djafar (1947, gehuwd 1966, gescheiden
1968).
Rukmini (1943) zou een bastaarddochter van Soekarno kunnen zijn bij een onbekende moeder.
Hoewel sommige bronnen haar aan Inggit koppelen. Volgens W.O. is zij echter stellig het
product van een CIA-operatie om Sukarno in discrediet te brengen. Zie ook Memoires
1978-1979.
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Ik bracht na lange, lange tijd voor het eerst een bezoekje aan Dirk en Inge Keijer in
Hilversum. Hij was bezig zijn nieuwe, knalrode Ferrari van vier ton op te poetsen.
Hij had in Moskou van ambassadeur Romanov gehoord wat zich rond Lurvink en
Den Alerdinck had afgespeeld. ‘Ik heb je steeds gewaarschuwd dat Ernst van Eeghen
en Frans Lurvink het verkeerde gezelschap voor je waren, maar je luisterde niet. Ik
houd me verre van die heren.’ Ik voerde aan door Carel Enkelaar met Lurvink in
contact te zijn gekomen en bij Van Eeghen ben ik als vanzelfsprekend ervan uitgegaan
met een keurige mijnheer te maken te krijgen.
Zoals hij altijd doet wanneer ik hem ontmoet, herhaalde hij dat hij wist dat de BVD
mijn bloed kon drinken. Zijn verduidelijking: ‘Want ze vinden het natuurlijk niet
leuk zoals jij die conferenties met Sovjets organiseert.’
‘Ze hebben niets te vinden,’ antwoordde ik. ‘Wat is er verkeerd aan om met
collega's uit een machtsblok enkele honderden kilometers hier vandaan eens de
koppen bij elkaar te steken? Vergeet niet, we zijn op weg naar McLuhans global
village! Praten is altijd beter dan schieten of kruisraketten plaatsen, wat de BVD zo
graag wil.’
Vervolgens belandden we op het onderwerp Suriname. Keijer is geïnteresseerd
zakelijke mogelijkheden te onderzoeken.

22 maart 1986
Pauline Quarles120 belde om te vertellen over de frontale botsing van haar moeder,
madame De Ramaix. Zij overleed ter plaatse met een gebroken nek. De chauffeur
overleed later in het ziekenhuis. Château de Bouillon, in Baulers, haar ouderlijk huis
wat ik zo goed ken, wordt verkocht.
Terwijl ik in Paramaribo was, is er weer een artikel van Arnold Burlage verschenen
in De Telegraaf, en wel met de volgende gigantische kop:
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Pauline Quarles van Ufford-de Ramaix, dochter van Deliane de Ramaix-van Weede.
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De boodschap was dat de verzetsbeweging tegen Bouterse op een kans wacht om de
militaire dictatuur met geweld omver te werpen. De Raad voor de Bevrijding van
Suriname (RBS) heeft een nieuwe voorzitter gekregen, Glenn Tjon A Kiet. Chin A
Sen is dus afgetreden. Opgeruimd

staat netjes.121
Ook Weekkrant Suriname gaat met vette koppen door met het verdacht maken van
het Suriname onder Bouterse. Alsof de regering in Paramaribo zich zou inspannen
tot het verspreiden van terrorisme in Latijns-Amerika.122 Er bestaat geen twijfel over
dat de inlichtingendiensten de betrokken journalisten, die zich met deze
lastercampagnes tegen Bouterse bezig houden, voorzien van dit soort ‘informatie’.
Libië is immers ‘in’, want de machtige Amerikaanse president staat op het punt een
oorlog tegen kolonel Khadaffi te beginnen, ditmaal over de heikele vraag of
Amerikaanse oorlogsschepen wel of niet door de Golf van Sidra mogen varen.
Elsevier adverteert voor de Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde
door in bladen advertenties te plaatsen met de tekst ‘Van Vondel tot Gerard Reve’.
Je ziet een schaapachtige Reve afgebeeld, starend naar de grootste dichter uit onze
literatuur. Ze merken de corruptie niet meer.
Eindelijk is de vleugel weer gestemd.

24 maart 1986
De geboortedag van mejuffrouw Buringh Boekhoudt.
De dag van gisteren is erg moeilijk te beschrijven. Eduard arriveerde vrij
onverwachts. Zijn haar was langer. Hij zag er weer heel erg lekker uit. Hij zei veel
verstandige dingen. ‘Als je consultancy met Apple doorgaat, dan zou je de
plantageplannen in Suriname zelf kunnen financieren en heb je Van Eeghen niet
nodig.’
Carel Enkelaar belde. Hij had een lezing gegeven voor de School voor de
Journalistiek in Utrecht. Ook daar moest hij tegenspreken dat hij vanwege een conflict
met mij bij Lurvink
121
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De Telegraaf, 17 maart 1986.
Weekkrant Suriname, 15 maart 1986.
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was weggegaan. Zo zie je wat een ‘ongeveer’-artikel van Robert van de Roer
aanricht.123
Ik heb de hengsten Lubbers en Van den Broek als volgt geschreven:
24 maart 1986
Z.E. Minister Hans van den Broek
Den Haag
Excellentie,
De afgelopen week heb ik in Suriname doorgebracht en van hoog tot laag
met mensen gesproken, ook met ambassadeur Van Houten. Geen Hoekman,
maar hij doet zijn best. In het verleden heb ik Uw Suriname beleid scherp
bekritiseerd - en vergelijkingen getrokken met de failliete politiek van de
heer Luns in Indonesië. Maar uit gesprekken met Desi Bouterse (onder
vier ogen) en H. Herrenberg heb ik begrepen, dat er thans werkelijk van
een geleidelijke kentering sprake is. Ik ga een artikel schrijven, waarin ik
het beleid zoals thans door U en mevrouw Schoo gevoerd, ten volle
onderschrijf.
Eén aspect, dat ik niet in de publiciteit wil betrekken, betreft het inzicht
van Uw ministerie, dat Bouterse geen gesprekspartner voor premier
Lubbers zou kunnen zijn. Bouterse is thans chief executive en een gesprek
tussen hem en premier Lubbers is nu noodzakelijker dan ooit. Uw
gesprekspartner is thans Henk Herrenberg, als minister van Buitenlandse
Zaken, die in een positie verkeert, dat hij wel degelijk beslissingen kan
nemen, zonder ruggespraak met het militair gezag.
Ik kreeg op de ambassade in Paramaribo de indruk, dat U de enige zou
zijn, die namens Nederland met Bouterse kunt spreken, ‘of er wordt
helemaal niet gesproken en we zijn terug bij af geweest’.
Sorry, maar ik meen, dat die opvatting kant noch wal raakt. Ik meende U
dit buiten de publiciteit te moeten schrijven.124 Ik zend een kopie aan
premier Lubbers.125
Met vriendelijke groeten, Willem Oltmans.
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Enkelaar schreef er een brief over aan NRC Handelsblad, zie bijlage 29.
In 1996 zou Van den Broek verklaren dat ik alleen maar rotbrieven en beledigingen
naar hem schreef.
Aan Lubbers schreef ik dat het me niet was ontgaan dat hij nog nooit de hebbelijkheid
had gehad één brief van mij te beantwoorden.
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Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, kantje boord, met 222
tegen 210 stemmen gestemd tegen opnieuw honderd miljoen dollar steun aan de
Contra's om de Sandinisten in Nicaragua te helpen verslaan.

Opvallend vind ik een artikel van twee pagina's van Strobe Talbott in Time, waarin
hij er voor pleit dat de VS de CIA-huurlingen juist wel moeten steunen.126 Tijdens ons
gesprek in Washington leek hij oké.
Mijn goede vriend Henri Faas, oud-parlementair redacteur van de Volkskrant in
de jaren van de Nieuw-Guinea-crisis, heeft in NRC Handelsblad een artikel van bijna
een pagina: WAAROM WAS DE PERS TOCH ZO SERVIEL?127 Hij behandelt de King
Kong-affaire. En geeft weer hoe bijvoorbeeld premier Beel en prins Bernhard kans
zagen het NRC Handelsblad te gebruiken voor wat zij wilden. Vooral hoe ze informatie
wisten te verdonkeremanen.
Ten aanzien van het koningshuis gedragen journalisten zich volgens Faas ‘bang
als schapen, die zich laten misleiden, geen gedonder aan hun hoofd willen hebben
en onthullingen aan de buitenlandse pers overlaten.’ Ook speelt de vrees mee dat
‘een krant die het koningshuis aanpakt, kan rekenen op een scherpe daling van de
oplage. Vorstelijke personen worden vereerd en minstens zielig gevonden.’ Dat is
het nationale ziektebeeld dat ik bijvoorbeeld in 1981 in Made in Soestdijk probeerde
te analyseren.
Faas spreekt ook over Haagse kongsi's - en gebruikt met opzet het Chinese woord
voor maffiabenden - van journalisten, die tegen heug en meug samenwerken om de
gesloten circuits van politiek en het hof te doorbreken. Ik heb die groepjes altijd
omschreven als ‘de bruikbaren’, waar mijns inziens Faas zelf, Hansen, Tromp, Van
de Roer, Van den Boogaard, Nieuwenhuis en vele anderen toe behoorden. Ze zijn
het beste te om-
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schrijven als journalisten die desnoods bereid zijn enigszins op het scherp van de
snede te wandelen, maar als puntje bij paaltje komt, water bij de wijn doen ter wille
van hun positie, het handhaven van contacten binnen de overheid en het behoud van
goede naam en faam. Ik ben daar niet toe bereid en nooit bereid geweest.
Tamara Sachnazarova van APN Novosti was in Den Haag. We aten poffertjes op
het Malieveld. René de Bok had haar in Moskou beloofd contact op te zullen nemen
over het congres van de CPSU, waarover zij hem van materiaal zou voorzien. Ze
probeerde hem herhaaldelijk te bellen, maar kreeg hem pas na vele pogingen aan de
lijn. ‘Do you remember me?’ vroeg ze. ‘No, I don't remember,’ antwoordde hij,
waarna ze uitlegde wie zij was. Het verbaasde haar, vervolgens zei hij: ‘Actually, I
am not De Bok but a colleague of his, I will give your message and he will call you.’
Ze werd natuurlijk nooit meer door De Bok gebeld. Wat moet je met dergelijke
collega's?
Ik vond het heel naar om mezelf tegen Tamara te horen zeggen dat ik Vladimir
Lomeiko en Volodja Molchanov nooit meer zal vertrouwen, en niet meer als vrienden
kan beschouwen, omdat zij kennelijk met Lurvink en Den Alerdinck doorgaan, nadat
Enkelaar en ik eruit werden gesmeten. Ik kan wel begrijpen dat ze een betaalde
vakantie in New York niet willen laten ontglippen in mei, dan wordt daar de volgende
de conferentie van Den Alerdinck gehouden. Volodja Molchanov is zelfs nog nooit
in de VS geweest.

Jermen Gvishiani gaat het International Institute for Applied System Analysis in Slot
Laxenburg, waar hij zo lang voorzitter van is geweest, verlaten. Hij gaat in Moskou
voor Gosplan werken. Hij blijft voorzitter van het bestuur van de International
Research Institute for Management Sciences (IRIMS) in Moskou, en wordt er ook
directeur van het All-Union Research Institute for Systems Studies (VNIISI).
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25 maart 1986

De Amerikaanse helden zijn met een fantastische overmacht van oorlogsschepen en
gevechtsvliegtuigen tegen Libië begonnen. The New York Times opende paginabreed
met dit heldenfeit. Het gaat om pure koloniale piraterij tegen een klein Arabisch land.

Libië vuurde zes raketten op Amerikaanse oorlogsvliegtuigen af, waarop de
Amerikaanse lafaards - die in de Golf van Sidra geen ene moer te maken hebben,
anders dan om kolonel Khadaffi te treiteren die het verdomt naar hun pijpen te dansen
- twee Libische oorlogsschepen tot zinken brachten en een raketlanceerbasis op
Libisch grondgebied bombardeerden. De Amerikaanse smeerlappen hebben net
zolang geprovoceerd tot Khadaffi wel iets moest doen. Prompt kwam een vloot van
dertig schepen plus drie met jachtbommenwerpers volgepakte vliegdekschepen tegen
Libië in actie. Libië is een iets forsere tegenstander dan het mini-eilandje Grenada,
maar eigenlijk is de Amerikaanse actie van hetzelfde laken een pak.128 In Washington
juichte een overgrote meerderheid van leden van het Congres, tot en met speaker of
the House Thomas O'Neill, de acties van Reagan en de Amerikaanse strijdkrachten
toe. Alleen de voorzitter van de commissie buitenland van het Huis van
Afgevaardigden, Dante Fascell, verklaarde dat de president zijn bevoegdheden om
tot

128

The New York Times, 24 maart 1986, Bernard Weinraub.
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militaire actie over te gaan, had overschreden en in strijd had gehandeld met de War
Powers Resolution, die in 1973 door het Congres was aangenomen.

Ik ben ontsteld over de wijze waarop de affaire Libië en het nieuws eromheen op de
televisie worden gepresenteerd. Eerst laten ze de aanvallen op El Al-kantoren in
Rome en Wenen zien en vervolgens hoe de Amerikaanse vloot Libië en Khadaffi
een kopje kleiner maken.
Commandant Etienne Boerenveen is in Miami door geheim agenten van de
drugsbestrijdingsdienst (DEA) gearresteerd toen hij op een boot in gesprek was om
drugs via Suriname naar de VS te laten vervoeren. Er werden beelden van het geheime
gesprek op televisie getoond. Het ging mij door merg en been. Ten eerste omdat ik
hem ken, deze Surinaamse reus, die als enige Surinaamse officier de KMA in Breda
doorlopen heeft en een paradepaard was van het jonge Surinaamse leger. Ten tweede
omdat het haast ondenkbaar is dat Desi Bouterse niet op de hoogte is geweest van
de reis van Boerenveen naar Miami. Ten derde denk ik dat er sprake is van een
valstrik. Ze hebben nu Boerenveen te pakken, maar het is eigenlijk een aanval op
Bouterse. Minister Herrenberg gaf onmiddellijk een persconferentie en zei: ‘In
droevige dagen zijn we altijd één.’ Henk is nooit bang om moeilijke klussen te klaren.
Arnold Burlage is er natuurlijk weer als de kippen bij om met
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een opzienbarende kop op de voorpagina van De Telegraaf, onze voormalige kolonie
onder leiding van Bouterse als cocaïnewespennest aan het publiek te verkopen.
Boerenveen kan een gevangenisstraf van twintig jaar krijgen, wat een gevoelige klap
voor Bouterse, maar ook voor de Surinaamse strijdkrachten zou betekenen.

26 maart 1986
Over marionetten gesproken. Lubbers en Van den Broek hebben namens de
Nederlandse regering - die namens ons spreekt - een verklaring uitgegeven, dat wordt
betreurd dat Libië geweld tegen de VS heeft gebruikt. Het is bij de wilde spinnen af.
Ze nemen de Amerikaanse lezing van de gebeurtenissen klakkeloos over. Den Haag
stelt zich, als Washington, op het standpunt dat de Golf van Sidra internationaal
water is. Een genante, legalistische redenering die slechts demonstreert hoe weinig
de VS en haar bondgenoten begrijpen van de gevoelens die bij de opkomende landen
van Afrika en Azië leven.
In Washington noemen ze wat er rond Libië gebeurt eufemistisch ‘een antwoord
op vijandige bedoelingen van Libië en geen militaire aanval op dat land’.129 Ronald
Reagan verklaarde in Washington geen andere keuze te hebben dan om Libië met
militair geweld tot de orde te roepen, want hij had informatie van de
inlichtingendiensten gekregen dat Libië reeds bezig was Amerikaanse diplomaten
in het buitenland te selecteren, die in aanmerking kwamen als doelwit voor
terroristische acties.130
En alsof één misdadige streek niet voldoende is, heeft diezelfde Reagan 20 miljoen
dollar aan Honduras gegeven, omdat de inlichtingendiensten hem hadden gemeld
dat 1.500 soldaten van de Sandinistische regering Honduras waren binnengetrokken.131

129
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The New York Times, 25 maart 1986, Bernard Weinraub.
The New York Times, 25 maart 1986, Gerald Boyd.
The New York Times, 25 maart 1986, Joel Brinkley.
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Michail Gorbatsjov heeft voorgesteld dat de vloten van de VS en de Sovjet Unie het
Middellandse Zeegebied zullen verlaten. Hij zei dat de Sovjet Unie haar schepen
daar alleen maar gestationeerd houdt vanwege de aanwezigheid van de met
kernwapens uitgeruste Amerikaanse Zesde vloot. Wanneer beide grootmachten nu
hun schepen terugtrekken, is het probleem vanzelf opgelost. Daar denken de
Amerikanen dus niet over. De Zesde vloot dient om politionele patrouilles uit te
voeren in geval er ‘onraad’ is in zuidelijk Europa, Noord-Afrika of rond Israël en
het Nabije Oosten.132
De Volkskrant meldde dat mijn lunchvriend Hans Teengs Gerritsen ook bij de
King Kong-affaire betrokken is geweest. De boezemvriend van prins Bernhard was
door Willem Sanders, zijn baas en chef van de inlichtingendienst, naar de
strafgevangenis in Scheveningen gestuurd toen bekend werd dat King Kong er
overleden zou zijn. Teengs Gerritsen was er zo snel dat hij de doodsstrijd van de
man nog meemaakte. In het vrijgegeven BVD-dossier waarop dit artikel is gebaseerd,
wordt eveneens gesteld dat Sanders zou hebben aangezet tot het vermoorden van
King Kong. Sanders, die nu 75 jaar is, noemt het verhaal ‘complete onzin’. Een
misselijkmakend verhaal waar we, net als bij de moord op Kennedy, waarschijnlijk
nooit het fijne van zullen weten. Ik begin er bij Teengs Gerritsen niet over, agenten
van inlichtingendiensten liegen zonder uitzondering allemaal.133
Jan Foudraine (alias Swami Deva Amrito) belde dat de Bhagwan in Uruguay is
aangekomen. Hij noemt wat de goeroe is overkomen ‘een Watergate’, wat het heel
goed kan zijn met die ongecontroleerde bende inlichtingendiensten in Washington
DC. Er schijnt zelfs een poging te zijn ondernomen om de Bhagwan te liquideren.
‘Er is een fascistische overval op hem gepleegd in de VS,’ aldus Foudraine. ‘Heathrow
is voor hem gesloten net als West-Duitsland en ook van den Broek wil de affaire
eerst laten betijen.’
Waarom werden Werner Verrips (1964), zes generaals en een luitenant in Djakarta
(1965), George de Mohrenschildt (1967), Donald Donaldson (1967), vijftien
Surinamers in Paramaribo (1982) en, waarover nu eindelijk meer bekend is geworden,
King Kong vermoord? Waarom werd de Bhagwan, die geen kip kwaad deed uit de
VS gesmeten? Wist de CIA teveel? Voor wie waren de sannyasins een gevaar?
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The New York Times, 26 maart, Serge Schmemann.
De Volkskrant, 25 maart 1986.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

113
Jerome Heldring reageerde in NRC Handelsblad op het artikel van Henri Faas. Ook
hij zegt zich te hebben afgevraagd waarom journalisten zich zo ‘serviel’ jegens het
koningshuis opstellen. Hij denkt dat de zaak Greet Hofmans in 1956 een beslissende
invloed heeft gehad op het proces van journalistieke emancipatie, ‘op de ontwikkeling
naar grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de machten in ons land.’134 Heldring
zegt in 1950 van een staatssecretaris te hebben gehoord dat ‘hoe gauwer zij onder
de tram komt, hoe beter het is.’ Maar niemand deed iets. Niemand schreef één letter.
Iedereen was bang. Pas na de onthullingen in Der Spiegel (naar verluidt geïnformeerd
door prins Bernhard) brak de hel los. Heldring meent - ook al kan hij het niet bewijzen
- dat vanaf dat moment in 1956 de emancipatie van de pers is begonnen vanuit de
redenering ‘dat gebeurt ons geen tweede keer’. Heldring klets in de ruimte.
Geachte heer Heldring,
(...) Als er iemand is geweest, die over de jaren in de zakken van het
‘establishment’ en van de politieke en privé belangen heeft gezeten, dan
bent u het wel. U schrijft over een vroegere ‘serviliteit’ wat zo misleidend
en onwaar is. Het demonstreert alleen maar hoe uw bovenkamer
functioneert en altijd gefunctioneerd heeft. De belachelijke stelling dat de
affaire Greet Hofmans de onderdanigheid jegens Oranje doorbroken zou
hebben takes the cake.
U bent zeker de zaak Claus in 1983 en diens vermeende homoseksualiteit
vergeten? Het is een herhaling van de serviliteit van 1956 bij Greet
Hofmans, met alle smerige streken van hoofdredacteuren en journalisten
in kopie herhaald. U zult mijn boekje over Prins Claus wel niet hebben
gelezen. Ook weet u waarschijnlijk niet dat ik die dagen in Nieuwspoort
met zestig journalisten heb gesproken om te voorkomen dat de prins, die
toch al ziek was, ook dat nog op zijn dak kreeg. De stunt zou prima lukken.
Serviliteit? Bang? Ja u, maar niet ik.135

27 maart 1986
Journalisten zijn niet alleen ‘serviel’, ze voeren in hun kranten privé-oorlogjes zoals
tegen Suriname en Bouterse. De Telegraaf lijkt vanmorgen opgelucht dat kapitein
Boerenveen de pineut is.
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NRC Handelsblad, 25 maart 1986.
In 1996 zou Heldring deze brief, die ik als reactie op zijn geklets schreef, in het NRC
Handelsblad weer ophalen in een poging me belachelijk te maken.
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Albert de Lange, die in Het Parool een vendetta voert, vraagt zich in een levensgrote
reportage af of de bewijzen voor de Surinaamse cocaïneconnectie toch nog op tafel
zullen komen. Een borgsom is geweigerd. Hoera, in Amsterdam gaat de vlag uit.
Het ANP en de Associated Press gaan in de Volkskrant een stap verder.

En in Het Parool nog een tweede reportage:

De pret kan niet op bij de ‘serviele’ paparazzi. Suriname is het Nederlandse Grenada,
met dit verschil dat we te schijterig zijn om opnieuw de vloot en mariniers uit te
zenden sinds we door Sukarno op onze bek hebben gekregen. Dat zou overigens ook
te belachelijk voor woorden zijn. Hoewel, een boel politici en commentatoren hebben
de regering juist herhaaldelijk het advies gegeven om erop los te timmeren en Desi
Bouterse een lesje te leren. Maar tot dusverre hielden Lubbers en Van den Broek het
hoofd koel.
Intussen gaan de militaire operaties tegen Libië gewoon door. In Washington is
bekend gemaakt dat tal van nieuwe elektronische tactieken tegen Libië werden ingezet
om Amerikaanse piloten extra te beschermen. The New York Times spreekt van
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‘standoff tactics’, waarbij piloten ver van hun doelen verwijderd blijven en slechts
‘guided missiles’ afschieten.136 Dit is niet de eerste keer dat Washington een oorlogje
ensceneert om nieuw ontwikkelde wapensystemen in de werkelijkheid op hun
bruikbaarheid te toetsen.
Het CDA-Kamerlid Hans Gualthérie van Weezel - die ik al kende toen hij nog op
Buitenlandse Zaken werkte - heeft geopperd dat Den Haag contact moet opnemen
met Washington ‘om acties te beramen’ tegen Bouterse.
Beste Hans,
Wanneer ik in De Telegraaf lees dat je hebt voorgesteld om samen met
de VS acties tegen het militaire bewind in Suriname te gaan ondernemen,
dan wil ik je niet onthouden dat ik me afvraag of je wel goed bij je hoofd
bent. Vorige week was ik nog in Suriname en heb enkele uren met Bouterse
onder vier ogen gesproken. Je zit volkomen op de verkeerde lijn, want je
weet kennelijk niets over wat zich daar afspeelt.
Ik heb je al eerder geschreven dat ik met je wilde spreken. Laten we dat
nu in godsnaam doen. Oud-ambassadeur Hoekman en nu ambassadeur
Van Houten in Paramaribo zitten op de juiste lijn. Het huidige beleid van
Hans van den Broek en Eegje Schoo is het enige juiste.137

28 maart 1986
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The New York Times, 27 maart 1986, Richard Halloran.
Ik heb natuurlijk taal noch teken van Hans van Weezel vernomen.
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Terwijl de voorpagina's van de wereldpers zich met Libië bezighouden, komt De
Telegraaf met een nieuwe canard, ditmaal van Edo Brandt. Het heeft maar een haar
gescheeld of Desi Bouterse zou op dit moment in de petoet in Miami zitten, omdat
hij zelf naar Florida wilde gaan, volgens de Amerikaanse anti-narcotica brigade
(DEA). Wat zullen ze er bij De Telegraaf de schurft in hebben.
Uit Indonesië wordt gemeld dat de verdediger van generaal Dharsono, Adnan
Buyung Nasution, is meegedeeld dat zijn vergunning om als advocaat op te treden
is ingetrokken.138 De in 1948 naar Indonesië overgelopen militair, Poncke Princen,
nu lid van het Instituut voor Rechtshulp Djakarta (LBH), heeft erop gewezen dat
Suharto's doodseskaders actief blijven. In 1985 zouden 600 ‘criminelen’ door geheime
commando's zijn gedood. Eegje Schoo vertrekt juist naar Djakarta als voorzitster
van de IGGI-groep van rijke landen, die miljarden in het doorgefourneerde, corrupte
regime van Suharto blijven pompen, wat Nederland betreft guldentjes, netjes door
de belastingbetalers afgedragen.
Ik kreeg een aardige brief van jonkheer Marc van Weede vanuit Hotel Lausanne
Palace.139 Dertig jaar geleden, toen ik in Rome woonde, bezocht ik hem van tijd tot
tijd in zijn functie als gezant bij het Vaticaan.
Joseph Luns was vanavond te zien in een tv-programma van een super slijmerige
Mies Bouwman.140 Deze dame weet natuurlijk ook van toeten noch blazen over wat
die mijnheer zoal op zijn kerfstok heeft. Luns verkocht zich weer als wereldstaatsman.
Henry Kissinger mocht ook een lofzang op Luns te berde brengen en zei het volgende:
‘You may call Luns naïf, or even a little old fashioned, but in foreign policy he had
character and staying power: as a statesman he deserves great gratitude of this country
and the world.’ En om het nog erger te maken, besloot Kissinger: ‘I remember him
with deep affection.’ Geen wonder dat Henry hem zoveel lof toezwaait: Luns is een
van de braafste loopjongens die Washington ooit op het NAVO hoofdkwartier heeft
gehad. In de kwestie Indonesië loog hij erop los, tegen Drees, De Quay, het kabinet
en het parlement, om zijn echec zolang mogelijk uit te stellen. En mij deelde hij de
‘rode kaart’ uit, want ik wist veel te precies wat hij in zijn schild voerde, omdat ik
ook naar de tegenpartij luisterde.
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NRC Handelsblad, 28 maart 1986, Peter Schumacher.
Zie bijlage 30.
Het gaat om de talkshow In de hoofdrol van Mies Bouwman.
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29 maart 1986
The Washington Post meldt

dat de commandant van de Zesde Vloot, admiraal Frank Kelso, heeft gezegd dat
Libië voor het eerst door de Sovjet Unie geleverde SAM-5 raketten heeft afgevuurd.
Het effect ervan kenden de Amerikanen nog niet. ‘It is a very fast and capable missile
for what it was designed to do,’ aldus de admiraal.141
Jerome Heldring beantwoordde mijn brief.142 Wat laat die man zich kennen. Wat
hem het meeste had gegriefd, was dat ik hem ‘kwasi-bekakt’ had genoemd. ‘Overigens
behoeft men geen goed psycholoog te zijn om de oorzaken van uw haat en woede
jegens mij te kunnen onderkennen,’ schreef hij tot overmaat van ramp ook nog. Het
post scriptum lezende maakt de cirkel rond. Ik schreef keihard terug.
Geachte heer Heldring,
Dank voor uw amusante briefje, voer voor psychologen. Gaat het niet
aldus in het parlement, wanneer Edje Nijpels iemand van ‘links’ aanspreekt
met ‘de geachte afgevaardigde’, dat hij in zijn hart de man kan minachten.
Dat u hierover viel ‘mijn geachte’ heer Heldring en uw ‘mijnheer’, lijken
me tekenend voor uw niveau.
Bovendien minacht ik u niet in uw totaliteit, maar dat gedeelte waarmee
u als serviele journalist en commentator moet worden omschreven.
Inderdaad schreef ik u uit woede en ergernis vanwege de schijnheilige
teneur van uw commentaar op het artikel van Henri Faas over de algemeen
heersende serviliteit jegens Oranje en de regering.
Geen haat, mijnheer Heldring, maar minachting als misschien wel een der
meest ‘bruikbare journalisten’ in Den Haag, wat u overigens zelf zo aardig
illustreerde met te schrijven dat u met enig gezag in 1950 al had kunnen
melden dat mevrouw Hofmans moest oplazeren uit Soestdijk. Maar u deed
het niet.
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The Washington Post, 29 maart 1986.
Zie bijlage 31.
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André Gide schreef eens in zijn dagboek: Je préfère l'estime et l'admiration
d'un honête homme à celle de cent (bruikbare) journalisten als u. Met een
groet, Willem Oltmans.
Het is zo tekenend voor de Hollandse inborst dat tien jaar later, dezelfde Jerome
Heldring - toen ik mij in gevecht op leven en dood met de staat bevond - deze
correspondentie verdraaid en geamputeerd opnam in een column in NRC Handelsblad,
waarmee hij slechts mijn stelling andermaal bevestigde dat de grote Jerome Heldring
in wezen een lafaard is. Het wemelt van dit soort types aan de top van de vaderlandse
journalistiek. Ik zal dat geleidelijk aan aantonen, waarmee ik in de voetsporen van
Henri Faas treedt.143
Er is een aparte wet nodig als de staat het pensioen van de weduwe Florrie Rost van
Tonningen-Heubel in wil trekken. Zij ontvangt dit pensioen omdat haar man, Meinoud
Rost van Tonningen vanaf 1937 voor de NSB lid was van de Tweede Kamer.144 Weer
een illustratie van hoe de bovenkamers in Den Haag werken. Die dame heeft op het
verkeerde paard gewed. Haar man overleed op even mysterieuze wijze als King Kong
in de Scheveningse strafgevangenis. Laat haar toch met rust. Hollanders haten nog
tot in hun graf.
Ik ben vanwege Pasen naar Vught gegaan om bij mijn jeugdvriend Toon Quarles
en zijn vrouw Marlene te logeren. NRC Handelsblad had vanavond mijn brief over
het artikel van Robert van de Roer en Den Alerdinck gepubliceerd.145 ‘Mensen als
Lurvink,’ aldus Toon, nu in pensioen, maar werkzaam geweest bij de Economische
Dienst van Philips, ‘kunnen niet anders dan chicaneren.’ Toon vond dat ik het recht
had Sergio Orlandini een ultimatum te stellen. ‘U betaalt of ik loop naar de rechter.’
Over mijn Nijenrode-collega Gerrit Jeelof, die de kluit ook zwaar belazerd heeft, zei
Toon: ‘Hij heeft de strijd om het presidentschap van Philips aan een andere
straatvechter, Van der Klugt, verloren. Hij heeft er heel veel voor moeten opgeven.
Zijn dochter en zoon zijn in Brazilië blijven wonen.’ Hij vertelde dat zijn neef Herman
Quarles, directeur is van het kabinet van koningin Beatrix. In koor zeiden zij: ‘Ze
vindt het absoluut zalig om koningin te zijn.’
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Henri Faas deed trouwens zijn mond pas echt open toen hij al jaren met pensioen was.
De Telegraaf, 28 maart 1986.
Zie bijlage 32.
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30 maart 1986
Tony Dake zit bij Willem Brugsma in Het Capitool: het onderonsje der ‘bruikbaren’.
Brugsma, die ooit gezegd had dat ik met Sukarno naar bed was geweest.146 Dake
publiceerde in 1973 In the Spirit of the Red Banteng waarin hij het voorstelde alsof
de coup van 1965 in Djakarta alleen een machtsstrijd was tussen de Partai Kommunis
Indonesia en de reddende engel Suharto, die Indonesië sindsdien in Amerikaans
vaarwater bracht.147 In werkelijkheid ging het erom of Indonesië een vrij en
onafhankelijk land zou worden en uit de zak van de VS of de USSR zou blijven, of
door middel van een militaire fascistische dictatuur onder leiding van Suharto
beschikbaar zou komen voor de totale exploitatie van de archipel door de VS. Mijn
twee ‘grote’ collega's zaten het volk via televisie weer ‘voor te lichten’. Het is nu
eenmaal niet anders.
The Observer publiceerde een voortreffelijk hoofdartikel over het gedrag van
Ronald Reagan versus Libië en Khadaffi.148
Ik heb minister Hans van den Broek geschreven in verband met het feit dat hij en
minister Schoo verband leggen tussen het zenden van medische hulp aan Suriname
en de arrestatie van commandant Boerenveen. Ik geef toe, het is een krasse brief
geworden.
Deze regering schendt een met een andere staat gesloten verdrag op
absoluut niet ter zake doende ondeugdelijke gronden. In plaats van er met
een minimum aan gezichtsverlies een punt achter te zetten wordt iedere
gelegenheid aangegrepen om het smerige spelletje tegen Suriname voort
te zetten.
Niemand spreekt over het waarom Etienne B. in Miami was. Hoe kan
Suriname zich anders bedruipen waar ze de dupe zijn van de chantage,
die Nederland met toegezegde CONS-gelden pleegt? Hebt u er wel eens
over gedacht, dat Suriname de kwestie van deze CONS-gelden voor het
Internationale Hof van Justitie zou kunnen brengen?149 Of gaat Den Haag
het dan op een loopje zetten, zoals de frisse Ronald Reagan deed in het
geval van Nicaragua en wordt het Hof plotsklaps niet erkend?
Just imagine how history will judge Nederland, en u in het
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Zie Memoires 1971-1972.
Antonie C.A. Dake, In the Spirit of the Red Banteng, Mouton, Den Haag/Parijs, 1973; Zie
ook Memoires 1973.
The Observer, 30 maart 1986, zie bijlage 33.
Dat heb ik in die jaren herhaaldelijk met Bouterse, Herrenberg en Naarendorp
besproken.
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Surinaamse dekolonisatieproces? Kierkegaard zei het al: ‘We leven vooruit,
maar we denken achterwaarts.’
U moet toch zien hoe belachelijk en achterbaks uw beleid ten aanzien van
Suriname is.
Best wishes, Willem Oltmans.150

31 maart 1986
Een heerlijke, heerlijke dag met Eduard met alles erop en eraan.
Time wijdt de omslag aan Daniel Ortega van Nicaragua. Het blad heeft een hamer
en sikkel op zijn brillenglazen getekend. Er zijn twee interviews bijgevoegd. Een
met Reagan, die tegen Hugh Sidey sprak terwijl hij bij de kapper van het Witte Huis
zijn haar liet knippen. Hij noemde Nicaragua een kankergezwel dat moet worden
verwijderd. Hij spreekt over ‘het recht’ dat hij zou hebben het volk van Nicaragua
‘te helpen’. De Sandinisten zijn communisten die uitgeroeid moeten worden. Het is
weer de herhaling van wat in het verleden met veel leiders van Afro-Aziatische
landen is gebeurd, die bij de overgang van kolonialisme en imperialisme naar nationale
onafhankelijkheid naar een andere oplossing zochten dan ‘Westminster democratie’.
Wie niet klakkeloos het systeem van one man, one vote overnam, kreeg binnen de
kortste keren vanuit Washington het merkteken hamer en sikkel opgebrand, met alle
gevolgen van dien. Leiders die met geen mogelijkheid voor communist konden
worden uitgemaakt omdat ze fervente islamieten waren, kregen de tjap151 terrorist.
De VS verdeelden de wereld na 1945 in rood en niet rood.152

1 april 1986
Tijd om te lezen. In The New York Times stelt Diane Ackerman vragen over hersenen.
‘How can a neuron feel compassion? What is the self other than an intricate matrix
of speech centers, motor pathways, and minute electrical circuits? Can a three-pound
organ the texture of warm porridge, acount for consciousness?’ Vragen waar ook de
neurowetenschap zich mee bezig houdt. The three-pound universe gaat in op de stand
van zaken in de neurowetenschappen waar de vragen gesteld worden die voorheen
vooral werden gesteld door de filosofie, religie en kunst.153
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Ik geef toe dat dit een gekuiste versie van mijn brief is, want ik noemde hem een
‘amateur, een wankele broeder van Eegje Schoo, ook zo'n licht’.
Indonesich voor stempel.
Time, 31 maart 1986.
The New York Times, 23 maart 1986, Diane Ackerman, DO NEURONS CRY?
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In Kedichem is een hotel in vlammen op gegaan waar de Centrumpartij vergaderde.
Antifascisten hebben de Centrum Democraten de oorlog verklaard. NRC Handelsblad
besteedt er bijna een halve pagina aan, geschreven door Frans van Klaveren. Ik kan
alleen maar zeggen Alfred Vierling al jaren te kennen en hij is noch een racist noch
een fascist.
Jerome Heldring zond mijn tweede brief ongeopend terug. Ook zo keurig.
Ik heb zowel Gerrit Jeelof als Sergio Orlandini geschreven dat ik, als ze hun
verplichtingen niet nakomen, het er niet bij zal laten zitten. Ik ga een boekje schrijven
over wat me is overkomen.

2 april 1986
Er is een bom ontploft aan boord van een TWA-toestel tijdens een vlucht van Rome
naar Athene. Vier passagiers werden gedood. Arab Revolutionary Cells heeft gezegd
verantwoordelijk te zijn. De Boeing 727 is verder normaal geland. Zo zitten we met
z'n allen in de vicieuze cirkel van terrorisme, van Reagan tegen Libië en van Arabieren
die terugslaan.
In Washington heeft de regering een verklaring uitgegeven. Men hoopt daar dat
de gebeurtenissen rond Libië het afzetten van kolonel Muammar Khadaffi tot gevolg
zal hebben. Ze begrijpen er geen moer van en hebben ook nooit moeite gedaan om
te begrijpen wat de Libiërs beweegt.
Alfred Vierling belde. Hij was in alle staten. Een medewerkster van de Centrum
Democraten werd als gevolg van de brand in Kedichem een been afgezet. ‘Ik wil
geen offerdier zijn,’ zei hij. ‘Mijn been is me liever dan mijn land.’ Hij had als
fractiemedewerker van de Centrum Democraten een aanzienlijk aantal Kamerleden
in het parlement aangesproken, en was met stomheid geslagen over de reacties die
hij kreeg. ‘Een dame van de CPN begon te lachen over het afgezette been. Ik moet
hier weg.’ Maar dat heb ik vaker van hem gehoord.
Om 17:00 uur belde Gnevashev van de Sovjetambassade drie keer, en de lijn werd
alle drie de keren verbroken. Na een uur belde hij weer. Dan zijn de BVD-mannetjes
naar huis. Ik ga morgen naar hem toe.
Malcolm Browne publiceerde in The New York Times een voorbeeld van nieuwe
technologie voor oorlogvoering.154 Ze bedenken de meest krankzinnige stunts om
bijvoorbeeld een onderzeeër die onder het poolijs verscholen is, te kunnen opsporen.

154

The New York Times, 1 april 1986.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

122

3 april 1986
De persbureaus melden dat Khadaffi zeker vijfmaal heeft geprobeerd tot een gesprek
met de VS te komen. De Amerikanen hebben deze ouvertures keer op keer
afgewezen.155 Vroeger werden kruistochten georganiseerd. In dienst van Jezus mochten
de kelen van ‘ongelovigen’ worden doorgesneden, halleluja! Reagan voert een
soortgelijke ‘godsdienstoorlog’ uit, alleen nu moet iedereen koste wat kost voor de
bijl in de naam van one man one vote-kapitalisme en vrijheid van waanzin. Dat loopt
op een dag verkeerd af.
Vandaag bezocht ik burgemeester Bram Peper op het gemeentehuis te Rotterdam.
Heerlijk ruime burgemeesterskamer, met een kitscherige aardbol met een lamp erin.
Hij lurkte aan een pijp. Ik probeerde hem te polsen over zijn bemoeienissen met
Suriname. Hij gaf aan dat hij op twee manieren zou worden geblokkeerd als hij een
uitnodiging van president Ramdat Misier zou aannemen naar Paramaribo te komen:
‘Door Den
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Haag en door mijn eigen gemeenteraad.’ Tegelijkertijd zei hij zonder obstakels naar
China of de USSR te kunnen gaan ‘maar Suriname is nu off limits.’
‘En Indonesië?’ vroeg ik, denkend aan het militaire regime aldaar. Nee, Djakarta
was geen probleem. ‘Ik moet er binnenkort weer naar toe. Ik heb steeds een neutrale
houding jegens het Suharto-regime ingenomen.’ Toen hij ook nog zei college bij
professor Wim Wertheim te hebben gelopen, kon ik me nog net inhouden om te
zeggen dat hij daar dan kennelijk heeft zitten slapen. Peper begreep zelf niet hoe
onzinnig zijn verhaal - althans in mijn oren - klonk. Bouterse off limits. Suharto met
zijn hoogverraad jegens Sukarno, de slachting van minstens 500.000 Indonesiërs en
vliegende doodseskaders en jegens hem was Peper neutraal?
Hij was in 1973 samen met Hanny van Leeuwen (toen ARP) naar Paramaribo
gereisd om over ontwikkelingshulp te praten, vooral met het oog op de
onafhankelijkheid in 1975. Zij spraken toen over bedragen van 40 en 70 miljoen
gulden. Peper: ‘Twee jaar later spraken Den Uyl en Pronk 2,8 miljard af. Zij dachten
toen immers voor een nette afwikkeling te hebben gezorgd. Wat er nu gebeurt, is dat
Den Haag met de erfenis van die regeling zit. Het is voor de hele Partij van de Arbeid
voornamelijk een psychologische kwestie. De moorden van 1982 worden als een
afleidingsmanoeuvre gebruikt. De aandacht moet worden afgeleid,’ zei hij ook nog
tot overmaat van ramp. Ik heb altijd geweten dat Den Haag naar wegen zocht die 2,8
miljard achteraf niet te hoeven betalen, maar om een PvdA-er het zo te horen
uitleggen, vond ik alsnog schokkend.

4 april 1986
Telefoneerde Evgeny Velikhov. Hij ging akkoord om op 14 april met ons boek te
beginnen. Ik ben blij dat hij zijn woord hield. Hij vroeg waar Al Eisenstat mee bezig
was. ‘He is running around Washington to get support for our plans with Apple.’
Uit Washington wordt gemeld dat de VS een klein grensincident tussen Nicaragua
en Honduras opzettelijk hebben opgeblazen tot een Sandinistische invasie van het
buurland. Het zijn regelrechte gangsterpraktijken die het Witte Huis en de betrokken
ministeries in Washington toepassen. Over terrorisme gesproken. Amerika brult zo
luid en hard over het terrorisme van anderen, dat als je niet oplet, je het perspectief
op de werkelijkheid verliest.
Casper van den Wall Bake kwam eten. Hij heeft zowel enkele
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jaren in Suriname als in Nigeria gewerkt en kent Zuid-Afrika. Hij vergeleek de
zwarten in beiden landen met elkaar en zei: ‘Wat ze zeer goed kunnen is feest maken
en ze willen zich als blanken voelen. Maar ze weten absoluut niet wat werken is.’ Ik
ken natuurlijk alleen Amerikaanse zwarten, waar deze stelling langzamerhand minder
voor geldt. Ik moet naar Zuid-Afrika.
Seger van Voorst tot Voorst, die mij in de jaren vijftig op verzoek van Luns in de
VS voortdurend te grazen probeerde te nemen, is benoemd tot ambassadeur in
Vaticaanstad.156 In 1956 heette die post nog ‘gezant’, die werd bekleed door Marc
van Weede met wie ik bevriend was, waarschijnlijk alleen omdat zijn zus De Ramaix
van Weede, hem vertelde dat ik niet de schoft was waar Den Haag mij altijd voor
heeft uitgemaakt. Van Voorst tot Voorst volgt in Rome Johan Anthony Beelaerts
van Blokland op.
FNV Magazine (oplage 870.000) heeft de sociale psychologe Anneke Vrugt
onderzoek laten doen naar de reactie van Beatrix op passages in de Troonrede, vooral
wanneer zij het er niet mee eens is. Dit naar het dictum van Freud: ‘Wie met zijn
lippen zwijgt, babbelt met zijn vingertoppen.’ Tijdens de laatste Troonrede
bijvoorbeeld, traden meer dan de helft van de foutjes die de koningin maakte, in een
periode van vier minuten op waarin Beatrix slecht nieuws voor de minima moest
voorlezen. Bij de passage over het plaatsen van kruisraketten had zij geen enkele
moeite met de tekst. Dit soort onderzoek zou veel vaker moeten gebeuren om het
betrouwbaarder te maken.

5 april 1986

De Weekkrant Suriname slaat uiteraard de spijker op de kop. Het feit dat er een
bescheiden Libische ambassade in Paramaribo is, en het feit dat Desi Bouterse meer
dan eens op zijn reizen bij kolonel Khadaffi is afgestapt, moedigt de CIA-mafia aan
om Bouterse van tijd tot tijd een veeg uit de pan te geven. Als de nieuwe opkomende
landen in de wereld zich tegen
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de bemoeienissen van de vs verzetten zijn ze plotseling ‘terroristen’. Amerika kan
bovendien veel beter deze kleine economiën overschreeuwen door hun gigantische
media-apparaat. Eindelijk is een behoorlijke man afgetreden. Edy Korthals Altes
treedt terug als ambassadeur in Madrid. Officieel is hij ‘om persoonlijke redenen’
opgestapt, maar iedereen weet dat voor deze 62-jarige diplomaat zijn standpunt over
de wapenwedloop tussen Oost en West de werkelijke reden is.157 Gebrek aan
persoonlijke daadkracht heb ik Van Roijen in Washington altijd bijzonder kwalijk
genomen. Hij was het oneens met de waanzin van Luns inzake Sukarno en Indonesië,
maar deze ambassadeur bleef rustig tot het bittere einde zitten. Op één keer na, toen
hij bij koningin Juliana ging klikken dat Luns de zaak belazerde.

7 april 1986
Ook door de aanmoediging van Casper, ben ik vol gas aan het boekje over mijn
ervaringen met Jeelof, Van Eeghen, Orlandini en Lurvink begonnen. Vijftig pagina's
zijn geschreven.
Aart van der Want introduceerde me bij een vriendje, Albert Dreese van
advocatenkantoor Loeff & van der Ploeg in Rotterdam. Dat ik nu toch weer via
advocaten Lurvink zijn verplichtingen moet laten nakomen.
In het weekblad van de Sovjetambassade staat een gesprek met Vladimir
Kudryavtsev, directeur van het Instituut voor Staat en Wet van de Academie van
Wetenschappen van de USSR.158 De essentie van zijn boodschap is (terecht) dat
‘economische en sociale rechten van de mens eveneens tot fundamentele
mensenrechten behoren.’ De Oktoberrevolutie van 1917 beloofde ‘de afschaffing
van iedere uitbuiting van mens door de mens en een totale opheffing van de
klassenmaatschappij.’ Voor een groot deel werd dit doel bereikt in de USSR. Nu het
rommelt in deze grootmacht is de vraag of dit nobele ideaal ooit zal worden bereikt.
John Kullberg, voorzitter van de American Society for the Prevention of Cruelty
against Animals, de Amerikaanse dierenrechtenclub, meldt dat er meer dan 61 miljoen
honden en 107 miljoen katten in het land rondlopen. In tien jaar een stijging van
respectievelijk 50 en 75 procent. In 1985 werden 130.000 huisdieren naar asiels
gebracht, waarvan er 80.000 moesten worden afgemaakt.159
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8 april 1986
Leslie Gelb (ooit ambtenaar van het Pentagon) schreef dat de aanwijzingen toenemen,
dat Libië betrokken is geweest bij tenminste één terroristische aanslag. Dan te
bedenken dat de CIA voldoende gewetenloos is om zelf terroristische aanslagen in
elkaar te zetten. Gelb geeft een overzicht van terrorisme in 1985 en tot dusverre in
1986.160
Volodja Molchanov belde op uit Moskou. Gerd Ruge was op bezoek geweest,
maar had niets gezegd over dat Den Alerdinck mij de bons had gegeven. Hij wilde
weten of ik de komende bijeenkomst in New York zou bijwonen. Dus niet.
Mijn collega uit Djakarta in 1957 Bernard Kalb, toen voor The New York Times
nu woordvoerder van George Shultz, verklaart op televisie dat de aanslag die in
West-Berlijn is gepleegd op een club waarin zich veel Amerikanen bevonden, het
werk van Libië is geweest. De Duitse autoriteiten zeggen dat daar geen bewijzen
voor zijn. Morgen komt het kabinet Kohl over de zaak bijeen.
Newsweek helpt Reagan ook. Ze komen met een omslagverhaal waar een Libische
strijder zegt: ‘America is our target’.161

Zo wordt de Westerse publieke opinie verder bewerkt en waarschijnlijk overtuigd
dat de Libiërs inderdaad the bad guys zijn en de Yankees de redders van de vrije
wereld. De oplichterij kent geen grenzen.

9 april 1986
Bernard Weinraub meldt dat Ronald Reagan op een persconferentie heeft gezegd
dat de VS gereed zijn ‘to strike at the source of terror’. Hem werd gevraagd of er een
staat van oorlog bestond tussen Libië en de VS. En wat antwoordde de idioot: ‘He
has declared it. We just haven't recognized the declaration yet, nor will we. We are
going to defend ourselves. We are certainly going to take action against specific
terrorist acts.’162 De hele heibel begon omdat Washington per se de Golf van Sidra
wilde binnenvaren om Khadaffi te pesten. Het is
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nog mooi dat bij alle schermutselingen tot dusverre niet meer dan 56 Libiërs om het
leven kwamen. Puur terrorisme tegen tegenstanders die nauwelijks weerstand kunnen
bieden tegen Amerika. Het zijn nog godvergeten lafbekken op de koop toe. Slot
Loevestein is gerestaureerd en door minister Eelco Brinkman van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur geopend.

10 april 1986
André Spoor belde en zei dat hij, Gerd Ruge en zelfs Frans Lurvink bezorgd waren
over de groeiende keet met mij. Er was slechts door het bestuur afgesproken dat
advocaat Slager mijn oortjes zou wassen. Ruge en hij hadden weinig invloed kunnen
uitoefenen om me te helpen. ‘Slager heeft je toen, typisch de advocaat, de hardst
mogelijke brief geschreven,’ aldus André.
‘Nogal stom, want ik ben nog niet eens met een tegenactie begonnen,’ zei ik. Er
zou binnenkort een bestuursvergadering zijn. Hij zou zien wat hij kon doen. Ik
vertelde Spoor dat ik Lurvink schriftelijk had aangeboden tot 1 januari 1988 in het
geheel niet over Den Alerdinck te spreken, mits hij zijn financiële verplichtingen
nakwam. Ik zei ook dat ik Loeff & van der Ploeg in de arm had genomen. Spoor was
nog steeds van mening dat Lurvink me moest betalen wat was afgesproken. Hij gaf
me gelijk dat ik voor mijn rechten knokte, maar hij en Ruge waren er ongelukkig
over.
Vervolgens spraken we over Suriname en Bouterse en zijn opzienbarende artikel,
nadat ik hem in New York bij de bevelhebber had binnengebracht. ‘Er dachten meer
mensen op Buitenlandse Zaken, onder wie Peter van Walsum, in de richting die ik
toen schreef dan je je misschien realiseert,’ aldus Spoor. Ik zei nog dat ik vond dat
Henk Hofland op dreef scheen in New York, waarop hij antwoordde: ‘Nou, ik weet
het niet. Het artikel over George Shultz was gewoon uit kranten overgeschreven en
was niet veel.’163
Ronald Reagan heeft Khadaffi nu ‘een dolle hond’ genoemd, waar NRC Handelsblad
vanavond mee opent. De president heeft dus besloten een nieuwe militaire actie tegen
Libië te beginnen. Wie is nu werkelijk gek?

11 april 1986
Opnieuw stomen achttien Amerikaanse oorlogsbodems richting Libië.
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Marcel van Dam schrijft dat hij niet kan ingaan op mijn voorstel de kwestie van
betaling door de VARA con amore te regelen. ‘Ik heb me over deze kwestie laten
voorlichten door de raadsman van de VARA.’ Zo werkt dit in Nederland. Ik ken Van
Dam. Stel je voor dat zijn advocaat hem de argumenten die ik heb, zou doorgeven.
The Sydney Morning Herald heeft geschreven dat de familie Suharto, en hun
meelopers, zichzelf met miljarden dollars hebben verrijkt. Pas wanneer het ergens
anders heeft gestaan, komt NRC Handelsblad er vanavond mee, onder vermelding
van de Australische krant.
De brief die Jerome Heldring ongeopend terug zond, zal ik in Moskou op de bus
doen. Afzender: Professor V.M. Latrozki, Department of Political Science, Moscow
University, Leninsky Prospekt 125, Moscow-V-71, USSR. Hij moet gewoon
teruggenaaid worden. Wat zal hij nieuwsgierig zijn naar de inhoud.

12 april 1986
Schiphol
Ik heb zin in deze reis, omdat ik een belangrijk project met Evgeny Velikhov begin.
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Moskou
13 april 1986
Hotel Akademiskaja
Sneeuw, maar ook een straal zon.
Op het vliegveld gisterenavond ontstond een enorme rel. Ik moest invullen wat ik
aan goud bij me had. Ik vulde in gouden ringen (two), armband en gouden hanger
(met de gouden Justinianus-munt van mijn vader). Ik moest two veranderen in het
cijfer twee. ‘You do it yourself,’ zei ik. Toen escaleerde alles. Een kerel met een
portofoon arriveerde. De persoon die me namens Velikhov kwam afhalen, wist niet
wat hij moest doen. Hij had kennelijk nog nooit zoiets meegemaakt. Intussen werd
mijn koffer omgespit. Alles lag ernaast, geen gezicht. Daarop arriveerden twee heren
in colbertjes.
Benjamin Netanyahu, de Israëlische ambassadeur bij de VN, heeft in Time zijn
steentje bijgedragen tot Reagans verdraaiingen van de werkelijkheid.164 ‘International
terrorism,’ zegt deze idioot, ‘is not a sporadic phenomenon born of social misery
and frustration. It is rooted in the political ambitions and designs of expansionist
states and the groups that serve them.’ Zou deze mijnheer werkelijk denken dat Libië
en Syrië - de door Reagan uitverkoren terroristische staten - ‘expansionist ambitions’
hebben? Expansionisme zetelt in Washington, waar men van mening is dat ze in de
hele wereld kunnen doen en laten wat ze willen. Geen plek op aarde is meer veilig,
want de VS achten de hele globe verbonden met ‘het nationale belang van de VS’.
Dit zijn nota bene onze bondgenoten, de Rambo's in het Witte Huis. Het is eigenlijk
misselijkmakend.
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Noam Chomsky sprak met Robert Dorsman.165 Hij noemt de VS een democratie van
bevoorrechten. In 1984 werd gesproken over een verpletterende Republikeinse
overwinning maar, benadrukt Chomsky, de helft van de stemgerechtigde gingen niet
naar het stemlokaal. ‘Van de vijftig procent die wel stemden, stemde 60 procent op
Reagan, wat betekent dat hij dertig procent van alle de stemmen kreeg.166
Olf Praamstra schreef een prachtig artikel over Conrad Busken Huet.167 ‘Hier heeft
het ploertendom zijn zetel opgeslagen,’ aldus Busken Huet, die in 1867 als redacteur
werkte bij de Java-Bode in Nederlands-Indië. Hij was monarchist, maar schreef na
zijn terugkeer vanuit zijn Parijse ballingschap zijn Europesche Brief van 23 oktober
1885 onder het pseudoniem Fantasio voor het Algemeen Dagblad van
Nederlands-Indië over de brochure van het liberale Kamerlid Samuel van Houten168,
waarin deze de Hollanders citeert die Koning Willem III ‘een in de pijp gebrande
nachtkaars’ noemden. Huet geeft aan dat ook koningin Emma door vele Nederlanders
vijandig wordt bejegend: ‘Zij kunnen het niet verkroppen dat deze berooide jonge
vrouw, die zij zonder omwegen een Keulse pottemeid noemen, hare jeugd uit eerzucht
heeft weggeworpen aan een afgeleefd man.’ De officier van justitie in Batavia achtte
deze beschouwing echter majesteitsschennis. De hoofdredacteur, Conrads neef Joost
L'Ange Huet, ging drie maanden de gevangenis in. Zes weken later, in 1886, bereikte
het artikel per schip Nederland. ‘Er ontstond een ware volkswoede. Huet zag het
hoofdschuddend aan. Zijn leven lang, vanaf het ogenblik dat hij zich op het schrijven
had toegelegd, was hij omstreden geweest,’ aldus Praamstra. Waar heb ik dat meer
gehoord?
Toen hij in december 1876 naar Europa terugkeerde uit Nederlands-Indië was hij
grenzeloos teleurgesteld in Nederland. ‘Lees de Handelingen van de Staten-Generaal
en je ziet tot welk peil het parlement is gedaald.’ Als zo vele landgenoten trok hij
zich als balling in Parijs terug. Daar schreef hij zijn magnum opus, Het land van
Rembrand169, dat redelijk werd ont-
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vangen. Maar van boeken kon hij zijn verblijf in Parijs niet betalen. Zijn verdiensten
moesten uit artikelen komen. Men was in Nederland niet rouwig om zijn geïsoleerde
positie in den vreemde en liet hem daar rustig ‘wegrotten’. Bij zijn begrafenis op 4
mei 1886 in Montparnasse was vanuit Nederland geen enkele blijk van medeleven.
Busken Huet betaalde een hoge prijs voor de waarheid. Ter gelegenheid van zijn
dood schreef zijn vriend Hendrik Quack: ‘Holland straft diegenen, met wie ons volk
het niet eens is, bedaard, zacht, stil en kalm, doch vast. Een Hollander heeft een
geweldig wapen: hij ignoreert, hij verklaart iemand voor dood. Hij laat die iemand,
al is hij Huet, al is hij de schitterendste stilist van ons land, rustig in het buitenland
zijn brood zoeken. Holland heeft Busken Huet nooit gewaardeerd, maar buiten
gesloten en verguisd.’ Nogmaals, waar heb ik dit eerder ervaren?
Ik ben rustig bezig, belde Olga Chechotkina en ambassadeur Romanov - die nog
altijd niet terug in Nederland is geweest, wat hij zo graag zou willen. Ik laat Volodja
Molchanov deze keer bewust links liggen.

14 april 1986
Ik telefoneerde met Balaouzev, de assistent van Velikhov: ‘Yes, I heard something
about your spectacular arrival. I don't understand that you were not sent back.’
‘If you want me to go back, I go now,’ antwoorde ik.
‘Ha, ha, ha,’ was alles wat ik hoorde. Ik zal ze zeggen dat ik al vijftien jaar naar
Moskou reis, maar dat wat gisteren gebeurd was me te ver ging.
Dit land is geen bedreiging voor wie dan ook in de wereld, want het aantal werkelijk
prima geprogrammeerde breinen is er veel te klein voor. Ze verkeren in de waan dat
ze een grootmacht zijn. Ze weten niet beter.
Ik bezocht van 15:00 tot 15:15 uur ambassadeur Frans van Agt. Volkomen
tijdverlies. Hij had nog nooit van Evgeny Velikhov gehoord, wat Van Agt vrijwel
zeker moet hebben gezegd om mij te pesten. Voor zo'n ezel houd ik hem nu ook
weer niet. Hij had mijn Arbatov-boek nooit gelezen of gezien, en wist niet dat er ook
een Sovjeteditie van bestond. Hij had nooit mijn paginagrote interview van vorig
jaar in Moscow News gezien, terwijl hij hier dus ambassadeur is. Toen wist ik zeker
dat hij loog. ‘Ik geef toe,’ aldus hare majesteits ambassadeur in Moskou, nota bene
bij het aanbreken van het tijdperk Gorbatsjov, ‘ik kan de dingen niet meer zo goed
herinneren. Ik word
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ook oud en ga de dienst dit jaar verlaten. Ik ben zes jaar in Moskou geweest.’ Ik
dacht: wat doe ik hier? Ik stond op en vertrok.
Balaouzev belde of ik om 20:00 uur naar de Academie van Wetenschappen kon
komen. Velikhov was erg druk. Later belde hij opnieuw. President Alexandrov had
beslag op Velikhov gelegd ‘so I have to cancel you’, zei de man uiterst beleefd.

15 april 1986
Volodja Molchanov heeft me opgespoord. Hij had Friso Endt gebeld, de man die
hem eens in NRC Handelsblad als KGB-agent had opgevoerd en met wie hij niet in
Den Alerdinck wilde zitten. ‘Laten we met eerlijke mensen werken,’ zei Endt steeds.
Daarop had Volodja Frans Lurvink persoonlijk gebeld en had herhaald dat Endt niet
acceptabel was. De volgende dag arriveerde een telex van Gerd Ruge met de
mededeling dat Friso Endt slechts voor de technische kant van de Alerdinck Tribune
verantwoordelijk was. Een nieuwe leugen dus. ‘Nu zouden ze de technische
samenwerking bekijken, dus Friso is eruit,’ aldus Volodja. Ik geloof er allemaal niets
van.
Ik maakte hem duidelijk dat ik geneigd was hem ook niet meer te vertrouwen na
de laatste ontwikkelingen. ‘Wij kennen elkaar vijftien jaar. Komt daar nu door Den
Alerdinck een einde aan?’ vroeg hij. Ik antwoordde dat ik mijn gevoel niet kon
veranderen na aan alle kanten belazerd te zijn, terwijl ik de hele zaak had opgezet.
‘Ik geloof jou en Lomeiko niet meer, want jullie gaan met Lurvink verder nadat hij
me schandelijk heeft behandeld en tekort heeft gedaan.’
Nee, zij hadden juist beiden bij Ruge voor mij gepleit.
‘Be my guest, maak maar een fijne reis naar New York met je “ja mijnheer Lurvink”
en “nee mijnheer Lurvink”, je houdt toch geen werkelijke vrienden over.’
Ik bracht een bezoek aan Siline, die zei: ‘Niet Lomeiko of Molchanov hebben
besloten dat een Sovjetdelegatie voor Den Alerdinck IV naar New York zal gaan.
Dat besluit is hier gevallen, bij het Comité voor Europese samenwerking.’ Romanov
zou me later toevertrouwen dat het besluit uiteindelijk in het Politburo was gevallen.
Ik lunchte met Romanov in het Intourist Hotel, nog steeds razend dat een
USSR-delegatie met vijf man naar New York zou reizen. Het scheelde weinig of we
hadden werkelijk een twistgesprek gekregen. ‘I am free to tell you, Willem, you are
wrong. I am no longer in government service. What do you want Lomeiko en
Molchanov to do? They have no say in this.
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They are simply told by the Party to go. After I had served four years in London, I
was told to go to Nigeria. I protested, that I was entitled to a leave of a few years at
home, but the Party had already decided.’ Hij wees er bovendien op dat men zich in
Moskou niet kon bemoeien ‘with inner turmoil’ bij de leiding van Den Alerdinck.
‘I learned never to be a friend of a communist again,’ zei ik, ‘because when the chips
are down, a communist choses the Party not his friend.’ Dat was het cruciale moment
waarop onze lunch uit de hand leek te lopen.
De oud-ambassadeur zei van mening te zijn dat een boek met Arbatov of met
Velikhov slechts ‘window dressing’ was. De werkelijk belangrijke zaak waar het
om ging, zou me nog duidelijk worden: Apple.
Hij zei het geheel eens te zijn met de buitenlandse politiek van Michail Gorbatsjov
maar tegelijkertijd was Gorbatsjov in kwesties rond probleemgebieden niet hard
genoeg. Toen ik hem vroeg waarom de USSR niet een eigen vloot naar Libië had
gezonden, antwoordde hij verontwaardigd: ‘Dus omdat de Amerikanen die fout
hebben gemaakt, moeten wij hetzelfde doen?’ Hij vervolgde: ‘But if such US
manoeuvres would take place in the Black Sea or in our territorial waters, we would
have to do something.’ Iedere keer dat ik zei Reagan een gevaarlijke gek te vinden,
antwoordde Romanov: ‘We know, but tell me what can we do about it? How must
we react to these idiots?’ Daar had ik ook geen antwoord op. ‘We sent everybody to
America, Arbatov is there now, Dobrynin went. We even go to Den Alerdinck. We
grab each and every opportunity to work within the possibilities to help lessen
tensions.’ Washington weet natuurlijk ook dat Gorbatsjov een grote schoonmaak is
begonnen, dus de Amerikanen permitteren zich wat ze willen. In dit verband zei
Romanov: ‘Lenin said already in 1923, that our next war would be the war to fight
our own bureaucracy.’ Dat is nu in de USSR in volle gang.
De afspraak met Velikhov was nog steeds gepland om 18:00 uur. ‘Shall I send
you a car?’ telefoneerde Balaouzev. ‘Don't bother, I walk.’ Maar het begon te regenen
dus ik had het aanbod moeten aannemen. Ik leer het ook nooit. Altijd heb ik weer
moeite gunsten aan te nemen. Daarbij vergeet ik dat mijn aanwezigheid eerder een
gunst van mij jegens Velikhov is, want een bezoek aan Moskou is allesbehalve een
traktatie. Ik neem een bandrecorder mee, maar ben bang dat we weer niet zullen
werken.
Ik wachtte al een uur toen Balaouzev kwam vertellen dat Evgeny Velikhov Moskou
reeds had verlaten. Nu heb ik hier vier
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dagen voor niets gezeten. Dat heeft Arbatov me nooit geflikt. Uit het televisienieuws
kon ik opmaken dat de Amerikanen vanuit Groot-Brittannië en vanaf vliegdekschepen
nieuwe bombardementsvluchten op Libië zijn begonnen. Het allerergste is dat Reagan
gewoon zijn krankzinnige plannen uitvoert en de rest van de wereld zwijgt, omdat
Libiërs ‘immers’ terroristen zijn.

16 april 1986
Romanov belde me om 08:30 uur. Hij adviseerde me de kosten die ik heb gemaakt,
voornamelijk het vliegticket, want ik verblijf in het gastenverblijf van de Academie,
aan Velikhov terug te vragen, nu hij me zo onbeschoft heeft behandeld. ‘Remember,
he might be busy with the Lybian matter, or perhaps even higher up,’ aldus Romanov,
die waarschijnlijk Gorbatsjov bedoelde.
USSR anno 1986
1) Iedereen liegt, maar de partijkrant heet ‘De Waarheid’ (Pravda).
2) Niemand werkt. Wetten en regels zijn door arbeiders geschreven.
3) Milieubescherming, onbekend.
4) Voetgangers zijn vogelvrij, ook op oversteekplaatsen.
5) De Partij heeft als ‘ultieme arbiter’ altijd het laatste woord.
6) Maak geen vrienden met communisten, de leer en de Partij gaan vóór.
7) Geen enkele koffieshop opent voor 08:00 uur (met geluk).
8) Service onbekend. Afsnauwen van gasten epidemisch gewoon. En nog veel
meer.

Om 18:00 uur ging ik opnieuw naar Velikhov bij de Academie van Wetenschappen.
Warempel, we hebben gewerkt! Nauwelijks waren we begonnen of hij zei een afspraak
te hebben vergeten, of ik vijftien minuten wilde wachten. Uiteindelijk heb ik een
gesprek van een uur op de band. Ik heb tot 01:20 uur
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gewerkt aan het uitschrijven ervan en heb zestien pagina's. Het is een begin.

17 april 1986
Het gesprek verliep gisteren plezierig, als voorheen. Ik overhandigde de brief van
Eisenstat. Hij zegde toe hem te zullen opbellen. Ik was verbaasd over het gemak
waarmee hij ideeën over ons komende boek naar voren bracht, met veel humor vooral.
Hij dacht aan de titel ‘Nuclear Chaos.’170
Overal worden er rode sterren en verlichting aangebracht in verband met de
komende 1-meiviering.
Olga Chechotkina informeerde me dat de Amerikanen er bij de bombardementen
erin waren geslaagd een huis van kolonel Khadaffi te raken, waarbij een van zijn
kinderen was omgekomen, en er twee waren gewond. Moskou had een verklaring
uitgegeven van steun aan Libië.
‘Was it strong,’ vroeg ik.
‘It was strong enough. What is this man Reagan doing,’ vroeg zij. Frankrijk, Spanje
en Italië gaven geen toestemming voor het overvliegen van het Amerikaanse
bombardementseskader. Ik had vanmorgen een korte ontmoeting met Velikhov, die
een kopie liet maken van de zestien met de hand geschreven pagina's en mij met het
oog op het vinden van een uitgever, en hopelijk een voorschot, een brief mee gaf dat
we het boek samen schrijven.171
Velikhov had zijn reis naar de VS van volgende week afgezegd vanwege de situatie
rond Libië. ‘It is madness,’ zei hij. ‘It now is a war situation and particularly
dangerous, because of the chance for proliferation. There is no rule of law left after
this. What are we to do? The man is mad, to send bombers and kill Qadaffi's children.’
‘Who is the terrorist here?’ merkte ik droogjes op. ‘I am not a Communist, professor
Velikhov,’ zei ik, ‘but the “evil empire” is in Washington, not here.’

Frankfurt
De vlucht van Lufthansa was te laat. Ik haalde de aansluiting naar Amsterdam niet
meer.
Op televisie zegt generaal Vernon Walters, die voor de aanvallen op Libië naar
Europa werd gestuurd om de landen van de alliantie om te praten niet teveel heisa
te maken over wat Rea-
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Hij zei dit enkele weken voor de ramp in Tsjernobyl.
Zie bijlage 35.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

136
gan zou gaan doen, noemt wat er heeft plaatsgevonden: ‘Amerikaanse
zelfverdediging’.

18 april 1986
Khadaffi is van mening dat Reagan en Thatcher terecht moeten staan als
oorlogsmisdadigers. Vrij begrijpelijk waar die eis vandaan komt als je huis is
gebombardeerd en je kind gedood is. Fritz Behrendt maakte een toepasselijke
tekening.
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Amsterdam
20 april 1986
Amerbos
Met veel haast en mijn koffer meeslepend, kwam ik toch nog op tijd in Djanoko voor
een afspraak met hoofdredacteur Wout Woltz van NRC Handelsblad. We aten nasi
rames. Ik vond hem aardiger dan dat ik mij hem herinnerde. Sommige van onze
opvattingen liepen behoorlijk parallel. Hij vond mijn stunt om Heldring uit Moskou
als professor Latrozki te schrijven, buitengewoon amusant. Donner had in NRC
Handelssblad over ‘de abjecte Heldring’ geschreven. Ik lichtte hem volledig in over
Den Alerdinck en alles wat er verband meehield. Hij vertelde over een bezoek van
Pieter en Margriet aan de krant, met toestemming van Beatrix. ‘Het koninklijk huis
staat zeer gereserveerd tegenover onze krant,’ zei hij. Hij vroeg me de details niet te
noteren. En Heldring maar beweren dat er geen serviliteit meer is bij journalisten.
Hij vond het optreden van Pieter van Vollenhoven tijdens dat bezoek lichtelijk gênant.
Maar Wout is wel erg pro-Beatrix.

Er lagen brieven van Peter en Eduard en een brief van Henk Hofland172 met een nogal
vreemd stempel op de achterzijde. Er lag ook een briefkaart van Jan Cremer.
Bij het nalezen van The New York Times ergerde ik me groen en geel aan wat
Reagan heeft uitgevreten terwijl ik in Moskou was. Premier Bettino Craxi van Italië
waarschuwde generaal Walters geen militaire actie te ondernemen. In Den Haag
namen ministers van Buitenlandse Zaken van de EEG het besluit om de Libische
ambassades beperkingen op te leggen. Natuurlijk, want Washington heeft ze als
terroristen gebrandmerkt en wat uit het Witte Huis komt, moet waar zijn. Het is toch
ongehoord dat Reagan het bombardement ‘a single engagement in a long battle

172

Zie bijlage 36.
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against terrorism’ noemde. Zou hij het zelf geloven? The New York Times publiceerde
een paginagroot artikel waarin het de claim dat ‘terrorisme’ moest worden bestreden
overnam.173 Ook publiceerde deze krant een hoofdartikel dat droop van de emoties,
met de als vaststaand feit geldende stelling dat het Libië van Khadaffi de voornaamste
aanstichter van het terrorisme is.174 De krant doet alsof Reagan het recht had op te
treden zoals hij deed. Men vergeet dat de informatie die de Amerikaanse president
krijgt voorgeschoteld - en onthouden wordt - even onbetrouwbaar is als de dagelijks
kost die de burgers van de Sovjet Unie krijgen opgediend in de Pravda. Lyndon
Johnson wilde om die reden in 1968 geen president meer zijn, wetende hoe hij door
zijn eigen diensten werd misleid.175 Hij liet Hanoi bombarderen na door de CIA bewust
om de tuin te zijn geleid. Reagan is in dit opzicht als was in de handen van de cloack
and dagger boys. Maar dat The New York Times met Reagan meedanst, is een ernstiger
zaak.
Minister Hans van den Broek heeft op 15 april de Amerikaanse acties ‘betreurd’.
Zo'n man kan zich niet permitteren te zeggen dat Reagan qua reputatie wedijvert met
Hermann Göring. Op 16 april keurde de overgrote meerderheid van het parlement
Reagans actie af. Het Europarlement in Straatsburg heeft de VS veroordeeld vanwege
‘de grove schending van het internationale recht’. NRC Handelsblad verscheen 15
april zonder blikken of blozen, alsof het waar was, met de onderstaande kop.

Moesten de aanhalingstekens twijfel aanduiden?
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The New York Times, 13 april 1986, FAIR WARNING.
The New York Times, 15 april 1986, THE TERRORIST AND HIS SENTENCE.
Onder andere bij het incident in de Golf van Tonkin dat door de CIA werd geprovoceerd.
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En terwijl de Amerikaanse strijdkrachten ook nog enige tijd op ‘world alert’ werden
geplaatst - want stel je voor dat Gorbatsjov raketten zou laten afschieten - vloog de
beurs van Wall Street omhoog met 38,32 punten naar een nieuw record 1.847,97. Je
moet er maar niet aan denken dat zulke signalen worden ingegeven door mensen die
hopen dat er een wereldoorlog zal komen, omdat dit profijtelijk zou zijn voor de
Amerikaanse oorlogsindustrie.
Henk Hofland schreef vanuit New York op 14 en 15 april enkele artikelen. Het
eerste was REUS DEELT KLAP UIT EN VOELT ZICH VOLDAAN en het tweede
AMERIKAANSE MEDIA OORLOG TEGEN LIBISCHE KOLONEL. In deze artikelen schemert
weer iets van de Hofland door zoals ik me hem van vroeger herinner. Hans van den
Broek vertelde op 16 april aan de Kamer dat hij verwachtte dat de spanningen rond
Libië zouden escaleren. Washington weet heel goed dat Moskou zich op dit moment
intern in een overgangsstadium bevindt dat zich allerminst leent tot krachtdadig
optreden vanuit het Kremlin. Op 19 april heeft Gorbatsjov het Amerikaanse optreden
‘the law of the jungle’ genoemd. Woordvoerder Vladimir Lomeiko zei op 18 april
in Moskou al dat de Amerikanen geen enkel bewijs voor hun beschuldigingen aan
het adres van Libië hebben geleverd, zeker niet wat betreft de bomaanslag op een
bar in West-Berlijn.
Rudie Kagie kwam naar Amerbos. We spraken twee uur over Suriname. Hij maakte
veel aantekeningen. Hij viel me tegen. Hem was verteld dat ik bij mijn laatste bezoek
aan Suriname was ondergedoken. Ik heb hem volkomen open verteld wat ik van
Bouterse en Suriname dacht. Als hij slim is, begrijpt hij dat Vrij Nederland op de
verkeerde lijn zit, net als de rest.

21 april 1986
Twintig jaar geleden overleed mijn vader. Het is niet te geloven. Cecile van Lennep
belde uit Vorden. ‘Leef je nog,’ vroeg zij. Er was voor haar niet veel plezier meer
aan het leven, want ‘mijn botten geven het op’.
Dirigent Antonio d'Almeida, mijn vriend sinds Yale, schrijft me vanuit Sydney
waar hij achttien concerten in het Opera House leidt.
Terwijl ik in Moskou was zijn Simone de Beauvoir en Jean Genet in Parijs
overleden.
Fidel Castro heeft Reagan even opportunistisch en onverantwoordelijk genoemd,
en zonder scrupules als Adolf Hitler.
Op Cuba werd herdacht dat Washington 25 jaar geleden een
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CIA-legertje

naar dit land stuurde dat bij de Varkensbaai in de pan werd gehakt.

22 april 1986
Aart van der Want belde. Hij had van Pannenborg van Philips gehoord dat ‘iedereen’
tegen de toetreding van Erik Jurgens was. Laat ze dood vallen. Ik wil niets meer met
de Club van Rome te maken hebben.
Michail Gorbatsjov heeft tijdens een bezoek aan de DDR voorgesteld dat de NAVO
en het Warchaupact gelijktijdig moeten worden opgeheven. Hij is een nieuwkomer
in het vak. De Amerikanen geven de NAVO in geen duizend jaar op.176
Newsweek speelt met de omslag van 21 april 1986 weer in op de machogevoelens
van de Amerikaan, die uit de cowboytraditie van het Wilde Westen is voortgekomen.177
‘Reagan vs. Kadaffi, A Gathering Storm’ schrijven zij bij een foto van een Amerikaans
vliegdekschip. Time zette Khadaffi op de omslag en retoucheerde de foto zodanig
dat hij lijkt op een maffioso van de laagst soort.

23 april 1986

En dan is er natuurlijk Suriname. De Telegraaf komt met bovenstaande kop bij een
artikel van Arnold Burlage en Rob Knijff. Paul Somohardjo van de militante vleugel
van het verzet in Nederland zou aan de FLNA in Angola willen vragen te helpen
Suriname te bevrijden van Desi Bouterse.
De Amsterdamse politie vertelde de Volkskrant op 12 april 1986 dat er aanwijzingen
bestaan dat er een cocaïnelijn is tussen Amsterdam en Paramaribo, waarbij Surinaamse
militairen zijn betrokken. In de Tweede Kamer zijn er een hoop vragen gesteld over
de mogelijke betrokkenheid van twee militairen, luitenant Gorré en kapitein
Bhagwandas.178 Frans Weisglas (VVD) schijnt zich hier weer het meeste over te hebben
opgewonden. Hij lijdt aan een anti-Bouterse complex.

176
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International Herald Tribune, 19 april 1986, James Markham.
Newsweek, 21 april 1986.
Over Desi Bouterse wordt niet gerept.
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In Moskou heeft Vladimir Horowitz voor het eerst in 61 jaar weer een pianorecital
gegeven. Hij had zijn eigen Steinway meegebracht en werd als een verloren zoon
binnengehaald met een staande ovatie van een volle acht minuten. Wat zou ik dat
graag hebben gehoord.179
Rudie Kagie heeft een hoop onzin geschreven in Vrij Nederland. Er is niets
overgebleven van wat ik hem vertelde. Hij wist kennelijk voor hij naar Amerbos
kwam wat hij me wilde laten zeggen. Er lopen maar al teveel van dergelijke knulletjes
rond die zich uitgeven voor verslaggevers. Ik zal hem zeggen wat ik ervan denk en
besteed er verder geen aandacht aan.
André Spoor telefoneerde me voor zijn vertrek naar de VS voor de Den Alerdinck
IV conferentie. Dé Slager had er in de laatste vergadering door gekregen dat ‘de
afwikkeling’ met Oltmans door hem en hem alleen zou worden behandeld. Dus toen
Gerd Ruge en André Spoor dit onderwerp aansneden, las Slager de notulen voor van
toen en daarmee was de kous af. Spoor adviseerde me het bedrag dat Den Alerdinck
me schuldig is, zeer zeker via Loeff & van der Ploeg te laten innen. Alle pogingen
van Ruge en Spoor me te helpen, werden door Slager beantwoord met: ‘Dit is mijn
beroep, ik doe het op mijn manier.’ De man is ook al twintig jaar de advocaat van
Lurvink dus hij voert gewoon de opdracht van zijn cliënt uit: er voor zorgen dat ik
niet hoef te worden betaald.

24 april 1986
President Reagan sluit nieuwe aanvallen op Libië en ook Iran niet uit. ‘Als er
onweerlegbare bewijzen zijn’ noemt hij dat, dan gaan Teheran en Tripoli plat.
Ik belde Arbatov in Moskou en kreeg hem meteen. Hij trok van leer tegen het feit
dat ik bij de Academie van Wetenschappen (want Arbatov was immers in de VS) het
onderwerp van een uitnodiging aan de Young Presidents Organisation had
aangesneden. Mij leek het de normaalste zaak van de wereld, tenzij ze in Moskou
meer weten over de YPO dan ik. Hij wilde er niet teveel aandacht op vestigen of per
telefoon over spreken, maar het had een ongunstige indruk bij de Academie
achtergelaten. Ik zou me te allen tijde aan zijn adviezen moeten houden.
Ik kreeg een tweede brief van Hofland uit New York.180
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International Herald Tribune, 22 april 1986, Celestine Bohlen.
Zie bijlage 37.
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25 april 1986
Ik werk dag en nacht aan Zaken doen, de vier verhalen over Van Eeghen, Jeelof,
Orlandini en Lurvink. Wim Hazeu schreef: ‘Een goed verhaal. Hier en daar heb ik
het stilistisch sterker gemaakt en een enkele zwakke alinea geschrapt.’

27 april 1986
Ik ben bijna klaar met ‘de bende van vier’.

28 april 1986
Het manuscript is af. Ik laat het verder met rust anders blijf ik eraan frutselen.
Ik kreeg een brief van André Haakmat. Hij twijfelt nu sterk of Bouterse de juiste
man is die Suriname zou moeten leiden.181 De gedachten van Haakmat over Bouterse
veranderen even dikwijls als de winden boven het meer van Genève.182
Hans Teengs Gerritsen schrijft: ‘(...) zou zeker graag weer eens met u lunchen en
allerlei dingen de revue laten passeren.’ Ik moet hem bellen.
Ik heb vanavond een lezing gegeven op Nijenrode. Het was een ervaring om weer
eens in Breukelen te zijn. Er zijn in de kasteeltuin zoveel nieuwe gebouwen neergezet,
het lijkt wel een dorp. Nijenrode is nu dus een hogeschool met 600 studenten. Ik
schrok wel bij de gedachte dat ik daar veertig jaar geleden voor het eerst rondliep.
Het werd teveel een van de hak op de tak lezing. En altijd wanneer ik mijn
ervaringen met Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten vertel, schijnt dit
ongeloofwaardig te klinken, zo van ‘maar dit is in Holland onmogelijk.’ Een jongen
zei: ‘Bent u niet een beetje paranoïde?’

29 april 1986
Minister George Shultz heeft bepleit dat er geheime acties tegen Libië zullen moeten
komen.183 Het Amerikaanse terrorisme neemt hand over hand toe.
Er is een explosie geweest in een atoomcentrale in de Sovjet Unie. Willem Brugsma
bracht in Panoramiek van de NOS een panel samen om erover te discussiëren. Hij
eindigde de uitzending met ‘de beste wensen voor het Russische volk.’ Hij bedoelde
natuurlijk de volkeren van de Sovjet Unie.
Harry van Wijnen schreef dat er gevoelens heersen, ook in het
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Zie bijlage 38.
Die vergelijking maakte Inez Röell eens in de jaren vijftig.
The New York Times, 28 april 1986, Bernard Gwertzman.
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parlement, dat het premierschap van Lubbers ‘imperiale trekjes’ krijgt.184 Joop van
Tijn en Max van Weezel van Vrij Nederland (die een PvdA-blad leiden) betogen dit
in een door hen geschreven boek.185 Ik vraag me af of het waar is. Bovendien zijn
imperiale trekjes geen negatieve kwalificatie voor een ‘no-nonsense man’ als Lubbers.

30 april 1986
Beatrix en co. zijn weer aan hun jaarlijkse ‘gewoon doen rit’ tussen de mensen bezig.
Haar kapsel ziet er uit als altijd, zó uit de boutique. De show die zij opvoert, is ook
altijd hetzelfde.
De kernramp van Tsjernobyl, nabij Kiev, schijnt een zeer ernstige zaak te zijn.
Boven Scandinavië is radioactief materiaal ontdekt. Een officiële verklaring uit
Moskou kwam pas nadat Finland, Zweden en Denemarken abnormaal hoge metingen
van radioactiviteit hadden gemeld.186
The New York Times schrijft dat Polen de verkoop van melk afkomstig van koeien
die buiten grazen, heeft verboden.187 In Denemarken is een stormloop op jodiumpillen
aan de gang. Terwijl de USSR zelf de eerste drie dagen heeft gedaan alsof er niets aan
de hand was. Pas vandaag brengt ook The New York Times de ramp over de hele
voorpagina. De VS hebben ‘humanitarian and technical assistance’ aangeboden. Ze
hebben er veel voor over om onder dekking van ‘hulp’ een kijkje te kunnen nemen.
De Reagans zijn in Indonesië. Het Indonesische regime zette twee Australische
journalisten meteen het land uit toen ze voor een reportage arriveerden, want er is al
enige tijd wrijving tussen Djakarta en Canberra vanwege negatieve artikelen in de
Australische pers over Suharto en diens familie. De Suharto-corruptie werd er breed
in uitgemeten. Zelfs Barbara Crossette van The New York Times werd bij aankomst
weer uitgewezen. Een typische Suharto-streek om zulke schandalen te laten
plaatsvinden als de Amerikaanse president zijn gast is. Beide heren zouden het juist
goed met elkaar moeten kunnen vinden, want ze hebben allebei een gigantisch
minderwaardigheidscomplex, dat door machogedrag moet worden gecompenseerd.
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1 mei 1986
Daan Dijksman van de Haagse Post kwam naar Amerbos ‘om bij te praten’. André
Spoor had blijk gegeven geen waardering te hebben voor de reeks artikelen die Daan
over Lurvink en onze affaire had gepubliceerd. Ik bracht Daan op de hoogte van de
jongste ontwikkelingen. Toen ik begon te spreken over bezoekjes van de BVD aan
Van Eeghen en aan Lurvink, hield hij meteen op met notities maken. Journalisten
niet meer serviel? Vanavond op televisie weer zoiets. Minister Jan de Koning
beantwoordde vragen samen met Wim Kok. De juffrouw van de VARA stelde daarop
een nieuwe vraag aan De Koning, die antwoordde: ‘Ik wil eerst nog even iets zeggen
over het antwoord van de heer Kok.’
‘Nee,’ zei de VARA-medewerkster, ‘dat gaat nu niet meer.’ Waarop de minister
dociel alleen maar zei: ‘Dan zeg ik dat ik het niet met Kok eens was.’ Dat kan
natuurlijk helemaal niet. Ik heb minister De Koning (aangetekend) onder meer
geschreven: ‘Wanneer ministers zich voor televisiekijkend Nederland op zo'n manier
laten afblaffen door een complete nul, als die juffrouw van de VARA, is het geen
wonder dat mijn interview met Adriaan van Dis vorig jaar furore maakte. Wanneer
- of ooit - zullen bewindslieden hun tanden laten zien en voor eens en voor altijd een
einde maken aan zulke lamentabele vertoningen?’

2 mei 1986
Mijn broer Theo belde me enthousiast. Hij was teruggekeerd uit Zuid-Afrika. Onze
broer Hendrik in Kaapstad maakt het voortreffelijk. Hij had deel I van de Memoires
uitgespeld en een bandopname van 50 minuten gemaakt met reacties en opmerkingen.
Ik ben benieuwd. ‘Wat heeft hij dan gezegd? Geef eens een indicatie,’ vroeg ik.
‘You know me,’ zei Theo, ‘you have to wait for the tape.’ Wim Hazeu vindt het
hoofdstuk Lurvink in mijn boek totaal vernietigend voor de man. ‘Het is gewoon
waar,’ heb ik geantwoord, ‘het is eigenlijk nog veel erger.’
Ik zat piano te spelen maar herinnerde me opeens Theo's woorden dat zijn vrouw
‘met lange tanden’ uit Zuid-Afrika naar Zwitserland was teruggekomen ‘and I had
to laugh’.
China leent Suriname 14 miljoen gulden.

3 mei 1986
Ik was het bijna vergeten maar een artikel in The New York Times wees me erop dat
Den Alerdinck in New York nu in volle
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gang is, zonder Enkelaar en mij.188 Vladimir Lomeiko werd ondervraagd door
Amerikaanse journalisten naar de omvang en de slachtoffers van de atoomramp. Hij
ontweek de vragen. De sovjets wonden zich blijkbaar op over de vijandige vragen
van de pers. Lomeiko: ‘The Soviet Government gave the information which is true
and reliable, that two died. But you didn't like that. So you talked about 2.000 deaths.’
Zou Lomeiko zelf echt hebben geloofd wat hij hier uitkraamde? Het zal de nodige
commotie op de conferentie hebben veroorzaakt. Lomeiko werkte zichzelf nog verder
in de nesten door te zeggen dat het Westen ervan genoot dat er iets mis was gegaan
in de USSR en daarom het woord ‘catastrofe’ gebruikte in plaats van ‘incident’.
NRC Handelsblad publiceerde op een kaartje in welke richtingen de radioactieve
wolken waren verspreid. Ook in ons land zijn hogere waarden van radioactiviteit
gemeten.
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Kees Reedijk, met wie ik eens schriftelijk de afspraak maakte dat mijn dagboeken
naar de Koninklijke Bibliotheek zouden gaan, is met pensioen gegaan. Ik moet zien
die afspraak gehonoreerd te krijgen door de nieuwe leiding.
Eduard kwam tegen 12:00 uur. We waren lang in gesprek in de tuin en gingen
daarna naar boven. Het was wederom raak. Voor de zoveelste keer: samenzijn met
Ed is niet te beschrijven. Vanavond waren we anderhalf uur bij Jan en Babette Cremer.
Ivan is een aardig kereltje geworden Jans zoon Cliff heeft een nieuwe voet gekregen
en loopt weer. Hij gaat in Jans vroegere atelier wonen. Zijn andere zoon jaagt op
krokodillen in Kenia.

4 mei 1986
Newsweek laat de Britse admiraal Sir James Eberle aan het woord: ‘I think Europeans
find it very difficult to see terrorism as an act of war. They see terrorism as a challenge
to society not as a challenge to national security. The idea that Mr. Qadaffi could
actually represent any serious challenge to US national-security seems to be really
rather ridiculous.’ En juist met die meer dan belachelijke slogan is Reagan tegen
Khadaffi op pad gegaan.189
Eduard en ik luisterden gisteren toevallig naar een BBC-programma waar luisteraars
van binnen de USSR en landen daarbuiten vragen aan Georgii Arbatov konden stellen.
Ook vanuit hier.190 Er waren de nodige pijnlijke momenten.
Nadat Time en Newsweek wekenlang het wereldpubliek dat deze weekbladen leest
getrakteerd hebben op oorlogsomslagen, is nu het bejaarde hoofd van

Vladimir Horowitz op de omslag van Time verschenen, de laatste der grote,
romantische pianisten. Blijkbaar zijn sommige Amerikaanse journalisten nog niet
helemaal vergeten dat er ook nog andere onderwerpen zijn dan moderne
wapensystemen (in naam van vrijheid en democratie) testen op kleine Afro-Aziatische
landen, die zich hiertegen niet kunnen verweren.191
De tonen die Horowitz' handen
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kunnen maken en wat hij daarmee ‘vertelt’ vind je nergens meer. Horowitzen worden
niet meer gemaakt.
Opmerkelijk was een reportage in Newsweek over de ontwikkelingen op het gebied
van orgaantransplantaties.192 Op een conferentie over dit onderwerp zei een deelnemer:
‘The idea that you may be able to repair the damaged brain, has captured the
imagination of the neuro-biological community. Investigations now follow two lines:
how cells and molecules in the brain and transplant interact and whether transplant
can restore functions lost to disease or aging. While the ultimate goal may be to put
brain repair techniques into the surgical tool-box, researchers also hope to answer
basic questions about neuro-biology.’ Daar zou ik me in willen verdiepen in plaats
van de schoftenstreken en de misdaden tegen de mensheid door Reagan en zijn
jongens.

5 mei 1986
Ik kreeg bezoek van John Oltmans uit Maarssen, lid van de Indische tak, kleinzoon
van oom Henry Oltmans, een broer van oom Lex, oom Bernard and so on. Hij wil
een boek over de familie schrijven.
Leonid Zamyatin is ambassadeur in Londen geworden.
Al Eisenstat belde of ik morgen naar Genève wilde komen voor een ontmoeting
in het Richemond Hotel.
Van alle Amerikaanse commentatoren sprak opnieuw Anthony Lewis mij het
meeste aan. Na wat Reagan in Libië heeft uitgehaald, maakte Lewis zich kennelijk
bezorgd over een soortgelijke oorlogsdaad tegen Nicaragua. MANAGUA: USING US
193
POWER UNWISELY IN UNJUST WAR, heette zijn artikel. Alhoewel, Lewis hangt zijn
betoog op aan wat professor Michael Walzer van Princeton University hem hierover
vertelde, de geijkte methode om een mening met ‘gezag’ te onderbouwen. Walzer
(en Lewis) noemen Reagans methode om door steun aan de contra's een permanente
guerrilla-oorlog op de been te houden ‘an act of willful cruelty toward the
Nicaraguans. In considerable part it is a terrorist war, and that means the brutal killing
of innocent civilians.’ Een keurige manier om met zoveel woorden te zeggen waar
Reagan en de zijnen eigenlijk mee bezig zijn: terrorisme.

6 mei 1986
Ik luisterde naar de tape die Hendrik voor me gemaakt had,
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met zeer geestige bemerkingen, maar ook met kritiek dat ik in de Memoires details
had beschreven die anderen hoogstens in liefdesbrieven zouden vermelden. Hij had
er soms bij gebloosd. Anderzijds waren er details in vermeld, ook over onze ouders,
die hij nooit heeft geweten. Ik heb een antwoord op band opgenomen, dat ik in Genève
zal verzenden. Hij vond de wijze waarop ik soms jongens op straat ontmoette
‘rondwandelen als een straathoer’. Hij heeft gelijk.
Met de gebruikelijke onnauwkeurigheden is in de Haagse Post een beknopt
overzicht verschenen van mijn komende boekje over vier ‘beroemde Nederlandse
zakenlieden’ en hun handel en wandel zoals ik die aan den lijve heb ondervonden.194
Ik tekende in Baarn met Wim Hazeu het contract voor deze uitgave. Hij verwachtte
overigens dat een of meerdere van de besproken heren rechtsmaatregelen zullen
nemen tegen mijn publicatie.
Carel Enkelaar haalde me bij Hazeu op. We reden naar Groot Kievitsdal, waar ik
hem de pagina's 95 tot 138 van mijn getypte manuscript liet lezen. Hij vond het af
en toe te gedetailleerd, maar mummelde voortdurend ‘dat is waar’ of ‘dat is juist’.
Hij had een paar verbeteringen, die zeer goed waren. Terwijl hij las, schreef ik in
Eduards carnet. Hij vroeg wel of ik zijn contract met Lurvink eruit wilde halen, omdat
hij als NOS-baas geen contract met de man had mogen aangaan. ‘Wanneer Joop van
Tijn dit gaat onderzoeken,’ zei hij.

7 mei 1986
Genève
Ik ontmoette Al Eisenstat in zijn kamer in het Hilton Hotel, waar we de situatie in
de USSR bespraken. Daarna aten we samen in het Chinese restaurant van het hotel.
Hij heeft op 22 mei aanstaande een afspraak in het Witte Huis met Jack Matlock van
de Nationale Veiligheidsraad. Hij gaat voorstellen om in Californië computers te
gaan bouwen voor de sovjets, volgens hun eigen wensen, met de toezegging vooraf
dat Apple later een fabriek in de Sovjet Unie zal neerzetten, zodat ze het uiteindelijk
zelf kunnen gaan doen. Al wil Matlock vragen of diens bemoeienis nodig is, aangezien
er geen gevoelige technologie aan te pas komt.
‘You can always ask him what the Geneva agreement on those matters really
means,’ zei ik. ‘That is what Arbatov said,’ antwoordde hij.
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‘But it is true.’
John Sculley had genoten van mijn memo over de lunch met Velikhov, Arbatov
en Eisenstat in Moskou en vroeg om toestemming het te mogen kopiëren. Hij had
twee weken geleden nog geluncht met Steve Jobs, die voor vier miljoen dollar een
nieuw bedrijf had gekocht en voor zichzelf gaat beginnen. Al verwachtte er niet veel
van.195
Later wandelden we langs het meer en wat me opviel was dat hij voor het eerst
persoonlijke vragen stelde. Hij vroeg of ik een politiek journalist was. Ik ontdekte
dat Al in 1955 in de Amerikaanse ambassade in Den Haag had gewerkt. ‘Dutch
women are terrific,’ zei hij.

8 mei 1986
Amerbos
In Chicago zijn de graanprijzen omhoog gevlogen nu de fall-out van de ramp in
Tsjernobyl landerijen in de Sovjetrepubliek Oekraïne heeft besmet, evenals die van
omringende landen. Er wordt afgeraden buiten gekweekte spinazie te eten. Ook de
prijs van vlees is in de VS opgejaagd als gevolg van Tsjernobyl, want de import vanuit
Europa zal afnemen. Vroeger werden groenten doorgedraaid om prijzen te stabiliseren.
Terwijl 340 miljoen mensen ondervoed zijn (vernietigt) men essentiële
levensmiddelen, omdat ze radioactief zijn besmet. De wereld zit vreemd in elkaar.
Wat hangt ons boven het hoofd als er elders iets dergelijks zou gebeuren? In de VS
staan er 101 atoomcentrales.
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Anthony Lewis beantwoordde mijn brief uit Moskou waarin ik hem vroeg wat het
voor The New York Times zal betekenen als de ‘current group of commentators, you,
Reston, Wicker are gone, like Lippmann, Kraft and others have gone already.’ Hij
vond het een goede vraag maar had er ook geen antwoord op. Dreese zendt me de
brief die hij Dé Slager schreef over mijn claim op Den Alerdinck. Of ik ook meteen
1.500 gulden wil deponeren.196 Dit is een vriendenprijsje vanwege de bemiddeling
door Aart van der Want.

9 mei 1986
Ambassade-secretaris M. Jessurun van Suriname werd op Schiphol aangehouden
met een geladen magazijn van een pistool in zijn bagage. Deze diplomaat is mij
uitstekend bekend. Henk Herrenberg heeft hem naar Paramaribo teruggeroepen.
Herrenberg heeft zelf, zoals ik herhaaldelijk heb gezien, altijd een geladen pistool
bij zich.

10 mei 1986
Zoals ik Velikhov in het NOS Journaal hoorde uitleggen, bombarderen de sovjets de
reactor met zand en lood om het smeltproces tot staan te brengen.197 Velikhov schijnt
ter plekke te zijn om de situatie te helpen stabiliseren. Hij schreef in Pravda dat er
wel veel kritiek wordt uitgeoefend, maar dat het de eerste keer is dat men met een
dergelijke ramp wordt geconfronteerd. Er zouden reeds 84.000 mensen zijn
geëvacueerd vanwege stralingsgevaar.
Frans Kellendonk heeft een nieuw boek geschreven: Mystiek lichaam, en sprak
erover met Hans Maarten van den Brink.198 Kellendonk verafschuwt realisme. Dat
werd ook in mijn gesprekken met hem meer dan eens duidelijk. Als rechtgeaard
rooms-katholiek heeft hij mystiek en wegdromen nodig om niet in de gracht te
springen. Hij beroept zich op Kundera's De ondraaglijke lichtheid van het bestaan.
‘Hij is evenzeer overtuigd van de noodzaak van utopieën. Hij oppert dat
tegenstellingen in de wereld, en de ellende die daar het gevolg van is, voortkomen
uit verschillen tussen de utopieën die worden nagejaagd.’ Nee mijnheertje, dacht ik,
de ellende is het gevolg van de verschillen tussen de utopieën en de werkelijkheid.
Het programmeren van onhaalbare utopieën is in dit opzicht misdadig. We
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moeten eens ophouden kinderen knollen voor citroenen te verkopen. Maar wat zegt
Kellendonk?
‘Daarmee ben ik het niet eens.’ Ik dacht prima ik ook niet. Maar wat volgt dan?
‘Alle utopieën, de communistische heilstaat, de Amerikaanse droom, het Koninkrijk
Gods, zijn namelijk hetzelfde. Het is altijd prachtig weer, we zijn gelukkig getrouwd,
er heerst vrede alom. De ellende komt volgens mij voort uit iets in onszelf, iets dat
de zaligheid van die utopieën niet wenst, dat er bang voor is. En wat dat iets is, meen
ik gevonden te hebben in een stelling van Carry van Bruggen, die ik gebruikt heb
als motto voor het laatste deel van mijn boek: “Distinctiedrift is levensdrift,
eenheidsdrift is doodsdrift”.
Alle utopieën, ook de Amerikaanse, zijn in wezen communistisch. Ze
vooronderstellen de gelijkvormigheid van iedereen. Met andere woorden: de dood
van het individu. En dan kom je onvermijdelijk op de vraag: wat heeft het voor zin
om die utopische zaligheid na te streven als er geen “ik” meer is dat die zaligheid
ervaren kan? Je moet jezelf verliezen om het Koninkrijk Gods te kunnen binnengaan.
Eenheidsdrift is doodsdrift. De romantische liefde strandt altijd op dat dilemma. Van
zulke liefde is de Wagneriaanse Liebestot de logische slotsom en wanneer die slotsom
in zicht komt krijgt het “ik” nukken, vindt het lelijk wat het eerst mooi vond, maakt
het ruzie. Hetzelfde gebeurt in de samenleving. Hoe groter de gelijkheid, des te meer
discriminatie en racisme.
Distinctiefdrift is levensdrift. Het individu speelt op en zoekt een vijand. En of
die zondebok dan een Surinamer of Ema Bouman van de Centrumpartij is, maakt
niets meer uit. Het gaat op dat niveau niet om goed en kwaad, maar om heel primitieve
driften, zoals blijkt wanneer zogenaamde antifascisten gaan plunderen en
brandschatten en anonieme dreigbrieven rondsturen. Het is betreurenswaardig dat
het discriminatieprobleem volkomen in de partijpolitieke sfeer getrokken is, want
die sfeer komt voort uit dezelfde distinctiedrift. Zo is er een heilloze verwarring
ontstaan.’
Ik ben erg op Frans gesteld, maar ik verwerk fundamentele waarnemingen anders
en heb dit altijd anders gedaan, dus mijn eindproducten komen van een andere lopende
band. Maar net als je bij gebrek aan een zelfde gestemdheid wil weglopen van hem,
is er dat spermatic cord dat nichten met elkaar blijft verbinden, wat de verschillen
ook mogen zijn.
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11 mei 1986
Schiphol
Ik vertrek naar New York.
Oswald Spengler (1880-1936) liet zich met twee boeken begraven: Goethe's Faust
en Also sprach Zarathustra van Nietzsche. Ik zou een klein bibliotheekje hebben
meegenomen, inbegrepen enkele boeken van mezelf.199
Jean Genet heeft Hitler voor ‘een oude nicht’ versleten. Ik denk dat de man eerder
aseksueel is geweest, al blijft mogelijk dat Eva Braun hem pijpte. Het lijkt me, dat
hij in de sector seks veel genot heeft gemist.
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New York
12 mei 1986
Ik logeer bij mijn vriend Bertie Hilverdink. Hij loopt na alle operaties steeds slechter.200
Hij liet me een glossy zien van zijn komende boek Making Up, dat hij als een der
prominente visagistes van New York gaat uitgeven, voorzien van eigen schetsen.
‘Ben je trots op me,’ vroeg hij.
‘Heel trots.’
Henk Hofland zei dat Mimi ook in New York was. Godzijdank. Ze zijn dus samen.
Ik zag kans om voor 17 en 18 mei twee gratis nachten in het Hyatt Hotel te
versieren. Ze boden een suite aan. Niet nodig maakte ik duidelijk, ik ben al lang
tevreden met een gewone eenpersoons kamer.
De prins en prinses van Wales zijn in Japan. Volgens The New York Times brachten
zij 100.000 mensen op de been. Het blad schrijft over de in Japan uitgebroken ‘Diana
fever’. Elf tijdschriften wijdden reportages aan haar, voorzien van foto's te beginnen
bij het huwelijk in 1981. Eén blad bood een ‘Cinderella test’ voor de lezers aan, die
eveneens prinses wilden worden.201

13 mei 1986
Lola, de poedel van Bertie, moet naar de kapper.
Time brengt een omslagverhaal over Tsjernobyl, voorzien van een illustratie die
duidelijk maakt hoe de centrale in Tsjernobyl functioneerde.202
Ik leef hier altijd op straat, op terrasjes en vooral uren lopen. En natuurlijk het
eeuwige snuffelen naar boeken. Ik nam Multimind van Robert Ornstein, mee ondanks
de eerste regel dat het Marilyn Monroe was geweest die hem aan het denken had
gezet over ‘the puzzling nature of the mind’.203 Vooral sedert haar zelfmoord is hij
suïcide gaan bestuderen. Tot op welke hoogte zijn we rationeel ‘or does an
“unconscious” set our
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agenda? Are our mental faculties the product of experiences or of learning? Our
illusion is that each of us is somehow unified, with a single coherent purpose and
action. But it is an illusion as we are hidden from ourselves. We have inescapable
and built-in deceptions, illusions about ourselves. Our view of ourselves is limited
by the very structures of the mind itself. We do not have, really, any priviledged
access to understanding ourselves: in fact, our own introspection is often just an
illusion.’ En in deze passage als klap op de vuurpijl: ‘We are not a single person.
We are many.’ Ik ben benieuwd naar wat er komt.
Ik wandelde naar Columbus Avenue om mijn oude vriend, de Indiase danser
Bhaskar te bezoeken. Hij viel jaren geleden ergens op een podium in de VS in een
diep luik en raakte verlamd en zit al jaren in een rolstoel. Zijn vriend Mark heeft hem
nooit verlaten en was bij hem. Met man en macht probeerde ik te verbergen hoe
verschrikkelijk ik het vond hem in deze toestand weer terug te zien. Hij moest jaren
procederen, maar de zaak werd onderling geschikt. Hij is financieel onafhankelijk,
wat in de VS bijzonder is.
Ik heb kennis gemaakt met Eduardus Halim, een Indonesiër van Chinese afkomst.
Hij is getrouwd met Judy, een Chinees meisje, dat net als hij aan de Juilliard School
of Music piano studeerde. Hij heeft prachtige pianovingers. Hij gaat naar het
Tsjaikovski Concours in Moskou en vindt het plezierig in Amsterdam, dat hij niet
kent, een tussenstop te maken en voor vrienden te spelen. Ik vond hem overdreven
zelfverzekerd maar hij zei: ‘You win some, you loose some.’

14 mei 1986
Op advies van Marshall Shulman heb ik een kort bezoek gebracht aan Peter Osnos
van Random House.204 Ik gaf hem de Amerikaanse editie van mijn boek met Arbatov
en vertelde een soortgelijk boek met Evgeny Velikhov te schrijven. Hij had wel
interesse. ‘After the Chernobyl accident and if he is willing to talk freely to you about
it, we could bring out your report very quickly.’ Hij leek oké. Hij vroeg wel wat
bedenktijd.
Om 17:00 uur woonde ik op Juilliard een herdenkingsconcert bij voor de overleden
professor Sascha Gorodnitzki. Albert Lotto, een student, speelde Chopin. Prachtig.
Diens Japanse vrouw Miyoko Nakaya-Lotto speelde Consolation no. 3. Ik vond het
aangrijpend.
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15 mei 1986
Michail Gorbatsjov heeft eindelijk een televisierede van 25 minuten over de ramp
in Tsjernobyl gehouden om uit te leggen wat er is gebeurd. Het hele verhaal staat in
The New York Times.205 Het dodental is gestegen van twee naar negen en er liggen
95 mensen in het ziekenhuis. Getallen van Westerse doktoren die zijn komen helpen,
liggen aanzienlijk hoger. Uit de hele wereld is apparatuur en medicamenten naar
Moskou gevlogen. US DOCTORS IN SOVIET ARE RACING NUCLEAR DEATH luidt een
kop in The New York Times.206 De Amerikaanse chirurg Robert Peter Gale uit Los
Angeles is onmiddellijk naar Moskou gegaan om beenmergtransplantaties uit te
voeren. Er waren 204 slachtoffers naar Moskou overgebracht. Gale noemde het ‘een
slagveld’. Er wordt dag en nacht doorgewerkt om levens te redden.
Er zijn zelfgemaakte raketten afgeschoten op de Amerikaanse en Japanse
ambassades in Djakarta. Zou het eindelijk de goede kant op gaan? Volgens het
militaire (CIA) regime van Suharto zouden indonesische extremisten met steun van
Libië (natuurlijk!) deze terreurdaad hebben uitgevoerd.
Ik luister naar tapes van Eduardus Halim en lees verder in Ornstein. ‘It is illusionary
to think that a person has one mind, good or bad. There is no single mind but many.
We are a coalition, not a single person. We are unaware of how we decide and even
“who” is deciding for us. In fact, we have lots of minds and they are specialized to
handle different chores. There are different kinds of memories. There are multiple
talents and there are very many styles of thinking. They act like emperors dividing
new territory. We have a simple-minded view of other people as well because of the
way our mental system operates. Each of us is a crowd of people, and in this book I
hope to open the way to looking at the composition and competition of that internal
crowd.’

16 mei 1986
Generaal Vernon Walters, Reagans ambassadeur bij de VN, heeft de cowboytraditie
weer eens hoog gehouden. Hij heeft de landen die Amerikaanse hulp ontvangen
gewaarschuwd dat de poen komt te vervallen als ze in de volkerenorganisatie tegen
de VS stemmen. Ruwer kan het niet.
The New York Times illustreert hoe het mogelijk fout is gegaan
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in Tsjernobyl, zoals Michail Gorbatsjov gisteren op televisie uiteenzette.

Ik lees veel. Peter Härtling, die een studie van Friederich Hölderlin (1770-1843)
maakte, schreef dat vriendschap Hölderlins manier was om liefde uit te drukken, ook
in erotische zin. Zijn liefde tot vrouwen kon hij niet duidelijk maken, tenminste
lichamelijk niet. Nooit eerder zag ik nichterij zo omschreven. Michael Ruse,
hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Ontario, noemt exacte wetenschappen
zoals wiskunde ‘het enige tastbare en zekere dat mensen hebben’. Hij vraagt zich af
waarom de natuur de mens in de richting van het altruïsme dreef ‘terwijl onze genen
zelfzuchtig zijn en zich willen vermenigvuldigen’.207
Frans Kellendonk had nog iets tegen Van den Brink gezegd wat me te denken gaf.
‘Homoseksualiteit zoals ik die in het boek heb beschreven, is een uiterste consequentie
die je uit je mannelijkheid trekt, net als wanneer je je volledig wijdt aan kunst of
wetenschap. Dan beken je je volledig tot de mannelijke sfeer.’ Onbegrijpelijk vind
ik de opmerking: ‘Ik maak bezwaar tegen de vermannelijking van onze cultuur,
waarvan het femi-
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nisme ook een symptoom is. Ik zet juist vraagtekens bij de begerenswaardigheid van
die mannelijke wereld.’ Hij maakt van een mug een olifant. Ik slaap liever met een
vriendje dan met een vrouw omdat het oneerlijk is tegenover het andere geslacht,
wat me veel zegt als onderdeel van de algemene samenleving, maar niet als
abonnementje voor seksuele bevrediging. Laat staan als middel tot voortplanting,
welke ik afwijs, omdat ik zeker weet dat ik vrouw en kind alleen maar verder van
huis zou brengen, zoals ik gebakken ben. Gebakken, als in wat ik geworden ben als
resultaat van waar ik vandaan kom en wat er sindsdien met me gebeurde. Huisje,
tuintje, boompje met een vrouw zou voor mij oneerlijk door het leven gaan zijn. Dit
werd me duidelijk toen ik enkele malen op weg was huisjetuintje-boompje-situaties
als onvermijdelijk te accepteren. Toen ik ‘de derde weg’ ontdekte, voelde dit als een
bevrijding. Ik voel me niet participeren in een heterosamenleving, noch in een
homosamenleving, waar ik me buiten houd. Ik ga als hetero door het leven, wat de
maatschappelijke peiler in mijn hersenen betreft. De meeste mensen van mijn intieme
vriendenkring (buiten Peter en Eduard) zijn hetero. Het percentage? Een homo op
drie hetero.
Frans zit zwaarmoedig en verward te kletsen. Wanneer Van den Brink het
onderwerp AIDS aansnijdt, praat hij in cirkels in plaats van recht voor zijn raap. Dat
krijg je ervan als je de ‘literator’ wilt zijn. De interviewer kreeg uit Frans' woorden
de indruk dat Kellendonk de tegenstelling homo-hetero gelijkstelt aan ziekgezond.
‘Ik heb het over de dynastie van de dood en de dynastie van het leven. De
homoseksueel is van oudsher sterk doodsgericht geweest.’ Speak for yourself, Frans,
je lult! Homo's - en dat is misschien wel waar - leven dikwijls gevaarlijker, omdat
als ik naar mezelf kijk ik buiten mezelf (en Peter en Eduard) geen
verantwoordelijkheden draag. Maar ‘doodsgericht’ zoals Frans zegt? Onzin. Hij
vervolgt: ‘De dood is een homoseksuele obsessie.’ Onzin. ‘Dat is door het uitbreken
van deze ziekte alleen maar aangescherpt.’ Ik heb van deze tendentie van angst voor
AIDS, die kennelijk zeer diep bij hem zit, nooit iets gemerkt. Misschien heb ik er niet
op gelet omdat ik over de dood vrijwel niet nadenk, laat staan dat het een obsessie
van me zou zijn. Mam heeft altijd gewezen op de onvermijdelijkheid van realiteiten.
Peter Schat beschrijft hoe een geheime ereraad in Moskou de componist Tsjaikovski
vanwege diens homoseksualiteit ter dood veroordeelde.208 Hertog Stenbock-Thurmor
begaf zich
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naar tsaar Alexander om hem te vertellen dat de componist tot zelfmoord via de
gifbeker was verdoemd. Een van de leden van de ereraad diende het gif op 1 november
1893 toe. Vier dagen later, na een dagenlange, verschrikkelijke doodsstrijd, stierf
hij. Uit Tsjaikovski's brieven blijkt overigens dat hij zijn homoseksualiteit als een
ziekelijke en verwerpelijke afwijking beschouwde. Hij aanvaardde dan ook het
vonnis. Hoe is het mogelijk? Ik ben geschokt. Barbaars.
Horowitz sprak in de reportage in Time over hoe hij in 1928 samen met dirigent
Thomas Beecham het eerste pianoconcert van Tsjaikovski in New York speelde. ‘I
played louder, faster and more notes than Tschaikovsky wrote,’ herinnerde hij zich.
‘I was doing it my way. Beecham was doing it his way. On the first night, Beecham
came in second.’ Horowitz eindigde het concert ‘several bars ahead of the orchestra,’
aldus Time. Typisch Horowitz
Hij huwde Wanda Toscanini. In 1934 werd dochter Sonia geboren. In 1949 gingen
zij uit elkaar, want Horowitz was biseksueel schrijft Time in 1986. In 1958 kwamen
ze weer bij elkaar en accepteerde Wanda wat er was gebeurd. Geen Moskouse ereraad
en een geheime veroordeling tot een beker gif, honderd jaar na Tsjaikovski. De wereld
gaat toch vooruit.
Mimi Hofland is in absolute paniek, zo vertelde zij me toen ik Henk probeerde te
bereiken. Een andere jongedame schijnt in New York te zijn gearriveerd. Dat moet
André Spoor bedoeld hebben toen hij zei dat Henk ‘een pendeldienst’ had
georganiseerd. De bijzit heeft zich kennelijk niet aan tijden van het door Hofland
opgegeven schema gehouden. Henk en Mimi hadden juist heerlijke dagen gehad. Ze
waren samen naar het door Frans Lurvink en Den Alerdinck aangeboden diner
geweest. Maar nu had hij tijdens een rit in een taxi gezegd: ‘Het wordt tijd dat je
maar weer eens vertrekt.’ Omdat Mimi niet onmiddellijk bereid was haar biezen te
pakken, verliet Henk de voormalige studio van Jan van Wieringen om met mevrouw
Hofland II in te trekken in een motel in Trenton, New Jersey. Mimi zei, nog steeds
overstuur: ‘Soms zegt Henk als we ruzie hebben dat hij Henk en Edmond nooit had
willen hebben, dat was niets voor hem. Op een ander moment zegt hij dat hij zonder
mij een zwerver zou zijn geworden. Gisteren belde hij me nog op uit Trenton en zei:
‘Ik houd van je.’ Henk doet me soms aan monsieur Honteux et Confus denken van
Jean de La Fontaine.
Overigens begreep ik dat André Spoor, Hoflands redder bij NRC Handelsblad na
het schandaal in mijn huis in 1972, in een
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soortgelijk schuitje vaart. ‘Terwijl hij Jessica mee naar het Lurvink-gebeuren nam,
lopen er bij Elseviers twee van zijn verloofdes rond,’ aldus Mimi Hofland. Dat bedoel
ik nu met oneerlijk door het leven gaan, waar ik - mede na het voorbeeld van wat
voor mijn ouders een huwelijk betekende - voor geen goud deel van uit zou willen
maken.
Ik vond het nieuwste boek van Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds,
bestaande uit artikelen die hij in een periode van vier jaar had geschreven.209 Het
boek begint met een uitspraak van William James: ‘To say that all human thinking
is essentially of two kinds - reasoning on the one hand, and narrative, descriptive,
contemplative thinking on the other - is to say only what every reader's experience
will corroborate.’ Waarom werd dit Bruners keuze? Ik hoop dat het duidelijk voor
me zal worden.
‘Most of the psychologizing in this book.’ schreef Rebecca Goldstein in The New
York Times, ‘is an impressive attempt, based on research in anthropology, psychology,
philosophy of language, literary theory and linguistics, to formulate the kinds of
mental processes involved in our creation of world versions.’210
The New York Times illustreerde hoe het lichaam aangetast wordt door
radioactiviteit.
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Mimi belde. ‘Ik wil je graag spreken. Er zijn hier ook nog kleren van Jan van
Wieringen. Henk zegt: “Gooi maar weg”. Wat denk jij?’
Alexander Marshack, onderzoeker paleolitische archeologie van het Peabody
Museum aan Harvard, vertelt in The New York Times hoe hij ‘incised and carved
images on mammoth ivory, bone and stone’ bestudeerd heft, ‘or studied them in the
cool and damp and dark of the caves with ultraviolet and infrared light, trying to get
the images to tell something of their meaning and use, of the lost thoughts of man
thousands of years before the beginning of writing.’211 Mijn vader zou dit met grote
belangstelling gelezen hebben omdat hij een ultraviolette lamp ontwierp om
palimpsesten uit de Romeinse tijd mee te ontcijferen. De monniken smeerden een
substantie op volgeschreven perkamenten rollen, om deze opnieuw te kunnen
beschrijven. De bewaarde geschriften legden dikwijls meer dan één tekst bloot. Met
ultraviolet licht kon ook daaronder gekeken worden.

Greenwich Village, Rivièra coffeeshop
De laatste keer was ik hier nog met Jan van Wieringen. Vroeger ook dikwijls met
Peter, met Eduard, Jonathan Raymond en ik denk Tage Domela Nieuwenhuis. Mimi
kwam rond 16:00 uur naar me toe. We hebben urenlang gesproken. Henk, die mij
nooit zonder dagboek heeft gezien, had haar ooit gewaarschuwd: ‘Neem Wim niet
in vertrouwen.’ Zij vertelde de hele situatie zoals deze was. Zij kent me welbeschouwd
net zolang als Henk zelf. Ik heb geen zin hier één letter van op te schrijven. Het is
hoe dan ook een misselijkmakend verhaal. Daarna zijn we samen nog wat
boodschappen gaan doen, zelfs in Bloomingdale's aan de andere kant van de stad.
Ik dineerde samen met Bertie. ‘Als ik weer op de wereld kom, wil ik een mistress
zijn,’ zei hij. ‘I look for a banker with the physique of a hard-hat. It is difficult to
find two in one.’

17 mei 1986
Hyatt Hotel
The Wall Street Journal schreef een jammerklacht over de uit de pan rijzende
advocatenrekeningen, zelfs zodanig dat ze de Amerikaanse economie beginnen te
ontwrichten.212 Vorig jaar steeg het aantal aanklachten in federale gerechtshoven in
de VS met 62 procent. Het aantal processen om schadevergoeding
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steeg met 370 procent. Want het Amerikaanse rechtssysteem kent nu eenmaal
ongehoord hoge bedragen toe wanneer iemand schade zou hebben geleden door
schuld of toedoen van de tegenpartij. Artsen bijvoorbeeld, laten een derde meer
laboratoriumonderzoeken uitvoeren dan nodig is om zich veilig te stellen tegen
mogelijke schadevergoedingen. Dit komt Medicare213 op 20 miljard per jaar extra te
staan om deze eigenlijk overbodige onderzoeken te helpen financieren. Die
ontwikkelingen komen in Nederland ook.
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HIGH TECH ANXIETY prijkt op de omslag van U.S. News & World Report.

Het blad
waarschuwt: ‘Technology was supposed to solve problems, not cause them. To free
mankind, not to hurt them.’ De reportage waarschuwt dat we met honderden
atoomcentrales bezig zijn met ‘living dangerously’.

18 mei 1986, Pinksteren
Robert Jay Lifton schrijft dat de ‘radioactive particles from Chernobyl are nothing
less than a message of shared fate.’ Hij is van mening dat de psychologische factor
van de ramp in de Oekraïne te weinig aandacht heeft gekregen. Hij denkt dat
miljoenen mensen in de USSR, Oost-Europa en Scandinavië ‘a lifelong psychological
immersion in death’ hebben opgelopen, wat de permanente angst voor onzichtbare
besmetting via radioactief materiaal betekent. Hij heeft dit in Japan en later ook na
het kernongeval van Three Mile Island geconstateerd. Het lijkt me overdreven. Hij
geeft overigens overtuigende voorbeelden wat hem bij zijn onderzoek is gebleken.
In Japan sprak hij bijvoorbeeld met vele ‘A-bomb outcasts’. Zij leden aan het
213
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‘radiation response syndrome’. Hij verwacht dezelfde ontwikkelingen in Europa.215
Soms denk ik dat we een atoomexplosie, de mogelijkheid daartoe, op dezelfde wijze
leren verdringen als de dood.
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Time pakt groot uit over Philips, ELECTRONIC WARS, TAKING ON JAPAN INC., over
de concurrentieslag waar het Eindhovense bedrijf in is verwikkeld.216 Een
Philips-functionaris zegt openlijk dat de tegenstander Japan is. ‘There is a war going
on and we intend to win it.’ Philips wordt het laatste bastion in de wereld genoemd
dat verzet pleegt tegen de wereldwijde overheersing van Japanse
consumentenelektronica. Cor van der Klugt en Wisse Dekker worden opgevoerd als
supermanagers van het 27ste grootste bedrijf ter wereld. Gelukkig heb ik mijn eigen
ervaring met Philips gehad, aangevuld met gesprekken met Toon Quarles en andere
uit de top van het bedrijf voortgekomen bronnen, om dit artikel als slechts één kant
van het Philips-verhaal te kunnen afdoen.
Een andere slechte ervaring met Philips was de kennismaking met Frits Philips in
1958, in verband met een bezoek van hem aan Sukarno in Kopenhagen, waarover
hij achteraf op lafhartige wijze loog. Het doet mij vraagtekens plaatsen bij deze
persoon als ik hem keer op keer opgehemeld zie worden door de Nederlandse
televisie.217
Mimi kwam naar het Hyatt en bracht enkele boekjes van Jan van Wieringen mee,
voorzien van aantekeningen van zijn hand. Ik begrijp niet waarom zijn naaste familie,
die gratis met de KLM kan vliegen, niet het appartement van hun zoon is komen
leegmaken. Ik adviseerde die zaken maar weg te doen omdat Jan zelf blijkbaar ook
geen aanwijzingen heeft gegeven wat ermee te doen. Toen ik vertelde dat Bertie
Hilverdink kwam, wilde zij hem graag ontmoeten. ‘Henk vond altijd dat hij een
slechte invloed op je had,’ zei ze.
‘Ja, omdat hij in 1950 mijn eerst volwaardige homoseksuele ervaring is geweest.
Vergeet niet dat mijn oom Alexander Poslavsky me toen adviseerde er geen probleem
van te maken als ik me er wel bij voelde.’
Toen Bertie arriveerde zei hij al gauw tegen Mimi Hofland: ‘Zoals jij je ogen
opmaakt, zie je het eerst van alles die zilveren plak met groen boven je ogen. Je hebt
mooie ogen. Die moeten de mensen eerst zien. Bovendien accentueer je op die manier
de rimpels rond je ogen. Ga maar zitten.’ Omdat hij net van een visagie-klus kwam,
had hij zijn make-up koffer bij zich. Hij maakte die open, maakte haar gezicht eerst
helemaal schoon en begon toen haar op te maken. Ze volgde heel precies wat hij
allemaal deed. Het was interessant, zelfs voor mij. De jongen die ik in 1950 op straat
in Amsterdam ontmoette,
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zat 36 jaar later in het Hyatt de vrouw van Hofland mooi te maken.

19 mei 1986
Peter Osnos van Random House belde. Hij was in het boek van Evgeny Velikhov
geïnteresseerd, maar wilde meer materiaal zien.
Ik haalde bij Simon & Schuster twee exemplaren op van Daniel Fords boek The
Button (waarmee de Amerikaanse atoomknop wordt bedoeld).218 Velikhov wilde dit
boek graag hebben. Ford heeft op Harvard gestuurd en komt uit de hoek van de Union
of Concerned Scientists in de VS. Washington schreeuwt van de daken dat de VS
nooit een atoomwapen zullen gebruiken tegen de USSR, tenzij de VS daartoe worden
geprovoceerd. Ford legt meteen uit dat het Pentagon wel degelijk uitgewerkte plannen
heeft om direct, wanneer de president dit zou bevelen, een first strike uit te voeren.
Dus ook zonder een provocatie van het Kremlin. En dan verwijst Ford, ook zo
belachelijk, naar het feit dat ‘the American people strongly support the policy of
retaliation.’ Weer een paar regels verder stelt hij dat wanneer Washington eenmaal
een ‘massive nuclear strike on key military targets’ in de USSR heeft gelanceerd, het
hoofddoel zal zijn ‘to kill Soviet leaders and thereby immediately paralyze the highly
centralized Soviet war machine.’ Amerikanen hebben in de buurt van Pikes Peak in
de Rocky Mountains het North American Aerospace Defense Command diep onder
de hoge bergen ingegraven. De sovjets hebben eveneens alle belangrijke faciliteiten
in geval van oorlog ondergronds aangelegd. Dat men de grote bazen aan beide kanten
zou kunnen liquideren, kan meteen naar het rijk der fabelen worden verwezen.
Henk Hofland liet een boodschap in het Hyatt achter, maar ik heb nu geen zin
meer te reageren.
Wat me in dit hotel altijd weer opvalt, is hoeveel voedsel er wordt verkwist en
niet alleen vanwege de absurde porties die mensen zichzelf toedienen en die
vervolgens met geen mogelijkheid kunnen verstouwen met als gevolg dat ze worden
weggesmeten. Over de hele linie kent de Amerikaanse collectieve psyche geen
‘Hongerwinter’ of de gevolgen van tekorten en lijden doordat een aantal van hun
grootste steden in puin werden gebombardeerd. Tweehonderd jaar geen oorlog. Geen
wonder dat de Amerikanen aan de top staan.
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Amsterdam
20 mei 1986
Amerbos
Ik luister al dagenlang geconcentreerd naar het pianospel van Eduardus Halim via
mijn walkman.
Bert Dreese had Den Alerdinck gesommeerd de toegezegde bedragen binnen tien
dagen aan mij over te maken, maar Lurvinks adviseur Dé Slager ontpopte zich als
‘advocaat in kwade zaken’ en beriep zich op zijn brief van 24 januari 1.1., dat ik de
voorwaarden waaronder ik het contract was aangegaan zou hebben geschonden. Dat
is gelogen. Dat weten Lurvink en Slager ook. Vandaar dat Spoor en Ruge beweren
met die zaak in hun maag zitten. Ze weten dondersgoed dat ik van Den Alerdinck
een trap na krijg.
Hans van der Voet bevestigde, dat Beatrix en Claus samen naar de laatste
Bilderbergconferentie zijn geweest.219
Het duo dat Heineken ontvoerde is opnieuw gearresteerd, in Parijs. Mitterrand
tekende een aangepast uitleveringsverdrag. Nu kunnen zij hier terecht staan voor de
ontvoering van Freddie Heineken.
‘Neuroscientists and cognitive psychologists,’ aldus Daniel Goleman, ‘are both
heralding a coming revolution in their ability to decipher the brain's involvement in
the mind.’220 Wat me al jaren bezig houdt is niet alleen hoe het ding (the mind) werkt,
maar wat er zich daarbinnen afspeelt, waar we zelf absoluut geen controle over
hebben. ‘The mind is what the brain does,’ aldus onderzoeker Stephen Kosslyn. Ieder
neuron van de tien tot 100 miljard neuronen in een hoofd, ontvangt informatie van
1.000 tot 100.000 collega-neuronen en geeft dan (als informatieprocessor) berichten
aan soortgelijke aantallen neuronen door. Die neuronenfabriek, die regelkamer,
gebruiken we maar al te vanzelfsprekend van het begin tot het einde, zonder er een
voorstelling van te kunnen maken. Toch is je brein de instantie die het
oppercommando in handen heeft.
Dit heeft ook betrekking op de bovenkamers van de heren Van
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Eeghen, Jeelof, Orlandini en Lurvink, die ik in mijn komende boekje beschrijf. De
modus operandi van die vier breinen hebben dermate lang het hoofd boven water
moeten houden in een jungle van elkaar bedriegende tegenspelers dat hun eigen
handel en wandel naar maffiagedrag is afgegleden. Zelf merken zij er niets meer van.
Van der Klugt denkt dat de wereld hem ziet als een keurige Philips-meneer nu hij
op de voorpagina van Time staat. In werkelijkheid is hij een nog grotere straatvechter
dan Jeelof, die het tegen hem aflegde.
Ik moest lachen toen ik in NRC Handelsblad las hoe Egon Zehnder, een Zwitserse
management consultant, over zaken doen dacht. Hij stelde onder meer: ‘Managers
op “senior level” moeten absoluut integer zijn. Alleen als hij een onkreukbaar karakter
heeft, zal de manager geloofwaardig zijn in zijn onderneming en de
zakengemeenschap in het algemeen. Hij moet bereid zijn hard te werken en niet om
vijf uur de pen neerleggen om van zijn privéleven te genieten. Een manager moet
verder charisma hebben om ondergeschikten te overtuigen. Hij moet plezier hebben
in het werk en enthousiast zijn over product en onderneming. Hij moet goed kunnen
luisteren naar klachten en constructieve opmerkingen en suggesties van werknemers.
Alleen een manager, die een zekere bescheidenheid kent, kan horen wat anderen
zeggen. Een manager die niet goed luistert, faalt op de lange termijn. En tenslotte
moet de manager zijn zaken kennen.’221 Waar vind je in die sector nog een zo'n
utopisch functionerend brein? Wie niet afzakt tot straatvechter - en hetzelfde geldt
voor journalisten by the way - komt vandaag de dag niet levend van het slagveld.
Een van de meest boeiende wetenschappers op het gebied brein en geest, is de
neurofysioloog Benjamin Libet. Wat is het mechanisme van de (eigen) wil in dit
plaatje? De ‘man in de straat’ gaat ervan uit dat wanneer je iets besluit (wilt) ‘the
mental decision leads the brain to trigger action.’ Maar zo gaat het dus niet volgens
Libet. Zijn onderzoek heeft uitgewezen dat ‘appreciable brain activity precedes all
voluntary acts. This activity not only seems to trigger acts, but - most surprising - it
also precedes the instant at which a person decides to act. In other words the sequence
is: brain activity (first) followed by the conscious decision to act, followed by the
act.’
Wat Libet, zoals Daniel Goleman uiteenzet in The New York Times, constateerde
was dat de activiteit in de hersens gemiddeld 350 milliseconden, dus ongeveer een
derde van een se-
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conde, van de grond kwam voor het besluit om (bijvoorbeeld) een vinger te bewegen
werd genomen.222 ‘The finger actually moved about 150 miliseconds after that. This
means that the brain actually decides for the mind, rather than the brain executing
some conscious decision that the person made.’ Om die reden denkt Libet dat wat
de meeste mensen verstaan onder de ‘vrije wil’, slechts een illusie is. Doordenkend:
volgens de theorie van Libet zijn de neuronen van Lurvink dermate doordrenkt met
ervaringen en informatie van leugenachtig en corrupt gedrag om miljonair te kunnen
worden, dat zijn intenties om Enkelaar en mij te gebruiken voor zolang hij er nut van
kon hebben en dan af te danken, onvermijdelijk uit zijn ‘hersensoep’ kwamen
bovendrijven voor hij zelf concreet zijn walgelijke wil voortzette. Neuronen worden
gecodeerd. Hoe ze effectief te decoderen? Dat weet niemand. Dus grote schoonmaak
in een brein - the cleansing of neurons - bijvoorbeeld bij de eerder genoemde vier
heren, is een onhaalbare kaart. Kreukbare en onkreukbare minds blijven intussen
onverzoenlijk.
In het hetzelfde artikel bespreekt Goleman ook de theorie van David Rumelhart
en John McClelland over de werking van het geheugen, die zij uiteenzetten in hun
boek Parellel Distributed Processing.223 Er wordt het volgende betoogd: ‘That what
is stored in memory is not specific facts or events, but rather the relationships between
the various aspects of those facts and events as they are encoded in groupings of
neuronal cells or patterns of cell activity. Memory is not so much a copy of experience
as the storage of the connections between aspects of experience. Knowledge
accumulates by the progressive association of these connections, not by isolated
impressions.’

21 mei 1986
Ik ontmoette Carel Enkelaar bij Dikker & Thijs. Hij las er de pagina's 138-172 van
het manuscript, terwijl hij bloody mary's opslurpt en vrijwel de ene sigaret met de
andere aansteekt. Hij zou nog steeds liever hebben dat de gemelde betalingen van
Lurvink aan hem geschrapt zouden worden, maar dat kan natuurlijk niet. Hij doet
alsof hij verbaasd is dat de BVD naar de NOS is gegaan. Hij vergeet dat hij me bij
eerdere gelegenheden hier zelf over informeerde, zoals jaren geleden toen hem werd
gevraagd of het Journaal niet pro-Amerikaanser kon worden
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gepresenteerd. Overigens merkte Carel nog op: ‘Wat is Spoor toch een oen.’ Hij had
opnieuw een paar uitstekende suggesties.
Oud-minister van Buitenlandse Zaken baron Van Boetzelaer van Oosterhout is
overleden. Hij is 93 jaar geworden. Ik herinner me hem, zijn vrouw en dochters
Margaret en Suzy uitstekend uit de periode 1945-1950.224 Wanneer je hem naast de
ministers die na hem kwamen plaatst, valt te concluderen dat zijn ‘neuronen-theek’
van hogere kwaliteit is geweest. Hij was a perfect gentleman.
Ik belde Hans Heg, muziekrecensent van de Volkskrant, dat Eduardus Halim bij
me kwam logeren. Hij reageerde uiterst aarzelend. Hij merkte mijn enthousiasme en
vroeg of ik misschien in de koffer lag met de jongen, die trouwens hetero is. Hij
wilde wel naar het curriculum kijken.

22 mei 1986
Het CDA heeft de verkiezingen gewonnen (helaas).
De CIA overweegt ‘maatregelen’ tegen The Washington Post, omdat de krant een
artikel publiceerde over de activiteiten en mogelijkheden van de onderzeevloot van
de VS.225
Wim Hazeu heeft de komende boeken van mij en Ronald Gase naast elkaar
geplaatst in de nieuwe brochure van uit te geven boeken.
In de VS is de jaarlijkse Rabbinical Assembly gehouden. De 1.200 conservatieve
rabbi's hebben ‘reaffirmed the principle that Jewish identity stems from the mother
alone and have called for sanctions against rabbis who perform marriages or bar
mitzvahs for a person whose mother is not jewish.’ Ze zijn mesjogge.226 Van de naar
schatting 5,8 miljoen Amerikaanse joden zijn er 1,2 miljoen conservatief georiënteerd.
Meegerekend zijn dus de orthodoxe en de hervormde joden. Niet te geloven dat ze
anno 1986 muggenziften over zulke onzinnige, totaal irrelevante zaken.
Nog zoiets. Martin Gilbert schreef het boek: Shcharansky: Hero of our time.227
Het is een soort ‘Heil Hitler beschrijving’ van Anatoly Sharansky, een refusenik uit
de USSR, die jarenlang werd verhinderd naar Israël te emigreren en kans zag de
aandacht van de wereld op zich te vestigen. De persoon van de man was totaal
oninteressant. Hij werd door het Kremlin in
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1977 gearresteerd en in 1978 tot dertien jaar arbeidskamp veroordeeld, een al even
geschift besluit van het Brezhnev-regime. Uit deze potpourri van idioterie is nu dan
een boek van 467 pagina's geboren.228

23 mei 1986
De persattaché van de ambassade in Washington belde met de vraag of hij mijn
telefoonnummer aan Tom Jones, hoofdredacteur van de Los Angeles Times, mocht
geven. Deze had daarom gevraagd. Ik heb Tom in New Delhi ontmoet, waar hij mijn
lezing bijwoonde. Hij had Robert Toth van The Washington Post verteld dat ik had
gerefereerd aan een ‘major software deal between the US and the USSR,’ waarmee ik
natuurlijk de onderhandelingen met Apple bedoelde. Maar ik schrok, want ik was
ervan uitgegaan dat we daar off the record spraken. De Los Angeles Times had IBM
gebeld, waar men van niets wist. Ik hield het zo vaag mogelijk en zei dat ik met
Evgeny Velikhov aan een boek werkte en de details op dit moment niet bij de hand
had. Het was heerlijk in de polders. Maar in het laantje waar het vroeger wemelde
van de konijntjes, zijn er geen meer.
Van gezaghebbende Duitse zijde is gezegd dat de VS een aanval op Nicaragua
voorbereiden als de bemiddeling van de Contadora-groep (Mexico, Columbia,
Venezuela en Panama) niet snel genoeg resultaat hebben.
Arendo Joustra van de Volkskrant kreeg van het Genootschap van Hoofdredacteuren
het Gouden Pennetje voor zijn journalistieke talent als journalist jonger dan 30 jaar.

24 mei 1986
Het is de trouwdag van mijn ouders.
Eduard belde. Hij kwam in de loop van de ochtend waarna we in de tuin zijn gaan
zitten. Hij had foto's bij zich die Hans Lonis had gemaakt. Later, na de lunch, gingen
we naar de bovenste etage. We hebben toen werkelijk een goddelijk nummer gemaakt.
Peter en ik verschillen van mening. Hij herinnert zich dat we sinds onze ontmoeting
in 1967 driemaal seks hebben gehad. Ik herinner me tweemaal. Eduard is de enige
persoon met wie ik, ondanks een onderbreking van anderhalf jaar, om Reve te citeren
‘de herenliefde’ heb bedreven. Met enkele dames - inbegrepen Frieda Westerman ben ik wel eens dicht bij een nummer gekomen, maar met een vrouw heb ik nimmer
de liefdesdaad voltrokken.
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Tegen 19:00 uur werd ik nerveus, want ik wilde Peter, die uit Londen zou komen,
van Schiphol ophalen. Hoe moest ik dit Eduard vertellen na zo'n middag? Het is toch
anders aankomen wanneer je wordt afgehaald. Ik vroeg of hij me weg wilde brengen.
‘I love to bring you to the airport,’ zei hij. Ik stelde voor dat we met z'n drieën op
Schiphol een rijsttafel zouden eten. Ed had geen trek.
Peter, nu 41, arriveerde en zag er meer dan prima uit. We namen de KLM-bus naar
het Centraal Station en een taxi naar Amerbos. We hebben honderduit gepraat. We
aten ons fameus dinertje van vis, rijst en sla met een wit wijntje. Dat doe ik alleen
als hij er is. Net zoals ik alleen bloemen koop als Peter komt. Hij mist Edwin die in
Johannesburg is. We gingen meteen de polders in. Daar vertelde hij: ‘Ik ben
gisteravond door twee kerels gekidnapt.’ Ik onderbrak hem en zei geen zin in dat
verhaal te hebben. ‘Als Edwin in Londen was geweest, zou het niet zijn gebeurd.’
Dat beaamde hij. Door het genot van de aanwezigheid en de belevenissen met zowel
Eduard als Peter werd dit een onbeschrijflijk heerlijke dag.

25 mei 1986
Mede naar aanleiding van de bezorgde brief van zijn zus Trees, moedigde ik Peter
aan eerst naar zijn moeder in Tilburg te gaan, wat hij heeft gedaan.
Carlos Rafael Rodriguez heeft gezegd dat er nu 800 militaire adviseurs en 600
burgerlijke technici uit Cuba in Nicaragua zijn om dat land met de opbouw bij te
staan.
Peter had het heerlijk bij zijn moeder en Trees. Omdat hij onverwachts was komen
binnenvallen, had hij hen extra verrast. Zij waren tot tranen toe geroerd. We zijn nog
laat de polders in gegaan, waar hij zo van houdt.
Inlichtingendiensten uit Washington blijven zeuren over Khadaffi. Ze schijnen
daar grondig de pik op hem te hebben. Libië zou doorgaan terroristische complotten
te smeden.
Robin Knight schrijft vanuit Johannesburg dat de revolutionaire fase in de strijd
om vrijheid voor de zwarte meerderheid, definitief is begonnen. ‘Change is sure,’
aldus zijn reportage in U.S. News & World Report, ‘the issue is how?’ Het komt er
feitelijk op neer dat er politieke veranderingen in Zuid-Afrika op til zijn. ‘The old
order of unlimited white power, buttressed by racial separation and repression, has
collapsed in practical terms. Many demoralized whites now talk mainly about
salvaging as much as they can. Racial polarization is increasing rapidly and the
possibilities of a compromise are eroding by the
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month. A newly popular phrase, “violent equilibrium” aptly catches the expectation
of many, meaning racial turmoil lasting for years without solving South Africa's
political impasse.’229
Ik denk dat het nu een uitstekend moment is om op verkenning te gaan. Dan kan
ik daar ook Peter terugzien en zien hoe het met hem gaat. President Botha zegt in
gesprek met Knight: ‘We must find a way to live together, as long as violence will
not be used as a means to achieve political ends. That also applies to Mr. Mandela.’
In stomme verbazing lees ik in Newsweek het artikel, NIXON IS BACK, wat verder
voor zichzelf spreekt.230 Mensen hebben het geheugen van een garnaal. In 1974 werd
de man als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis het Witte Huis uitgeschopt
na de nodige onwettige streken te hebben uitgehaald. In 1978, bij de memorial service
voor Hubert Humphrey, werd hij met de nek aangekeken tot president Jimmy Carter
op hem afstapte en hem een hand gaf. In 1981 was hij weer terug op het Witte Huis
en warempel, in 1986 verschijnt een kop in Newsweek, THE SAGE OF SADDLE RIVER,
waarbij wordt gerefereerd aan het bezoek van drie redacteuren van dat blad aan
Nixon, bij hem thuis in Saddle River, New-Jersey.
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Helemaal vreemd is het niet. Met prins Bernhard is na Lockheed iets dergelijks
gebeurd, al heeft er meer tijd gezeten tussen het moment dat de smeergeldaffaire
uitkwam en dat zijn zonden hem weer waren vergeven.
De diplomaat Chester Bowles is overleden.

26 mei 1986
Peter is weer gepakt en gezakt naar Londen vertrokken. Op 7 juni komt hij nog een
keer voordat hij naar Zuid-Afrika vertrekt.
Ik liep tegen Wim Klinkenberg aan. Hij vertelde dat de nieuwe herdruk van zijn
boek over prins Bernhard een verhoor van diens moeder prinses Armgard zal bevatten,
waaruit blijkt dat de prins geheime afspraken met Hitler had gemaakt. Het is haast
niet voor te stellen maar veel blijft mogelijk met deze mijnheer. Toch ben ik geneigd
hem te verdedigen omdat hij ook juiste strapatsen maakte zoals zijn rol in de kwestie
Nieuw-Guinea.231
Ik vertelde Wim over mijn bezoek aan burgemeester Bram Peper en hoe
opmerkelijk ik het vond dat Peper, die zich jarenlang met Suriname bezig had
gehouden, van mening was dat Jan Pronk veel te snel met zijn oordeel klaar stond.
Peper, die Bouterse ook had ontmoet, sprak zeer genuanceerd en zei overtuigd te
zijn dat ook Bouterse de democratie wilde handhaven maar toegesneden op de
Surinaamse situatie van nu. ‘We hebben ons eigenlijk in de geschiedenis maar weinig
met Suriname bezig gehouden,’ aldus Peper toen ik bij hem was.
‘We hebben dus ook geen last van een koloniaal verleden aldaar. Den Haag was
huiverig om bij de coup van 1980 tussenbeide te komen. Maar door in 1982 alle
financiële banden met Suriname te kappen, heeft Nederland op een wijze gehandeld
die ik als het toppunt van interventie zou moeten omschrijven. Nederland is met
zichzelf bezig, niet met Suriname.’ Wim luisterde naar mijn verslag en was van
mening, dat ik het gesprek zou moeten publiceren. Mijn probleem is dan: waar?
De VARA volstaat met een schikking en zal me 3.750 gulden betalen voor het niet
nakomen van de met Hans Jacobs gemaakte afspraken om in de USSR te gaan filmen.
Hoeveel gelazer is er niet voor nodig geweest om ze enigszins aan de aangegane
verplichting jegens mij te houden? Wie als eenling in deze mediajungle opereert, is
aan de heidenen overgeleverd.
De Volkskrant meldt dat er een infiltrant in de privesfeer van
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Florrie Rost van Tonningen was ingedrongen. Het betreft een zekere Erik de J. uit
Nijmegen, die zich in 1985 een aantal maanden als huisknecht en manusje van alles
in haar villa in Velp had weten te nestelen.232 Daarop ging hij er vandoor met
medeneming van een aanzienlijk aantal voor de eigenaresse belangrijke spullen,
waaronder een adressenbestand, documenten en brieven. Het werd een rechtszaak
en de dief openbaarde dat hij mevrouw Rost van Tonningen voor de BVD had
geïnfiltreerd. Dit kan waar zijn en het kan een leugen zijn. Wie weet hoe de Hollandse
versie van de Gestapo opereert in deze zaken? Maar de Arnhemse officier van justitie
zei onder meer: ‘Dat u van de BVD carte blanche zou hebben gekregen om diefstallen
te plegen, gaat me te ver.’ Hemeltje, hoe is die man ooit officier geworden? Hij achtte
verduistering bewezen.233
234
GREED ON WALL STREET staat op de omslag van Newsweek. Alsof er iets nieuws
onder de zon zou zijn op Wall Street. Er speelt zich een beursschandaal af rond een
zekere Dennis Levine die werd betrapt op onwettige wijze twaalf miljoen te hebben
verdient. Ze pakken een goudvisje als afleidingsmanoeuvre voor een school haaien.

U.S. News & World Report kwam met bovenstaande reportage.235 Natuurlijk schieten
de VS tekort jegens de jeugd. In de 25 jaar dat ik er lezingen heb gegeven, meestal
voor colleges maar ook op high schools en universiteiten, rezen de haren mij te berge
omdat ik vaststellen moest dat deze jongeren uitsluitend gefixeerd waren op Amerika
en nauwelijks geïnformeerd bleken over de rest van de wereld. Zelfs Latijns-Amerika
is grotendeels terra incognita voor de overgrote meerderheid van jonge Yan-
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kees. Leerkrachten behoren in het rijkste land ter wereld tot de slechts betaalde
werknemers in de samenleving. Meer hoef je niet te weten.
Er wordt natuurlijk wel het nodige aan gedaan, zoals ik eerder heb aangegeven
met het vermelden van de baanbrekende colleges Teaching Thinking. En verder
onderzoekt bijvoorbeeld psycholoog Maurice Elias op welke wijze ‘decision making
skills’ aan kinderen kan worden geleerd.236 Kinderen, die autoritair worden opgevoed,
leren gehoorzamen, maar leren niet zelf na te denken of zelf te besluiten. ‘In being
authoritarian, parents may win the battle but lose the war,’ meent Elias. In het
onderzoek kregen de studenten alledaagse problemen voorgelegd, moesten ze
identificeren, aanpakken en oplossen. Ik heb geen idee of dit soort zaken ook op
Nederlandse scholen aandacht gaan krijgen.

27 mei 1986
Han André de la Porte heeft op de Herengracht een vleugel gevonden. Eduardus
Halim kan daarop zijn recital geven als hij mijn gast is. Een jongeman die kantoor
houdt in hetzelfde pand als Han is de eigenaar. Hij heet Lodewijk en is een groot
bewonderaar van Frans Lurvink, en had op diens boot gevaren. Ja, Lurvink was sluw
‘maar petje af: hij is briljant in het zaken doen.’
Ik zei: ‘Lees mijn komende boekje maar over zaken doen en je zult zelf ook wel
miljonair worden. Jij liever dan ik.’ Hij bleef doorzeuren dus ik vroeg: ‘Heb je wel
eens zaken met de man gedaan?’
‘Nee.’
‘Nou, ik dus wel.’ Han stak later twee vingers in de lucht en zei niet geweten te
hebben dat deze Lodewijk een amice van Lurvink was. Het kon me niets schelen.
De vleugel was niet ideaal maar beter iets dan niets.
Ik belde opnieuw met Hans Heg. Hij zei niet te weten wat hij met de komst van
Halim aanmoest ‘er zijn zoveel pianisten’.237 Ik heb hem toch uitgenodigd voor het
recital op zondagochtend.
De gemiddelde vlinder leeft twee weken. De hypothese van Darwin uit 1876 over
het gedrag van vlinders is nu wetenschappelijk bewezen juist te zijn. ‘In a field of
twenty different plants, a butterfly sticks with the blossoms it knows,’ stelt
gedragsecoloog A.C. Lewis van de Universiteit van Colorado. In
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het begin doen ze er tien seconden over om de nectar op te nemen. Maar ze krijgen
er handigheid in en na verloop van tijd lukt dat in twee seconden.238 Het bestuderen
van leerprocessen of het functioneren van het geheugen van vlinders, zou niet boven
aan mijn lijstje voor mogelijke bezigheden hebben gestaan.
Leo Schneiderman gaat in op Tennessee Williams' ‘fictional love relationships’.239
Ik pik er enkele observaties uit. ‘Williams created a memorable gallery of doomed,
rebellious, oedipal sons and sons attached symbiotically to their destructive mothers.
Williams treatment of homosexuality reveals its many fictional disguises as well as
the playwright's strategy of raising homosexuality to the level of a metaphor for ideal
love. Williams ambivalence towards women is one of the powerful motivating forces
behind his drama. Williams was able to transmute his pathology into art.’ Ik denk
dat ik dit een levenlang heb gedaan door mijn dagboek te schrijven, van vrijwel het
moment dat ik in staat was schriftelijk zinnen te formuleren, tot de dag van heden,
een halve eeuw later. Hoe deze manie d'écrire, zoals Stendhal dit noemde, tot stand
kwam, mag Joost weten. Lex Poslavsky zei eens: ‘Je bent een meester in sublimatie.’
Misschien. Maar dan is sublimeren van de eenzaamheid tijdens de levenslange rit
zonder duorijder, opgetekend in enkele honderdduizenden pagina's dagboek, voor
mij de natuurlijke en ideale oplossing geweest. Wat voor etiketten er door de
psychoanalytici later ook aan mogen worden opgehangen.
‘Unable to identify himself with his father,’ schreef Schneiderman, ‘and draw
upon his strength, Williams settled into a withdrawn, phobic style of life. Even in
high school, Williams found it difficult to talk to people or to make friends. Williams
found an outlet for expressing his feelings of loneliness and inward rebellion by
writing poetry.’ Als ik dit lees, realiseer ik me natuurlijk ook een vaderidentificatie
te hebben gemist. Ik denk evenwel dat dit gemis aan een point d'appui thuis, subliem
werd opgevangen door mejuffrouw Buringh Boekhoudt, maar ook door mijn enige
levensgezel ooit, dit dagboek.

28 mei 1986
Ik heb Alexander King van de Club van Rome geschreven dat ze dood kunnen
vallen.240 Ik heb altijd gevreesd dat de club vervloekt zou zijn na Aurelio Peccei. De
Hollandse roddelaars
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die bij Aurelio nooit een poot aan de grond kregen, hebben nu ook deze jarenlange
samenwerking voor me verpest. Er gebeurt gelukkig nog meer in de wereld.

29 mei 1986
Hans Verploeg van de NVJ komt me wat tegemoet bij de afwikkeling van de
VARA-affaire. Er zit natuurlijk wel een typisch Verploeg-addertje onder het gras,
maar soit.241
Het wetenschappelijk instituut van het CDA stelt voor dat homoseksuele partners
die duurzaam willen samenleven, hun relatie juridisch moeten kunnen regelen.
Bert Dreese van Loeff & van der Ploeg, gespecialiseerd in beslagleggingen bij
niet uitbetalen van verplichtingen, ontdekte dat Den Alerdinck privébezit is van
Lurvink. Nu wordt er naar een bankrekening gezocht die geblokkeerd zou kunnen
worden tot ik betaald ben.
De drie zonen van mevrouw Rost van Tonningen, Grimbert, Ebbe en Herre hebben
besloten met hun moeder te breken. ‘Telkens geeft zij weer blijk niets van het verleden
te hebben geleerd,’ vertelde Grimbert aan NRC Handelsblad. De zoons hebben zelfs
overwogen juridische maatregelen te nemen. Wat een drama. Ze doen dit
waarschijnlijk om er zelf beter van te worden, want wanneer ze worden ontdekt als
kinderen van de ‘zwarte weduwe’, worden ze met de nek aangekeken. Alsof Florrie
Rost van Tonningen de gaskranen in concentratiekampen heeft opengedraaid. Zij
schijnt overigens aan de nazi-ideologie vast te houden. Ik denk dat het anno 1986
zeer weinig verschil uitmaakt voor het koninkrijk. Voor de zonen is het echter een
ramp. Haar publiekelijk afzweren kan dus niet.

30 mei 1986
Mijn vriend Evgeny Velikhov staat op de voorpagina van de International Herald
Tribune. Hij tekende namens de Academie van Wetenschappen van de USSR een
overeenkomst met Adrian De Wind, voorzitter van de Natural Resourses Defense
Council in New York. Met de overeenkomst gaan beide landen akkoord met de
installatie van seismische meetstations door de Amerikanen op het grondgebied van
de Sovjet Unie en vice versa om na te kunnen gaan of er atoomproeven worden
genomen.
Het is een goede zaak dat ik naar de receptie van ambassadeur Louw ga. De
Zuid-Afrikanen zijn al teveel geïsoleerd. Ik ont-

241

Zie bijlage 44.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

176

moette er drie collega's die ik kende: Jan Sampiemon van NRC Handelsblad, Guus
Hiltermann en Hans Knoop. Zaakgelastigde Heath vertelde dat de
anti-apartheidbeweging via reisbureaus de hand wist te leggen op de namen van
reizigers naar Zuid-Afrika. René de Bok had in Elseviers weer dermate schandalig
over Zuid-Afrika geschreven dat ambassadeur David Louw en diplomaat Heath in
Amsterdam met André Spoor, de nieuwe hoofdredacteur waren gaan praten. John
Wories was er bij geweest. ‘Waarom nodigt u Spoor niet naar Zuid-Afrika uit?’ vroeg
ik. Ze hadden Janny Groen een visum gegeven.
Donald Kagan schreef over Herodotus dat deze ‘(...) first historian, used his account
of the war between the Greeks and the Persians to seek a general understanding of
human behavior and experience.’242 Kagan noemt hedendaagse geschiedkundigen
‘universal historians’. Hij vond Leopold von Ranke (1795-1886) de ideale historicus.
‘Ranke attempted to put aside prevailing theories and prejudices and by scrupulous
use of primary sources present an unvarnished picture of the facts.’ Kagan benadrukte
dat Von Ranke ‘wanted to show what actually happened.’ De kritiek op Von Ranke
was dat hij zich alleen concentreerde op de handel en wandel van koningen, en
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andere politieke leiders en sociale of economische factoren over het hoofd zag.
Kagan onderstreept dat de ‘global historian’ een aantal uitgangspunten meeneemt:
‘What are the enduring elements of human nature? How broad and deep is that
complex of human traits we call by that name? How great, at the other hand, is that
part of our lives freely open to our own will? To what extend was Herodotus right
in saying “custom is king”? Or Thucydides, who sought “an exact knowledge of the
past as an aid to the interpretation of the future, which in the course of human things
must resemble if it does not reflect it?’ Als ik dit lees, realiseer ik me met dit dagboek,
met de pet van historicus op, inderdaad een vorm van geschiedschrijving te hebben
volbracht. Ik heb het ook steeds willen aantonen zoals het was, zoals Von Ranke.
Maar ik heb ook, zoals professor Kagan, een breder gezichtsveld gehad dan alleen
maar de politiek beschrijven. Ik heb gestreefd naar een ‘global approach’; in mijn
derde journalistieke jaar door me te vestigen in Rome, en een jaar later naar Indonesië
te vertrekken. Jammer dat je niet kunt bevroeden hoe er over honderd jaar tegenaan
wordt gekeken.

31 mei 1986
Eduard kwam om 15:00 uur - meteen na een vlucht - naar Amerbos. Ik had het grote
bed verschoond. De lakens roken heerlijk. Hij dook er meteen in. Veertig minuten
later - kon niet langer wachten - schoof ik naast hem. Ik masseerde hem met olie
zoals de Tukang Pitjits in Indonesië dat doen en we hadden goddelijk seks. Dat ik
dit nu voor het eerst, 60 jaar oud, moet meemaken.

1 juni 1986
Het derde deel van de Memoires is geschreven. Ik kan niet wachten om met deel vier
te beginnen.
Ik ben op weg naar Bilthoven en lees Forms of Feeling: The Heart of
Psychotherapy.243 De eerste zin: ‘Growing up is a matter of engaging in a never-ending
personal conversation. Every psychological statement is to a greater or lesser degree,
a personal confession. Theory and practice fertilize each other.’ Dan spits ik de oren:
‘This book is very personal. When I speak of an auto-biography I mean the
development of ideas, attitudes, and meanings which have arisen and been transformed
through joy, sorrow, chaos and relative tranquility in a
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journey of forty years through the world of academie psychiatry, of analytical
psycho-therapy, of scientific research, and of life in the therapeutic community. To
a large extend this book is an expression of individual experience. But it is not only
that.’ Hobson vermengde het schrijven over ‘formulations and skills that cut across
the existing “schools” of psychotherapy’ met de notie ‘I believe that my viewpoint,
my personal opinion, has some general significance.’ Ik heb de parallel lopende
overtuiging: namelijk dat waar ik mee bezig ben, een persoonlijke beschrijving te
geven van hoe mijn bestaan in de twintigste eeuw was - aangevuld met voldoende
invalshoeken en relevante informatie -, interessant genoeg is om het ‘general
significance’ toe te kennen.
Liszt heeft toch prachtige pianomuziek geschreven. Ik krijg er nooit genoeg van.
De tuinman had tien armzalige plantjes op het graf van mijn ouders op Den en
Rust geplaatst. Treurig, voor de 25 gulden die ik er hem voor gaf. Ik legde er zelf
twee rozen bij, zoals altijd, en verdiepte me in wat ik voor me zag. Erg triest, het
onverbiddelijke einde. Als altijd, nam ik een dennenappel mee. Ik keek naar mams
geboortedatum. Zij zou deze maand negentig zijn geworden, wat gemakkelijk had
gekund. Haar moeder werd ouder dan negentig.
Ik bracht enkele uren door bij de Poslavsky's. Lex was weer vol van Ronald Reagan
en ook verheugd dat Ruud Lubbers zou aanblijven. ‘De CPN weg, de CD weg, met
zo'n uitslag kunnen we voor de dag komen,’ zei hij.
Hobson citeert Ludwig Wittgenstein (1889-1951) die vriendschap als volgt
omschreef: ‘my attitude towards him is an attitude towards a soul.’

2 juni 1986
Bert Dreese wil beslag laten leggen op een van de rekeningen van Frans Lurvink.
Hij vraagt tegelijkertijd het faillissement van de Den Alerdinck Stichting aan. Dit
kan omdat Marcel Enkelaar ook 3.200 gulden tegoed heeft, en er dus meer dan één
schuldeiser is. Ik kan me niet onttrekken aan de indruk, dat ten strijde trekkende
advocaten, zoals nu Slager en Dreese, dit eigenlijk als een amusante sport beschouwen,
vergelijkbaar met schaken of dammen.
Ik heb in het Hilton ruim een uur met Henk de Mari van De Telegraaf gesproken
over mijn nieuwe boek Zaken doen. Grijze (burgermans) broek, wollen blauwe trui.
Ik had het manuscript bij. Zijn openingszin: ‘Mag ik het morgen teruggeven?’ Nog-
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al wiedes niet. Hij bladerde door het manuscript en pikte er te hooi en te gras
informatie uit. Hij prevelde van alles in de microfoon van een taperecorder, die hij
in de aanslag in de hand hield. Hij stelde een mysterieuze vraag: ‘Weet jij wat ons
ministerie van Buitenlandse Zaken met het ANC in Zuid-Afrika te maken heeft?’ Hij
ging voor dit onderwerp waarschijnlijk zondag naar Botswana.244
Ik ging nadien langs bij Joep en Helen Büttinghausen op Wouwermanstraat 19.
Joep was aardig en hoffelijk, zoals ik me hem herinnerde uit 1954-1955 toen we
samen voor United Press werkten. Hij leeft op wodka en zij op Russische wijn. Ze
waren voor hun gezondheid gewaarschuwd, maar gaan gewoon door alsof het hun
niets kan schelen.
Time wijdt een omslagverhaal aan atoomkracht, HOW SAFE IS SAFE?245 Voorstanders
van atoomenergie wijzen erop dat sinds de eerste centrale in 1957 in Pennsylvania
in werking trad, er meer mensen bij verkeers- en vliegtuigongelukken zijn omgekomen
dan als gevolg van ongelukken met atoomcentrales. Dat mag dan waar zijn, maar je
moet er niet aan denken dat zo'n ding, waar ook ter wereld, echt een keer in de lucht
zou vliegen. Volgens een berekening van de Nuclear Research Council zou een
meltdown van een reactor slechts eens in de 20.000 jaar te verwachten zijn. In een
land zoal de vs, met 101 atoomcentrales, iedere 200 jaar. Lekkere boel.
Han en Irthe André de la Porte hebben keurige invitaties laten drukken voor het
recital van Eduardus Halim. Hij arriveert 7 juni uit New York.
Het afgelopen weekeinde heeft Joop den Uyl het leiderschap van de PvdA aan
Wim Kok overgedragen. Het werd de hoogste tijd dat de wacht eens werd gewisseld.
Maar hoe zal Kok het doen?

3 juni 1986
Wintidokter René Vaarnold kwam langs op Amerbos met zijn assistent Guno. Ze
waren door mij indertijd naar Carel Enkelaar doorgeschoven, die op zijn beurt uitgever
Guus Jansen erbij haalde. Die heeft al 35.000 gulden op tafel gelegd als voorschot
om een grootschalig experiment op te zetten, onder anderen tegen AIDS. Maar er
schijnt keet te zijn ontstaan. Vaarnold noemt Carel nu ‘een hosselaar, alleen uit op
geld.’ De dochter van Gerard Croiset, Nanny, had Vaarnold doorgestuurd naar ‘een
professor Van Wijk’. In zijn kielzog zijn En-
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kelaar en Jansen naar Van Wijk gegaan met als gevolg dat Vaarnold taal noch teken
meer van Van Wijk verneemt.

4 juni 1986
Ik belde Harry van Wijnen bij NRC Handelsblad om hem te informeren dat Bert
Dreese namens mij nu toch tegen Lurvink in het geweer komt. Vrij kort daarna werd
ik opgebeld door Robert van de Roer. Hij begon: ‘Het schijnt dat ze bij Loeff & van
der Ploeg niet meer kieskeurig zijn met welke jonge advocaatjes ze daar aannemen.’
Zo probeerde hij meer van mij te weten te komen, maar ik hield daarop mijn mond.
Ik zei dat gewacht moest worden tot Dreese daadwerkelijk tot actie was over gegaan,
dus morgen. Ik schreef Woltz en Van Wijnen een memo dat hun medewerker Van
de Roer zich gedroeg als een vlerk, die denkt de wijsheid in pacht te hebben.
Henk Herrenberg belde. Hij nodigde Theo en mij uit naar Suriname te komen en
stelde als datum 17 juni voor. Ik belde Theo in Zürich die zei: ‘It's a deal, we gaan.
Niet langer kletsen, we gaan.’

5 juni 1986
De nieuwste rel betreft de vraag of Frans Kellendonk antisemiet is of niet. Absolute
onzin, maar de goegemeente is hier zo gevoelig op dat punt dat de minste aanwijzing
of achteloos verkeerd geformuleerde zin de kudde onmiddellijk op hol doet slaan,
alsof het tot de duurzame plicht van de Nederlander zou behoren de Joden
onmiddellijk in bescherming te nemen. Wie dit blijkbaar precaire onderwerp
bespreekt, moet oppassen en ieder woord op een goudschaaltje leggen. Jaap
Goedegebuure vertelt dat Frans in gesprek met NRC Handelsblad ‘een aantal
ondoordachte en nodeloos provocerende uitspraken’ zou hebben gedaan.246 Hij zou
bijvoorbeeld tot herstel van een cultuur op nationale grondslag hebben opgeroepen.
Terwijl in zijn nieuwe boek Mystiek Lichaam enkele schampere opmerkingen over
Joden schijnen te staan, wat in dit land een schending ‘van het allerzwaarste taboe’
betekent volgens Goedegebuure. Ik heb het geklets tweemaal gelezen. Het is een
storm in een glas water. Ik deel volledig Frans' opvatting dat de reacties op het
fenomeen Centrumpartij bedenkelijker zijn dan het verschijnsel zelf. Het houdt
allemaal verband met het typisch Hollandse karakter van zelfverlakkerij en arrogantie.
Ronald Reagan blijft druk uitoefenen op het Congres om het

246

Haagse Post, 7 juni 1986.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

181
geld dat hij voor SDI nodig heeft vooral toe te kennen. Pure waanzin. Dertig in de VS
wonende, uit de USSR afkomstige geleerden, hebben er nota bene in een brief aan het
Congres op aangedrongen Reagan de poen waarom hij vraagt te geven.
Ik kreeg een brief van André Haakmat.247

Den Haag, Le Bistroquet
Ik lunchte met Hans Teengs Gerritsen. Asperges, en aardbeien toe. Hij maakte met
zijn vork een papje van de aardappels en de hard gekookte eieren. Ik denk niet dat
wij dit zo hebben geleerd.
Hij vertelde dat hij een paar weken geleden op straat in de buurt van paleis
Noordeinde even stilstond om een brief te lezen. Het was omstreeks acht uur in de
ochtend. Een auto stopte. Raampje open. Beatrix. Haar vraag: ‘Is dat een tekst die
het daglicht kan verdragen?’
‘Ze zijn allebei vroeg op kantoor,’ aldus Hans. ‘Claus op Buitenlandse Zaken.
Soms nemen ze de fiets.’ Hij vertelde dat hij bij de koningin op bezoek was toen
Willem-Alexander zijn moeder belde. Aan haar stem kon hij onmiddellijk horen dat
het de kroonprins was. Toch hield de koningin even de hand op de telefoon en zei
hem: ‘Alexander.’ Hij belde om te zeggen dat hij de Elfstedentocht ging rijden.
Beatrix was het er wel mee eens ‘maar even aan oom Hans vragen.’ Hans vroeg aan
wie de deelname ondermeer was gemeld. ‘Hans Wiegel,’ zei Beatrix, de commissaris
van de koningin in Friesland.
‘Hij moet het ook aan de voorzitter van het Elfstedencomité melden,’ had Hans
gezegd. ‘En laat hem vooral een extra paar schaatsen meenemen.’ Er waren nog een
paar tips, maar die ben ik vergeten. Hans vertelde een uitstekende verhouding met
Willem Alexander te hebben. ‘Toen hij met de marine ging uitvaren, kwam hij naar
ons huis in Wassenaar in een rode Ford Escort en in uniform. Ze spraken ook dikwijls
over zijn toekomstige koningschap. ‘Hij is de enige die het kan doen. Friso is een
geleerde. Hij deed eindexamen met allemaal negens voor de wiskundevakken. Na
Berkeley in Californië gaat hij in Delft studeren. Hij wil gewoon werken.’ Ik zei dat
hij iets triests uitstraalde. ‘Dat is waar. Hij krimpt ineen van de flitsen van fotografen.’
Hij was het met me eens dat Juliana een absolute schat is. ‘Ze is misschien wel
zielig, een levenlang naast prins Bernhard te moeten existeren, maar zij voelt zich
zelf ook tot zieligheid
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aangetrokken. Zij liet mij eens een Volkskrant zien en zei: “Hans, moet je lezen wat
dit meisje van tien is overkomen, hoe zielig. Zoek eens uit wat er is gebeurd.” Dan
ging ik op pad en verzamelde de inside information over dit speciale geval. Ik
informeerde haar dan later hoe het in elkaar zat. Meestal deed Juliana er dan wel wat
aan.’
Ik bracht Bibebs boodschap over dat zij nog steeds een interview met hem wilde
maken voor Vrij Nederland. Ik moedigde hem voor de zoveelste maal aan een boek
te schrijven over zijn ervaringen en petites histoires uit de coulissen van de Oranjes.
Hij vertelde dat een uitgever in Baarn een boek had gemaakt, geschreven door
vrienden van prins Bernhard voor zijn 75ste verjaardag. Als die uitgever Wim Hazeu
is, dan ontplof ik.248 Elseviers nodigde me enige tijd geleden uit om voor een dergelijk
boek een bijdrage te schrijven, wat ik heb gedaan. Later ging het niet door. Het is
blijkbaar wel doorgegaan maar de ‘rode kaart’ van Luns stond er uiteraard voor mij
weer tussen. Teengs Gerritsen had ook een bijdrage geleverd.
‘Ik praat graag met u, als ik ooit iets achter de schermen kan doen om te helpen,
laat u mij het maar weten,’ zei Hans.
‘Daar heb ik ook wel eens aan gedacht,’ antwoordde ik.
Hans was niet lang geleden ergens in een kazerne de beruchte kapitein Raymond
‘Turco’ Westerling tegengekomen. Wat ik niet wist, was dat deze obscure figuur
zowel in Engeland als bij de bevrijding van het zuiden ‘een tijdje aan de staf van de
prins verbonden is geweest,’ aldus Hans. Dus naast King Kong was er nog een
mijnheer die natuurlijk nooit in de buurt van Bernhard gezien had mogen worden.
Even later in de kazerne was prins Bernhard ook langs gewandeld. Hij had met
belangstelling aan Westerling gevraagd hoe het met hem ging en waar deze mee
bezig was. ‘Westerling was over de prinselijke belangstelling zo verbaasd,’ aldus
Teengs Gerritsen, ‘hij kon haast geen woord uitbrengen.’ Teengs Gerritsen heeft ook
eens een gesprek met Wim Klinkenberg gevoerd, maar tegenover hem had hij zich
op de vlakte gehouden.
Prins Aschwin woonde in een verzorgingsflat. Het ging niet goed met hem.
‘Zaterdag hebben we een sportdag met de Club 144 in Blaricum,’ vervolgde hij.
‘De prins is onze erevoorzitter. De adjudant belde of ik er om 10:00 uur wilde zijn.’
‘Hoort Bip van Lanschot ook tot dit gezelschap?’ vroeg ik.
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‘Nee, hij is geen lid. De prins zit in het bowling team, waar ik de aanvoerder van
ben.’
‘Wie heeft in dit land ooit van de Club 144 gehoord?’249
‘Ja, het zou uitstekend zijn wanneer een journalist, die zich discreet zou opstellen,
eens een verslag van onze dag zou maken.’ De vraag flitste door mijn hoofd of hij
mij bedoelde, maar ook al was dit zo, ik zal deze kluif aan Henk de Mari van De
Telegraaf toespelen. Die krant doet er waarschijnlijk het meeste aan.
Ik vertelde dat Ernst van Eeghen eens op Soestdijk met koningin Juliana en prins
Bernhard in gesprek was. Op een gegeven moment werd het Bernhard blijkbaar
teveel en zei hij abrupt tegen zijn echtgenote dat zij nu maar weer eens weg moest
gaan. De prins die zijn vrouw in het bijzijn van een gast de kamer uit stuurt. Ik kan
me een dergelijke handelswijze noch bij mijn vader, noch bij mijn moeder voorstellen.
Volgens Hans was het waarschijnlijk waar wat Ernst van Eeghen me had verteld.
‘Je begrijpt dat ik over de verhouding tussen die twee heel wat zou kunnen vertellen.
Wat ik je nu vertel moet je echt voor je houden. Ik ben eens vier dagen met de prins
naar Parijs geweest. We hadden natuurlijk veel gedaan, gezien en genoten. Toen we
thuis kwamen, zaten we op Soestdijk aan tafel, prins Bernhard, ik en Juliana,’
preciseerde hij in die volgorde. Er was tijdens ons verblijf een foto in de Parijse
kranten verschenen van son altesse die met een vriendin uit een nachtclub kwam.’
‘Hoe kwam de koningin aan die informatie?’ vroeg ik.
‘Nou ja, dat werd haar dan via vijanden in handen gespeeld. Eerst zei de koningin
tegen me: “Hans, wat zie je er moe uit.” Ik zei: “Ja, mammie, we hebben veel gedaan,
musea bezocht en zo.” “Wat?” vroeg Juliana, “ik dacht dat Bernhard niet van musea
hield.” En even later sneed zij wat zij werkelijk wilde weten aan. “Hans, wanneer jij
naar zo'n nachtgelegenheid een vriendin meeneemt, dan compromitteer je Bernhard.”
Aanvankelijk antwoordde ik haar: “Mijn vriendin?” Maar ik herstelde me spoedig
en deed toen of ik haar inderdaad mee uit had genomen, terwijl Bernhard het had
gedaan. Bernhard had me hiervoor natuurlijk moeten waarschuwen.’
Ik vroeg hem of een van de kinderen iets aan muziek deed. Daar moest hij om
lachen. De Oranjes zijn bepaald amuzikaal, zoals ik heel vroeger al hoorde van de
begeleidster van Beatrix, die dan zei dat Oranjes het verschil tussen Beethoven en
het
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Wilhelmus nauwelijks opmerken. Hij vertelde hoe prins Bernhard hem een keer had
opgebeld dat ze naar een concert moesten (in rok). ‘Ik werd door een auto van
Soestdijk opgehaald. De prins vroeg me te regelen dat ze een plant voor hem zouden
neer zetten. Dus ik ging om een groot bloemstuk vragen en ja hoor, al gauw hoorde
ik hem snurken.’
Toen hij onderstreepte dat hij Ronald Reagan zo'n aardige man vond, maakte ik
er geen punt van, maar ik zei de man zelf als een gek te beschouwen. Een zekere
simpelheid van geest kan Teengs Gerritsen niet worden ontzegd. Het is waarschijnlijk
een van de redenen dat hij en de prins het zo uitstekend met elkaar kunnen vinden.
We hadden een genoeglijke lunch en waren van 12:30 tot 14:15 uur samen. In die
tijd hoorde ik heel wat meer en nam ik kennis van veel meer details dan ik hier heb
vermeld.
Teengs Gerritsen zei in reactie op Vrij Nederland: ‘Als Ferdinandusse en Bibeb
zeggen bij een interview met mij over “alles” te willen praten, dan bedoelen ze dat
ik hen vertel dat prins Bernhard ergens een koffertje met 500.000 gulden ofzo heeft
verstopt.’
Ik antwoordde: ‘Geen haar op mijn hoofd denkt aan zoiets, laat staan om het te
vragen. Denkt u dat ze met “alles” zoiets bedoelen?’
‘Ik ben erg achterdochtig geworden,’ was zijn antwoord. Toen we het restaurant
verlieten, zag ik dat oud-ambassadeur Van Roijen ook aan de lunch was. Heel fijne
mijnheer.
Ambassadeur Diaz van Cuba vertelde dat prins Claus was komen lunchen in zijn
woonhuis, waar ik dus ook de nodige keren heb meegegeten. ‘He is much better
now,’ aldus Diaz. ‘He is very knowledgeable about developing nations and Third
World problems. We enjoyed his visit very much. But sssttt!’ met ander woorden,
ik word verondersteld er niet over te spreken.
Henk Herrenberg zou tijdens zijn bezoek aan Cuba de studenten uit Suriname
hebben opgestookt om terug naar Paramaribo te gaan. Hij had zich tegenover de
Cubaanse autoriteiten misdragen: ‘And you can be sure, he will not fly again in
Fidel's plane anywhere.’ Ik zei dat met de komende conferentie van de Beweging
van Niet-Gebonden Landen in Harare het beter zou zijn dat er aan die slechte
betrekkingen tussen Cuba en Suriname geslepen zou worden. Ik stelde voor dat ik
met de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Suriname naar Havana zou
kunnen reizen en om te beginnen bij vicepresident

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

185
Carlos Rafael Rodríguez de weg te banen voor het geval Castro en Bouterse elkaar
in Zimbabwe tegen het lijf lopen. ‘Too soon,’ zei Diaz. ‘We are not forgotten what
happened after Grenada.’ Bouterse wees de Cubaanse ambassadeur toen uit na het
gerucht dat de VS ook Suriname wilden binnenvallen.
Ik nam contact op met Gerard Verlinden, muziekcriticus van De Telegraaf die
veel aardiger reageerde toen ik vertelde dat Eduardus Halim een recital zou geven
dan Hans Heg, die ik al jaren ken en soms in Thermos tegenkom.250

6 juni 1986
Ik heb vanochtend eerst Hartini Sukarno geschreven. Bung Karno zou vandaag 85
jaar zijn geworden.
Cecile van Lennep belde vanmorgen om haar verontwaardiging te uiten over het
feit dat Winnie Mandela een eredoctoraat aan de Universiteit van Utrecht zou
krijgen.251 Haar man was voor en tijdens de oorlog gezant in Pretoria, zoals
ambassadeurs in die dagen nog heetten, dus zij weet waar zij over spreekt. ‘Dat is
inderdaad absurd,’ schreef ik 6 juni 1986 in mijn dagboek.
Bert Dreese belde. De Den Alerdinck staat rood op rekeningen bij twee banken,
dus er is niets te vangen. Ik kreeg het gevoel dat hij nu aarzelt verder te gaan.
‘Wanneer ik nu Lurvinks privérekening aanpak dan komt hij morgen met een claim
op jou, en vraagt je faillissement aan,’ zei Dreese. ‘Hij kan zeggen dat hij een zaak
van miljoenen had kunnen sluiten die niet door gaat door de negatieve publiciteit die
jij hem bezorgde. Dan zit jij helemaal in de knoei. Nu lacht Dé Slager zich een deuk,
want er is niets te vangen.’ Dreese vervolgde: ‘Het kan Lurvink niets schelen of deze
zaak hoge kosten bij Slager met zich meebrengt, want hij financiert Slager nu met
geld wat jij had moeten krijgen en waar je recht op hebt.’
Robert van de Roer had Dreese opnieuw opgebeld, maar was nu uitermate correct
en fatsoenlijk geweest. Het gesprek was uitstekend verlopen. Wat een briefje aan
Woltz niet teweeg kan brengen: behoorlijke manieren.
Ik was uitgenodigd in Welingelichte Kringen van VPRO Radio. De eerste die ik
zag was Hugo Brandt Corstius, de smeerlap, die mijn Memoires de grond in had
geschreven om Hofland een plezier te doen. Ik rook al meteen onraad en wilde
eigenlijk weggaan. Ik had mijn instinct moeten volgen.
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Tot mijn verbazing zweerde Joop van Tijn samen met Brandt Corstius, alias Piet
Grijs. ‘Waarom ben je zo geraakt door een artikel in de Volkskrant?’ was de vraag.
Ik ben niet zozeer geraakt, maar of iets waar en eerlijk is, staat bij mij voorop. Deze
mijnheer schreef mijn herinneringen opzettelijk de grond in om, zoals Henk Hofland
me vertelde, hem een plezier te doen. Uit wat voor soort geest komt een dergelijk
geschrijf voort? Ik ben er niet door geraakt, want de schrijver van dat rotstuk staat
zelf in zijn hemd, niet ik. Van Tijn (of Grijs) vroegen waarom ik altijd een boek
lanceerde met een rel. Ik zei dit weer typisch een vraag van ‘etters’ te vinden. Ik
gebruikte dat woord, en herinnerde hen aan mijn twee interviewboeken naar aanleiding
van het rapport van de Club van Rome. ‘Ook met een rel gelanceerd? Nee!’
Rechtsreeks vroeg ik aan Van Tijn: ‘Ken je mijn boek Over intelligentie?’ Nee, dat
kende hij niet. Grijs viel in: ‘Ja, en het is slecht met de Venezolaanse minister voor
de ontwikkeling van intelligentie afgelopen.’
‘O, ja? Hoe weet je dat?’ vroeg ik. Daarop veranderde hij snel van onderwerp en
begon over mijn boekje over JFK. Hij vroeg waarom ik deed alsof ik wist wie Kennedy
had vermoord. Het was duidelijk: Joop van Tijn en Hugo Brandt Corstius hadden
afgesproken mij in de tang te nemen. Ik blijf voortaan uit hun buurt. Ze zijn zelf op
een rel uit om hun programma aantrekkelijker te maken ten koste van mij. Joop van
Tijn is dus net zo'n louche schurk als de rest. Ook al kwam hij vroeger, soms met
Ageeth Scherphuis, vaak langs op Amerbos.252 Een type dat de vlag verhangt als de
wind uit een andere hoek waait. Onbetrouwbaar dus.
Toen ik thuis kwam, ben ik aan de vleugel gaan zitten om de gemenigheid weer
uit mijn systeem te spelen. Ik voel me zo buiten die enge kliek van ‘bruikbare
journalisten’ staan, de top heet het hier, dat ik me er geheel tegen afzet. Daarom ben
ik niet naar het feest van Susanne Piët gegaan. Bovendien belde Ronald Gase die me
zei driemaal te hebben geprobeerd me ervan te overtuigen om niet naar het
VPRO-gebeuren te gaan, maar hij had vergeefs gebeld: ik was er niet.
Robert van de Roer publiceerde een heel klein stukje, zo rot mogelijk. Ik ben ook
weer verlaagd tot publicist.
Carel Enkelaar belde dat zijn goede vriend Stephan Schoor blijkbaar weer voor
Frans Lurvink werkt. Die heren hebben zich dus weer verzoend ten koste van Carel.
Het is niet te geloven. Na alles wat Lurvink c.s. over Schoor tegen mij heeft ge-
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zegd, zijn ze weer boezemvrienden. Het is eigenlijk allemaal tuig van de richel.
Ik belde naar Al Eisenstat van Apple in Cupertino, Californië. Afgelopen 22 mei
had hij Jack Matlock ontmoet.253 Hij had Arbatov aangewezen als de beste ingang
tot Reagan om toestemming te krijgen om computers voor lesdoeleinden naar de
Sovjet Unie te verschepen.
De Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag heeft het visum voor Adriaan van
Dis ingetrokken. Het verbaast me niets, want de man zit op de vehemente
anti-apartheidslijn. Artikelen van René de Bok en Rex Brico in Elseviers zouden de
aanleiding voor de weigering zijn, want Adriaan is immers eveneens door Spoor mee
naar dit weekblad genomen. Ambassaderaad Christo Landman schrijft: ‘Het is u
bekend dat Elseviers Magazine in de editie van 31 mei twee artikelen heeft
gepubliceerd, waarvan er een als propagandistisch tegen Zuid-Afrika moet worden
beschouwd en het andere (artikel van de heer De Bok) de waarheid geweld aan doet.’
Van Dis wordt geadviseerd geen gebruik te maken van het reeds verstrekte visum.254
The New York Times kletst soms toch ook in de ruimte. George Shultz babbelt
over ‘democracy that knows no color’. Hij veroordeelt apartheid als ‘evil’, net als
Reagan de USSR als evil omschrijft. Wanneer je maar veel over anderen als evil
schreeuwt, dan lijken mensen over het hoofd te zien dat de VS evil zijn. Maar Shultz
spreekt ook ten aanzien van Zuid-Afrika over ‘constructive engagement’. Strak
doorgevoerde sancties tegen Pretoria zouden ‘economic destruction’ veroorzaken
en een al beroerde situatie alleen maar beroerder maken. De regering Reagan vreest
dat ‘economic disintegration would invite violent revolution’ met als uitkomst ‘a
radical, equally oppressive black regime’. Het schijnt dat de Amerikaanse zakenwereld
nu zover is om druk op de regering uit te oefenen het ANC wettig te erkennen. De
tycoons willen dat Washington ‘constructive engagement’ met de zwarte leiders
begint. Praten over Westminster democratie in Zuid-Afrika lijkt me anno 1986
compleet irrelevant. Maar ik ga binnenkort zelf.

7 juni 1986
Ronald Reagan heeft verzonnen dat de Sovjet Unie wapenzendingen naar Nicaragua
heeft hervat. Een vrachtschip zou oorlogsmaterieel hebben gebracht. Daarom moet
het Congres
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nu maar snel nieuwe steun aan de door de CIA op de been gebrachte ‘rebellen’
goedkeuren. Reagan wil 100 miljoen dollar besteden.255 Het is toch je reinste nep wat
deze president allemaal uitvreet en verkondigt.
Intussen is in Detroit langzamerhand een crisissituatie ontstaan, vanwege de
vuurwapens die tieners op zak hebben en dagelijks gebruiken. In de eerste helft van
dit jaar, zo meldt de International Herald Tribune256, zijn 88 jonge mensen (onder
de zestien jaar) in Detroit bij gevechten onder elkaar neergeschoten. Twaalf van hen
waren dood. In 1985 werden er in Detroit 236 tieners door kogels getroffen, waarvan
er 28 dood waren. In Reagans paradijs op aard is voldoende werk aan de winkel om
je niet als eerste prioriteit op te winden over Nicaragua, een landje dat je op de kaart
nauwelijks kan vinden.
Ik ga Halim van Schiphol halen.
Robert Hobson gebruikt de term ‘a rainbow arose’ voor het verschijnsel dat tussen
de psychotherapeut en zijn gesprekspartner (patiënt) ‘a new kind of relationship’ kan
ontstaan. ‘The chaos of warring emotions’ doet een regenboog ontstaan. Hij wijst
erop dat de Pygmeeën in Zuid-Afrika, wanneer zij een regenboog zien, hun pijlen
erop afschieten ‘because it is a sign that God wishes to communicate with them.’257
Om 08:30 uur kwam Eduardus Halim met een vol karretje door de douane. Hij
keek verschrikt, want hij zag me eerst niet. We zijn met de trein naar het Centraal
Station gegaan en namen een taxi naar Amerbos. Hij ging vrijwel meteen achter de
Yamaha vleugel zitten. Hij vond het instrument ‘heavy, but alright’. Daarna ging hij
een paar uurtjes liggen, maar om 14:30 uur zat hij opnieuw aan de piano. Hij speelt
prachtig.
Ik telefoneerde Stephan Schoor. Lurvink was langs gekomen, had schuld bekend
en excuses gemaakt, en daarom deed hij weer een en ander voor hem. ‘Wat doe je
na zo'n mea culpa,’ zei Schoor.
‘Dat moet jij weten,’ zei ik. ‘Je begrijpt ook wel dat Lurvink dit doet om Enkelaar
een hak te zetten. Geloof maar dat je opnieuw gedonder met die man zal krijgen,
want het is een ordinaire schurk.’
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8 juni 1986
11:45 uur, Herengracht
Het is zo ver. Halim speelt Bach. Veel van mijn vrienden zijn hier, zoals mijn nichtje
Wilma Mennega, Alexander Sillem, Indro Noto Suroto, mevrouw Delprat en haar
moeder, Pauline Quarles met dochter Déliane en haar man, Ellen Thomassen en de
gastheer en gastvrouw Han en Irthe André de la Porte. Hans Heg is toch gekomen,
evenals Gerard Verlinden van De Telegraaf. Halim is een schat en heel serieus bezig
met zijn piano. Jammer dat Eduard er niet bij is. Halims spel ontroert me tot tranen
toe. Later ging ook Liszt me door merg en been. Han zei later: ‘Irthe en ik hebben
besloten een Steinway te kopen.’ Ook Stravinsky's Petroesjka was prachtig. Het
werd alles bij elkaar een unieke ochtend in een intieme sfeer.
Later hebben Eduardus en ik in de polders gefietst. Hij zat tot laat in de avond
vrijwel non-stop aan de piano. Hij speelde Schumann zo mooi. Ik was weer in tranen.
Alle vijf atoomcentrales van de Tennessee Valley Authority zijn stil gelegd ‘for
safety deficiencies that are proving very difficult to overcome’.258
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9 juni 1986
Zo zie je wat een hapje asperges eten met Hans Teengs Gerritsen teweeg kan brengen.
De Telegraaf, via mijn tip aan Henk de Mari, stuurde Jan Stappenbeld naar Blaricum
en prins Bernhard staat nu met zijn bowlingclub vrij prominent op de voorpagina.259
En op de kunstpagina een andere indirecte bijdrage van mij: Eduardus Halim door
Gerard Verlinden.260 Ook de Volkskrant heeft een artikeltje van Hans Heg over
Halim.261
Bert Dreese belde om me erop voor te bereiden dat mijn claim op Lurvink ‘een
moeilijke zaak’ wordt. Hij gaat met enkele van zijn collega's overleggen welke opties
we nog hebben. Hij wil nagaan of er beslag kan worden gelegd op kasteel Den
Alerdinck.
Hans Lonis kwam om foto's van Eduardus aan de vleugel te nemen. Hij speelt nu
enkele pianoconcerten van Rachmaninoff achterelkaar. Ik realiseer me nu pas dat ik
Adriaan van Dis en Frans Kellendonk ook voor het zondagochtend recital van
Eduardus had uitgenodigd, maar dat ze niet zijn komen opdagen. Jammer.
Dé Slager schijnt Dreese een bankgarantie te hebben willen geven voor twee ton.
Dreese heeft geantwoord dat ik behoefte heb aan een kort geding om eens in de
openbaarheid te kunnen brengen hoe ik ben behandeld door Lurvink.
Pauline Quarles belde dat haar oom, oud-ambassadeur Marc van Weede, haar had
gevraagd of ik een communist was. Dat zijn dus de kletspraatjes van de apenrots.
Zij heeft geantwoord dat haar moeder me graag mocht vanwege mijn muziek en
pianospel en niet vanwege mijn politieke opvattingen. Afgezien van het feit dat de
familie De Ramaix - of Pauline Quarles - niets van mijn politieke inzichten weten,
want we spreken er nooit over, is het etiket communist het gevolg van de jarenlang
door De Telegraaf gevoerde hetze. Deze beschuldiging slaat als een tang op een
varken.
Al Eisenstat belde en vertelde meer over zijn gesprek op 22 mei met Matlock op
het Witte Huis en dat het veel beter was verlopen dan hij had verwacht. ‘In this
instance, Arbatov's advise was very good,’ zei hij. Ik dacht: ja, vandaar dat ik die
lunch met Arbatov erdoor drukte mijnheertje. Matlock zou zelfs hebben aangeboden
te willen helpen met een eventuele lobby in bepaalde kringen in Washington om de
samenwerking met Evgeny Velikhov in de computersector er door te krijgen. Ei-
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senstat was gereed om opnieuw naar Moskou te gaan. ‘Two days and one night, no
more.’ Hij vroeg me de details uit te werken.262

10 juni 1986
Ik voel me op mijn 61ste verjaardag eigenlijk intens triest. Ik lig in de tuin naar het
pianospel van Eduardus Halim te luisteren. Straks zal buurman Ko Droogendijk hem
naar Schiphol brengen voor zijn vlucht naar Moskou. Het was heerlijk die jongen
hier een paar dagen te hebben gehad. Nu gaat hij deelnemen aan de Internationale
Tsjaikovskiwedstrijd.
In de middag kwamen de Belgische journalisten Piet de Moor, Paul Depondt en
een fotografe langs om me te interviewen. We waren twintig minuten bezig toen er
een auto stopte. Ik keek. Het was Eduard. Zongebruind, krullenbol, jeans, ik smolt
ter plekke. Terwijl ik later de Belgen uitliet, had Eduard in mijn stoel een pakje
neergezet met een kaartje. Het was een doos met twee flessen Dior en zeep. Ik was
er haast door in verlegenheid gebracht, en niet in staat hem meteen om zijn hals te
vliegen. Omdat ik me de laatste dagen steeds had opgewonden over het uitblijven
van een telefoontje, was de overgang naar zoveel lievigheid en attentie te plotseling.
Ik zat aan mijn stoel genageld. Maar geleidelijk aan raakten gevoelens en gedachten
weer op de juiste plaats. Ik stond op en omhelsde en zoende hem. ‘Do you know
how much I love you?’ vroeg ik. Heel beslist antwoordde hij: ‘Yes, I do.’ Hij
vervolgde: ‘We hebben elkaar tien dagen niet gezien.’
‘Ja, dat leek voor mij een eeuw.’ Hij had in Spanje op een surfplank gestaan, wat
nog moeilijk was geweest. Ik begon weer naar seks te verlangen, maar hij gaf te
kennen maar twee uurtjes te kunnen blijven. Hij moest om 17:00 uur weer weg.
Avances weerde hij af. That turned me off. Peter belde en vroeg of ik morgen kwam.
Dit bevestigde ik. Hij vroeg of ik koffie mee wilde brengen. Hij dacht kennelijk niet
aan mijn verjaardag. Dat verbaasde me een beetje maar dat hindert verder niet. Ik
begrijp het wel. Hij leeft al zolang in een andere wereld. Ik ga wel naar hem toe. Dan
kan ik niet naar het huwelijk van Phryne Twiss Quarles van Ufford met Jan Quist.
Ik belde Carel Enkelaar maar kreeg zijn vrouw Liny. Zij vertelde dat de BVD
vrijwel onmiddellijk toen Stephan Schoor bij het project betrokken werd langs was
geweest. Schoor had vervol-
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gens Carel gebeld en hem gezegd: ‘Je bent met een gevaarlijk initiatief bezig met
Lurvink en Den Alerdinck.’ En nu gaat Schoor er zelf mee aan de haal. ‘Ik heb er
geen woorden voor,’ aldus Liny Enkelaar. Bovendien waren de Enkelaars en de
Schoors jarenlang vrienden geweest. Waar de BVD zich zo al niet mee bemoeit. Bij
mij zijn ze nog nooit geweest, de lafaards. Ze zouden de wind van voren krijgen.
Later vandaag hadden Enkelaar en Schoor elkaar ontmoeten bij de Media Club. Geen
van beiden had de naam Lurvink laten vallen, meldde Carel.

11 juni 1986

Radio belde. Ze wilden dat ik over Den Alerdinck zou spreken. Ik zei dit met
Bert Dreese te zullen overleggen. Die raadde het af. Ik dacht erover na en belde hem
opnieuw. ‘Als ik nu eens de deur naar Lurvink en Slager op een kier zou zetten.’ Hij
was het met me eens. Later belde de TROS terug dat ze Lurvink ook in het programma
hadden willen hebben, maar Slager had de sub judice-formule gebruikt en het
verboden. De mop gaat niet door. Slager begreep maar al te goed dat Lurvink zou
zijn afgegaan al een gieter.
TROS
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Er is een telex uit de VS gearriveerd waaruit blijkt dat Lurvink en Slager het
oorlogstempo hebben opgevoerd.263 Ik zou ‘lasterlijke en eerberovende verklaringen’
over Lurvink hebben afgelegd, waarvoor ik per ommegaande mijn excuses zou
moeten aanbieden en wat ik heb gezegd over de man terugnemen. Anders zal in de
VS een proces tegen mij worden gestart. Als de heren denken me op die wijze te
kunnen intimideren, moeten zij zich laten nakijken. Misschien denken zij met deze
actie mijn boek Zaken doen te kunnen stoppen.
Ik ben deel twee van de Memoires vanmiddag in Baarn gaan halen. Het ziet er
prima uit. Wim Hazeu noemde de memoires van Hans Warren ‘een dierenasiel’. Hij
vervolgde: ‘Jouw Memoires zijn een circus.’ Hij was het met me eens om het
hoofdstuk over Lurvink uit het komende Zaken doen naar Henk de Mari van De
Telegraaf te sturen, met als tegenprestatie van De Mari dat hij over deel twee van
de Memoires zou schrijven. Morgen begint Torenboeken met het zetten en binden
van Zaken doen. Wim vond overigens dat ik André Spoor te sterk aanpakte. Dat is
niet zo, want de werkelijkheid is aanzienlijk erger. Ik heb het jegens hem zo aardig
mogelijk gehouden.
Mijn oudste broer liet via Theo vragen geen kaarten uit Moskou meer naar Kaapstad
te sturen, opdat het apartheidsregime niet zal gaan denken dat hij ‘rood’ is. Henk
stuurde me trouwens een verjaarskaart vanuit Zuid-Afrika.
Bert Dreese vertelde dat een confrère van Slager zich per telefoon bijzonder
laatdunkend over mij had uitgelaten. Dreese antwoordde via besloten kanalen (via
baron Van Dedem, die vroeger op Den Alerdinck woonde) zijnerzijds ook de nodige
ongunstige informatie over hun cliënt te hebben opgevangen. Henk de Mari belde
me vanavond op toen hij terugkeerde uit Den Haag: ‘Ik ben bij die gangsters van
Buitenlandse Zaken geweest, je weet wel, met dubbele namen. Ik ben er ziek van.
Ik ga nu eerst tien kilometer lopen om mijn hoofdpijn kwijt te raken.’ Ik vroeg verder
niet naar zijn Haagse ervaringen, maar vertelde dat Hazeu en ik hadden besloten het
hoofdstuk over Lurvink exclusief voor eenmalige publicatie aan hem te geven.264
‘Fantastisch, fantastisch,’ riep hij uit, ‘zendt het me aangetekend, please.’
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12 juni 1986
Ik kreeg weer een brief van Slager. Lurvink en Den Alerdinck gaan inderdaad in de
VS stappen tegen me ondernemen als ik niet met excuses kom en mijn rechtsgang
tegen hen stopzet.
Ik heb 21.000 gulden van mijn AMRO-rekening gehaald, om te voorkomen dat
Lurvink daar beslag op laat leggen met een of andere smerig smoesje.
The New York Times verkondigt dat er tienmaal zoveel AIDS-gevallen in 1991
zullen zijn.265 Om voor die patiënten te zorgen, zal dan tussen de 8 en 16 miljard
dollar per jaar nodig zijn. Tot op dit moment overleden 11.713 personen aan AIDS
in de VS en zijn er 21.517 personen met AIDS besmet. De verwachting is dat dit in
1991 zal zijn opgelopen tot 179.000 doden en 270.000 besmettingen. We koersen
op een ramp af.
Seymour Hersh heeft gerapporteerd dat de regering van Richard Nixon plannen
hadden beraamd om generaal Manuel Antonio Noriega, die toen hoofd van de
inlichtingendienst van de Panama Defense Force was, te laten vermoorden. Generaal
Noriega is op dit moment de commandant van het Panamese leger. John Ingersoll,
onder Nixon directeur van het Bureau of Narcotics, heeft wat werd genoemd ‘the
total and complete immobilization’ van Noriega tegengehouden. Washington zou
bewijzen hebben gehad dat hij zich met de drugshandel bezighield.266

13 juni 1986
Ik was verbaasd dat er een telegram van Oliver arriveerde.

Ik wilde net naar Schiphol gaan toen Hans Wilbrink van de Nieuwe Revu belde dat
verslaggevers Gerard Wessel en Pieter Storms in het district Marowijne in Suriname
waren gearresteerd. Of ik iets kon doen. Ik heb er geen zin in. Ze zoeken het maar
uit.
Jerome Bruner wijdt een schitterende passage, overgenomen van Gordon Mills,
aan Werner Heisenberg, die in 1924 met Niels Bohr bij kasteel Kronborg aan het
wandelen was. De beroemde Deense natuurkundige zei tegen zijn Duits collega:
‘Isn't it strange how this castle changes as soon as one imagines
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that Hamlet lived here. As scientists we believe that a castle consists only of stones,
and admire the way the architect put them together. The stone, the green roof with
its patina, the wood carvings in the church, constitute the whole castle. None of this
should be changed by the fact that Hamlet lived here, and yet it is changed completely.
Suddenly the walls and the ramparts speak a different language. The courtyard
becomes an entire world, a dark corner reminds us of the darkness of the human soul,
we hear Hamlet's “To be or not to be”.’267
Bruner zegt daar zelf over: ‘I want to explore some of the ways in which we create
products of mind, how we come to experience them as a real, and how we manage
to build them into the corpus of culture as science, literature, history, whatever.’
Uiteindelijk hoopt professor Bruner ‘to understand the ways human beings construct
their worlds (and their castles).’

14 juni 1986
YMCA, Londen
Peter maakt het uitstekend en is volop aan het repeteren in Covent Garden voor een
nieuwe opera. Zijn regisseur komt van Broadway en werkte met Meryl Streep. Hij
schijnt in deze productie constant op het podium te zijn ‘like crawling with a coffin
on my back. Tickets for the performance cost 75 pounds, this is a country for the
rich,’ zei hij. ‘You should see the glittering jewels of the public, and it is full house
each night. For whom are these opera's performed? The poor will never be able to
enter a theatre.’ Ik dacht aan de vermaledijde Sovjet Unie, waar de kaarten op dit
punt bepaald anders liggen. Er zijn twaalf kinderen van twaalf tot veertien jaar in de
opera met wie Peter moet werken. Ze noemen hem Rambo. ‘They are so flirtatious,’
zei hij, ‘zowel de jongetjes als de meisjes, it's amazing.’
The Times meldt dat Vladimir Lomeiko benoemd is tot ‘ambassador-at-large’. Het
verbaast me niet. Voor woordvoerder van de minister van Buitenlandse Zaken was
hij gewoon te duidelijk en eerlijk.
Het werd een heerlijke dag. We waren in Peters favoriete parkje. Ik fotografeerde
hem met de oude dametjes met wie hij dikwijls praat en die hem allemaal schijnen
te kennen. Hij vertelde dat de kleine meisjes in de opera tegen hem hadden gezegd:
‘You should be topless.’268 We dineerden bij Kettner's, zoals
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altijd en zagen de film 9 1/2 weeks met Kim Basinger en Mickey Rourke. Dit was
een afscheid van Londen, want Peter gaat na afloop van deze productie naar
Zuid-Afrika terug. Maar goed ook, want Londen is een smerige stad vol benzinestank
en een uiterst ongezond leefklimaat.

15 juni 1986
Peter ging mee naar Heathrow. Ik neem zoveel mogelijk van zijn bagage mee naar
Amsterdam nu de flat in Charing Cross Road wordt opgedoekt. Gelukkig dat we
deze twee dagen nog van elkaar konden genieten. We hadden weer een brok in onze
keel bij het afscheid.
Hij is wel bezorgd over Zuid-Afrika, ook nu Margaret Thatcher heeft gezegd de
luchtverbinding met dat land te willen verbreken. Hij vertelde dat zelfs een man als
David Owen in de greep van de anti-Zuid-Afrika hysterie schijnt te verkeren en dat
je overal in Londen pamfletten, boeken en etalages tegenkwam die revolutie voor
Zuid-Afrika propageerden. Hij zag het als een collectieve ‘do good madness’, waarbij
niemand stilstond bij het werkelijke belang en de leefomstandigheden van zwarten
in Zuid-Afrika. ‘They talk about the blacks in South Africa to play up to their feelings
of posing as Sinterklaas. We whites are so good and noble and so Christian, while
pepping up what they assume to be their altruistic inclinations, in reality, they cause
moord en doodslag among the innocents in South Africa with their insane
encouragements to violence.’ Hij moet nog twee weken repeteren voor Fidelio. ‘A
beautiful muscular German singer stares constantly at me.’ Al met al hadden we een
ongewoon ‘rijk’ weekend samen. Op Schiphol was het een bende. Vijfhonderd
passagiers bij drie hokjes voor paspoortcontrole. Ook rijdt langzaamaan geen enkele
trein nog op tijd.
Nauwelijks was ik terug op Amerbos, of Eduard arriveerde. Het was opnieuw raak
maar hij had niet veel tijd, want het was Vaderdag en hij wilde naar zijn ouders. Hij
zei Oliver Stone wel eens te willen ontmoeten, zonder dat hij wist dat ik zojuist een
telegram van hem had gekregen. Ik zei me te verheugen op de reis met Theo naar
Suriname. Hij waarschuwde: ‘Verheug je maar niet teveel.’ Dat is Eduard ten voeten
uit, al is hij pas 27 jaar.
Ik ben bij schemering de polders ingegaan. Op een jogger na helemaal alleen.
Heerlijk. Het gemaaide gras rook heerlijk. Wat zou Peter ervan genoten hebben.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

197

16 juni 1986
Er ligt een brief van advocatenkantoor Summit Rovins & Feldesman uit New York
over de juridische acties die Lurvink en Slager in de VS tegen mij gaan ondernemen.
Ze zijn gek. Prullenmandwerk. Erik Jurgens schreef te begrijpen dat ik een streep
onder de huidige Club van Rome-kliek heb gezet. Hij vindt zelf ook onbehoorlijk
behandeld te zijn.269
Die aardige jongen, Jean-Louis Smits van Oyen bedankte voor Made in Soestdijk.
Ik zou hem willen leren kennen.270
Theo zond een memo waarin hij zijn gedachten over Suriname ontvouwde.271
Henk de Mari belde dat hij het tweede deel van de Memoires heel anders vond
dan het eerste. Hij vindt het een boek ‘vol informatie, en waardevol’, maar betwijfelde
of hij van zijn hoofdredactie erover mocht schrijven.
Het stuk van de AMRO dat Lurvink 225.000 gulden opzij gezet heeft, is binnen.272
Bert Dreese heeft Dé Slager geschreven over wat er verder in de OGEM-affaire in
Suriname is gebeurd, die ik vorig jaar op zijn verzoek in Paramaribo aanzwengelde.
Ik bracht een bezoek aan advocaat Bert Dreese bij Loeff & van der Ploeg in
Rotterdam. Slager had reeds doen weten de OGEM- kwestie niet verder te hebben
behandeld en hij was niet in Suriname geweest. Dreese verwachtte dat Lurvink zal
proberen mijn boekje Zaken doen via de rechter te stoppen. Lurvink schijnt een
tweede advocatenkantoor in Rotterdam te hebben voor louche zaken waar Dutilh,
van der Hoeven & Slager niet mee te maken willen hebben. De vroegere eigenaar
van Den Alerdinck, de heer van Dedem, had Lurvinks brochure gezien en gezegd
dat de man het kasteeltje totaal ‘gemaltraiteerd’ had. Ik heb het in eigendom van de
van Dedems niet gekend, maar toen ik het onder het regime Lurvink zag wist ik: hier
is een proleet komen wonen. Over de rol van André Spoor in mijn conflict met Den
Alerdinck concludeerde ook Dreese: ‘Spoor heeft dus geen ruggengraat.’ Dat is
helaas langzamerhand bekend.
René Vaarnold, de wintidokter, belde dat Carel Enkelaar ‘een gemenerik’ was.
Wat is er dan gebeurd? ‘Hij durft me niet langer in de ogen kijken en zet vlug een
zonnebril op,’ aldus Vaarnold. ‘Hij is alleen maar uit op geld.’ Ik zei ook de nodige
ervaringen met Enkelaar te hebben gehad, maar dat hij, mede
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bijgestuurd door echtgenote Liny, meestal toch wel op zijn pootjes terechtkwam.
Ik vroeg hem wat er waar was van de berichten dat er in de bossen van Suriname
een soort Robin Hood was opgestaan. Hij begon zachter te praten, en zei hem met
eigen ogen hier in Nederland te hebben gezien. ‘Hij is hier op een Nederlands
paspoort. Nadat hij in Suriname heeft geroofd en gemoord, krijgt hij hier in Nederland
politiek asiel. Het is een erge, smerige, gemene kerel. Ik heb sinds ik hem heb gezien
nog niet kunnen eten.’273
Ik belde Henk de Mari over deze zaak. ‘Jij behoort voor De Telegraaf te werken,’
was zijn onmiddellijke reactie. Hij zei vandaag een gesprek over mij op de krant te
hebben gehad, nadat hij in mijn Memoires had gelezen wat er in 1957 met Indonesië
en Nieuw-Guinea was gebeurd. Vervolgens belde ik naar Henk Herrenberg in
Paramaribo. ‘Het is ons bekend. Die Robin Hood heeft via twee verslaggevers van
de Nieuwe Revu indirect van de Nederlandse ambassade een Nederlands paspoort
gekregen. We weten het precies.’
‘Dat wordt eens een mooi ruilobject,’ zei ik, ‘want die Robin Hood krijgt hier
politiek asiel.’ Ik bevestigde dat Theo en ik volgens plan zouden arriveren. Ook
André Haakmat zei via geruchten wat vernomen te hebben over de aankomst van
deze Robin Hood.
Theo arriveerde voor de trip naar Suriname.
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Paramaribo
18 juni 1986
Hotel Torarica
Theo heeft gedurende de vlucht naar Suriname gisteren intensief in deel twee van
mijn Memoires gelezen. Ik zat naast hem in de business class als gast van minister
Henk Herrenberg, en stelde vast dat hij er werkelijk in opging. De enige opmerkingen
die hij maakte, gingen over spel- of zetfouten.

Theo is waarschijnlijk de enige Zuid-Afrikaan die op een Zuid-Afrikaans paspoort
in Suriname is binnengelaten. We zijn na het ontbijt een uurtje in de stad gaan
wandelen om Theo een indruk te laten krijgen. In de middag verwelkomde minister
Herrenberg ons hartelijk, als oude vrienden, op zijn ministerie van Buitenlandse
Zaken en sprak Theo ook direct met zijn voornaam aan. ‘We zitten in een revolutionair
proces en er worden wel eens foutjes gemaakt, maar wanneer je op die basis met ons
wilt werken, welkom!’ Toen we op de minister zaten te wachten, zei een dame van
protocol dat de Nederlandse ambassadeur Van Houten zojuist het gebouw had
betreden. Hij kwam voor iemand anders. We regelden het zo dat we hem niet hoefden
tegen te komen. Daar had ik geen zin in nu.
De minister maakte direct een aantal afspraken voor Theo: met de president van
de Centrale Bank, de voorzitter van de Financieel Economische Commissie (FEC),
commandant Ivan Graanoogst, met Rob Leter van Index en met de president van de
Surinaamse Ontwikkelingsbank. Hij refereerde in die gesprekken aan ‘onze man’,
Theo dus. Hij wees op de kop van het blad De West dat net uit was en waarin werd
meegedeeld dat alle politieke partijen nu meedoen aan het topberaad. Hij
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noemde dit belangrijk nieuws en verwachtte een spoedige regeringswisseling.
Ik sloeg toe: ‘Dan is dit een uitstekend moment om Henk de Mari van De Telegraaf
te laten komen.’ Ik legde uit nu enige zaken met De Mari te hebben afgehandeld. Er
viel best met hem te rijsttafelen. De minister ging akkoord en nodigde nu liever De
Mari dan André Spoor uit, zei hij, omdat deze nu bij Elseviers zit, waar enkele idioten
een soort oorlogje tegen Suriname voeren zonder te weten waar het over gaat. Ik
draaide het nummer van De Mari in op het toestel van de minister en vroeg hem om
zondag met het vliegtuig van de SLM naar Paramaribo te komen. Henk kon zijn oren
kennelijk nauwelijks geloven. Ik zei dat hij bij consul-generaal Kolader in Amsterdam
zijn visum kon halen. Maar Herrenberg wilde alleen Kolader een instructie geven
als het zeker was dat De Mari zou komen. Ik belde Henk terug, die antwoordde:
‘Reken maar dat ik kom.’
‘Je ziet,’ zei ik, ‘ik houd mijn woord en lever een “scoupje” voor De Telegraaf.
Laten we nu maar eens zien of De Mari ook van zijn kant onze deal zal nakomen in
de vorm van een interview met mij in De Telegraaf of een artikel over mijn
Memoires.’274 Theo amuseerde zich dat de Nederlandse ambassadeur inmiddels onze
etage was gepasseerd naar een ambtenaar een verdieping hoger, terwijl wij met de
minister onze plannen maakten.
Het is erg vreemd om hier met Theo te zijn. Henk Herrenberg zei dat hij het
komende weekeinde iets met ons samen wilde doen om vooral Theo een indruk van
Suriname te geven. Ik hoop dat er niets tussenkomt en hij woord houdt.

19 juni 1986
Ik lag vanmorgen in bed te bedenken hoe misselijk de houding van André Spoor
eigenlijk is in mijn strijd met Den Alerdinck. Ik schreef hem vervolgens dat ik zijn
houding in deze affaire dermate beneden peil vind, dat ik hem vanaf nu als een
baksteen laat vallen. Na uiteen gezet te hebben hoeveel moeite ik ermee heb gehad
mijn mening over hem definitief te herzien, eindigde ik: ‘Maar zoals jij je in deze
jegens mij hebt gedragen, terwijl we van het begin van Den Alerdinck alles samen
de deden - je bent een basterd geweest’.
Ik heb ook Joop van Tijn geschreven dat ik me verraden voelde tijdens de
uitzending van Welingelichte kringen, waarvoor hij
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me op advies van Harry van Wijnen had uitgenodigd om over mijn Memoires te
spreken, en waarin hij het etter Hugo Brandt Corstius over de moord op JFK liet
beginnen. ‘Eigenlijk kwamen jullie aan mijn Memoires verder niet toe,’ schreef ik.
Dus inhoudelijk ben ik teleurgesteld om door een collega op zo'n manier misleid te
worden.
Ik had een lang gesprek met Frits Pengel, mijn oude vriend en directeur van de
Surinaamse televisie. Hij zei dat iedereen kapitein Etienne Boerenveen al was vergeten
en dat talloze mopjes over hem de ronde deden. Zoals? ‘Hij zit vijfjaar in de VS
gevangen. Hij wilde altijd al een groene kaart voor Amerika hebben.’ Een andere
mop ging over wat hij op de muur van zijn cel had geschreven. ‘Wij Surinamers zijn
eigenlijk heel wreed,’ aldus Frits. ‘Zo heb je macht, en zo ben je voorgoed van het
toneel verdwenen. Kijk maar naar Erik Tjon Kie Sim, die is weggevaagd. Je hoort
helemaal niets meer van de man.’ ‘Ik denk dat hij weer terug is als aannemer,’ zei
mevrouw Kobie Pengel. Frits gaat ervan uit dat Erik slim is geweest en smeergelden
naar het buitenland heeft weggesluisd. Minister Fong Poen werd vastgezet, maar
kwam weer vrij omdat teveel hooggeplaatste personen direct en indirect bij zijn
handel en wandel betrokken waren. Fong Poen zou zes miljoen gulden en vijftien
miljoen dollar hebben doen verdwijnen. Dat is samen 50 miljoen. ‘Kijk,’ zei Frits,
‘als ze ergens een of twee miljoen in hun zak steken is tot daar aan toe, maar vijftig
miljoen valt op.’
‘Kapitein Boerenveen kocht twee huizen,’ zei hij, ‘een van vier ton Surinaamse
guldens en een van anderhalve ton. Hoe kan een kapitein van het leger zich zoiets
permitteren? Hij was goed bevriend met de onderdirecteur van de SLM. Diens vader
was een boef, dat wist iedereen. Daar ga je dan toch niet mee om? Wim, je weet niet
hoe de militairen nu door het volk worden gehaat. De zaak Boerenveen is bijna nog
dieper ingeslagen dan de moorden van december 1982.’ Frits vermoedde dat Jules
Wijdenbosch premier zou worden. Henk Herrenberg, eens een goede vriend, zou
waarschijnlijk aanblijven. ‘Hij gedraagt zich althans alsof dat het geval zal zijn,’ zei
Frits. De fusie met de oude partijen was inderdaad heel belangrijk, zoals ook
Herrenberg al aangaf. Maar...275
Theo was van morgen bij Henk Goedschalk, president van de Centrale Bank
geweest. Hij was enthousiast teruggekomen van die ontmoeting. Hij zei dat alleen
al dit ene gesprek de reis naar
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Suriname waard was geweest. Er wordt maandag verder gesproken met Goedschalk.
De bankdirecteur had zich beklaagd dat Nederland zich schandelijk tegenover
Suriname had gedragen. Den Haag had ook de ontwikkelingshulp kunnen stopzetten
met uitzondering van de reeds lopende projecten. ‘Daar zou ik vrede mee hebben
gehad, maar zoals Den Haag het gedaan heeft, hebben we extra verlies geleden omdat
opgestarte projecten midden in hun loop moesten worden stopgezet.’
Theo vond het kennelijk ook walgelijk zoals men in Nederland met Suriname was
omgesprongen, alleen omdat er dingen gebeurd waren die juist naar Haagse normen
niet door de beugel konden. ‘Ik denk dat ik maar eens bij Lubbers zal binnenstappen,’
zei hij. Ik stelde voor dat, nu Alexander Sillem voor Duisenberg werkte, we misschien
beter die ingang konden benutten.
Goedschalk had verschillende projecten voor Suriname aangesneden. Theo zag
de nodige mogelijkheden.
We zouden lunchen met Subhas Chandra Mungra, directeur van de Nationale
Ontwikkelingsbank. Bijna drie kwartier na het afgesproken uur kregen we de
boodschap dat hij eraan kwam en J. Tsai Meu Chong van dezelfde bank mee zou
brengen. Het werd een geanimeerd gesprek. Eigenlijk waren zij concurrenten van
het werk waar Theo in Zwitserland mee bezig is.
Er was een project van 20 miljoen op de palmolieplantage Victoria nodig. Mungra
zei tegen Theo: ‘Ik raad u aan een project kant-en-klaar hier naar toe te brengen en
daarvoor de financiering rond te maken, opdat u ons kunt aantonen wat u voor
Suriname zou kunnen betekenen.’ Een ander project van 17 miljoen dollar was in
combinatie met een Canadese ontwikkelingsbank ‘bijna rond’. Ik vroeg hoe lang de
onderhandelingen hadden geduurd. ‘Bijna twee jaar,’ aldus Mungra.
Ik nam maar een keer het woord, namelijk om erachter te proberen komen wat
Dirk Keijer van Investronic in Suriname zou kunnen doen. Zouden ze een
veevoederfabriek kunnen gebruiken? Nee, er was behoefde aan een broedplaats om
eieren uit te broeden. Een dergelijke onderneming zou een afzetmarkt in het gehele
Caribische gebied opleveren. Op dit moment importeert Suriname jaarlijks zeven
miljoen eieren. Een broederij zou drie tot vier miljoen dollar kosten. Hetzelfde zou
voor pekingeenden kunnen gebeuren. Wat me overigens verbaasde was dat Theo
met deze heren openlijk besprak wat hij al bij Goedschalk aan mogelijkheden had
afgetast. Ik probeerde hem zo onopvallend mogelijk mompelend te bewegen daarmee
te stoppen. La-
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ter toen we alleen waren, zei ik dat de heren in Paramaribo elkaar onderling het licht
in de ogen niet gunnen, dus hoe minder hij daarover zou zeggen, hoe beter. Ik haalde
voorbeelden aan van de vele bokken die ik op dit gebied in Moskou had geschoten.
Ik denk dat het geheim van Keijers succes is dat hij zijn mond houdt. Trouwens, ik
herinner me uit het verleden nog dat Romanov Keijer op zijn donder gaf, omdat hij
toen nog veel te open was over zijn zakelijke transacties.
Nauwelijks hadden we dit gesprek gehad of het volgende gebeurde. We probeerden
aan de balie in Torarica een auto te huren. Een mevrouw Bruning hoorde dit en bood
aan ons bij te staan. Theo verdween met de dame en kwam drie kwartier later terug.
De afspraak was dat hij deze dame in Nederland in guldens zou betalen voor de huur
van de auto. Dit maakte me boos, want dit was een illegale praktijk omdat zij al in
Surinaamse guldens had betaald. Ik waarschuwde Theo dat hij zo onze positie in
gevaar kon brengen, omdat je tenslotte niet weet wie deze mevrouw Bruning is. ‘Het
kan een val zijn Theo.’ Hij antwoordde dat niet hij, maar ik in gesprek was geraakt
met deze mevrouw. Dat vond ik oneerlijk. Zij sprak me aan, maar ik maakte geen
deal met een vreemde, dat deed hij. Het zou kunnen worden uitgelegd als een
valutadeal, iets wat ik nooit ergens doe, want ik wil daarmee geen risico lopen. ‘Ik
heb je niet mee naar Paramaribo genomen om in problemen te komen.’ Hij wilde er
verder niet over praten en ging zwemmen. Ik raadpleegde Frits Pengel over het
incident, die me gerust stelde en zei geen val in de transactie te zien. ‘Iedereen hier
is op zoek naar deviezen.’ Ik ging naar Theo's kamer en stelde hem gerust. Roel
Martens en Irene kwamen naar het hotel, waarna we een lange autorit zijn gaan
maken, onder meer naar de universiteit. We zagen ook het huisje van mevrouw Lisa,
de interieurverzorgster van Roel. Het was een soort hut.276

20 juni 1986
Theo heeft me vanmorgen naar de apotheek van de kazerne gebracht om een nieuwe
pot kwikzalf voor de Strophulus in mijn oksel te halen.
Toen we bij de Memre Boekoe-kazerne arriveerden voor het gesprek van Theo
met commandant Ivan Graanoogst, zagen we een auto gereed staan voor vertrek.
Desi Bouterse kwam naar buiten. Ik omarmde hem, en stelde hem aan Theo voor.
Het gebeurde spontaan als om te bedanken voor de uitnodi-
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ging aan Theo en mij, die zonder zijn toestemming nooit tot stand zou zijn gekomen.
Theo vertelde later dat Bouterse tijdens zijn gesprek met Graanoogst ook even
was binnengewandeld. Hij vond Graanoogst ‘een man met visie’. ‘Hij is wel politiek
georiënteerd, maar ik ben het erg met zijn inzichten eens,’ aldus Theo. Hij ging door
naar Index voor een gesprek met Rob Leter. Ik nam een taxi naar het hotel.
Ik lunchte met Cliff, de schilder. Hij is een nieuw huis aan het bouwen. Ik heb een
zwak voor die dromerige jongen.277
Theo zegt onder de indruk te zijn van de staf van Desi Bouterse, onder wie
Graanoogst voor hem het hoogste scoort. ‘Het heeft helemaal niets met een dictatuur
te maken. Hun werkelijke onafhankelijkheid is pas na het incident van 1982 begonnen.
Ik heb dat ook in Zuid-Afrika gezien, hoe de mensen moesten wennen geen
buitenlandse producten te kopen, maar goederen van binnenlandse productie aan te
schaffen.’ Hij ziet maandag Rob Leter opnieuw. Index zal enkele projecten gereed
maken die Theo mee naar Zwitserland kan nemen om daar bij banken aan de
financiering te werken. Het schijnt dat er nog steeds geen gegadigden zijn voor het
leveren van lijkkisten van Surinaams hout aan Florida. Theo zegt dat het financieren
van twee toestellen voor de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij weinig problemen
zal opleveren.
Henk de Mari belde. Hij zal zondagmiddag om 16:00 uur landen op Zanderij. De
minister laat hem door protocol afhalen en de VIP-room is op de hoogte.
Mam zou morgen negentig jaar zijn geworden.

21 juni 1986
Vanaf mijn prilste jeugd herinner ik me deze dag als het hoogtepunt van het jaar.
Mijn vader had altijd rode rozen koel gezet in de kelders en kwam mam wekken met
een boeket. Ik probeerde er met Theo over te praten en herinneringen op te halen,
maar hij herinnert het zich niet of wil het zich niet herinneren. Zoals altijd laat hij
me praten, maar reageert niet. Heel frustrerend. Hij leest wel in mijn Memoires en
zegt van de ene in de andere verbazing te vallen. ‘It is all obviously true,’ aldus Theo,
‘because what you are writing, nobody can invent or make up.’ Ik leefde van
1953-1957 alleen in Europa, terwijl mijn ouders en broers in Kaapstad woonden.
Dus wat weten we van elkaar? Vrijwel niets.
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Ik las een interview van Bibeb met Wim Kok.278 Kok deed Wim Kan denken aan de
engel Gabriël. Op mij komt hij over als een onzekere, slappe lul. Anderhalve pagina
lokaal geklets. Het lijkt wel of de wereld niet bestaat voor hem. Zijn wereld is de
vakbeweging en Den Uyl, Van Agt, Lubbers en de Haagse kliek, vastgeroest in
onderling gekrakeel.
In de VS keurt 68 procent van de ondervraagden het beleid van Ronald Reagan
goed. Ze weten niet beter. De media falen.
René de Bok is naar Djakarta geweest en heeft zijn wijsheden over Indonesië en
Suharto in Elseviers gezet. Titel: VOORSPEL VAN EEN CRISIS.279 Was het maar waar.
Time wijdt een heel nummer aan ‘freedom first’. Die Amerikaanse vrijheid wordt
onderstreept met de feiten dat het land 9.144 kranten heeft, 11.328 tijdschriften,
9.824 radiostations en naast 941 commerciële televisiestations ook 300 zogenaamde
publieke televisiestations. Amerikaanse uitgevers drukken 50.000 nieuwe boeken
per jaar. ‘The Eskimo has hundred words for snow - such are the subtleties he detects
in its color and tone and depth and temperature. On that principle, we should have
500 words for freedom.’
Vrijheid - en het beroemde beeld bij de ingang van de New Yorkse haven - is het
handelsmerk van Amerika. En free zijn ze. Maar tegen welke prijs? Wanneer vrijheid
en democratie zouden betekenen het participeren in de macht, is dit wat de VS betreft
meer dan een lachertje aangezien er jaren zijn dat minder dan veertig procent van de
kiesgerechtigden gaat stemmen, als gevolg van een gevoel van hopeloosheid jegens
‘het systeem’. Het is waar dat de zogenaamde vrijheid indirect tot gevolg heeft gehad
dat Amerikaanse wetenschappelijke instellingen, zoals Time zegt, ‘the envy of the
world’ zijn. Sinds de Nobelprijzen in 1901 voor het eerst werden toegekend, sleepten
de Amerikanen 142 prijzen in de wacht, 38 procent van het totaal. Groot-Brittannië,
met haar archaïsche koningshuis, was tweede met 63 prijzen. Dat zegt niet alles,
maar wel heel veel over deze freewheeling society die Amerika heet.
Waar ze ook ‘vrij’ in zijn is overal ter wereld onrust te stoken met hun maffia- en
chantagepraktijken. Hier heb ik trouwens in 1979 in Amerika valt een boekje over
open gedaan.280
Tussen de bedrijven door lees ik Hobson uit. Er staat zoveel in, het is overweldigend
omdat het dikwijls alledaagse zaken betreft die we als vanzelfsprekend aannemen,
maar die dit aller-
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minst zijn. Hij schrijft bijvoorbeeld over Sir Francis Galton (1822-1911), een
psycholoog die op ontdekkingsreis naar Afrika ging. Galton analyseerde zijn
denkprocessen terwijl hij van de Athenaeum Club naar St. James's Street wandelde.
Tijdens die korte wandelingen ‘his mind travelled through experiences of his whole
life.’ ‘No-one,’ stelde Galton, ‘can have just an idea, before he has carefully
experimented upon himself, of the crowd of unheeded half-thoughts and faint imagery
that flits through his brain, and of the influence they exert upon his conscious life.’
De ideëen die opkwamen ‘were by no means atomic elements of thought. They were
frequently glimpses over whole provinces of mental experiences and opened far
vistas of association that we know to be familiar to us, though the mind does not at
the moment consciously travel down any part of them.’ Galton concludeerde ‘that
we would not rise above the level of idiots if our brain-work was limited to that part
that lies well within our consciousness.’ Hoe langer hij experimenteerde, hoe minder
respect hij had voor de invloed van het bewustzijn. Er staat zoveel meer waardevols
in dit boek om over na te denken. Gisteren had ik nog nooit van Galton gehoord.
Hoofdstuk acht ‘Seeing’ is een complete openbaring. Hobson schrijft over hoe
ogen soms ‘emotional contact’ zoeken en hoe ‘the language of the eyes’ centraal
staat in alle menselijke relaties tot en met persoonlijke gesprekken toe. ‘Try looking
deeply and intensely into the eyes of someone you do not know well. You will become
aware of the deep-seated taboo on the look of intimacy.’
Anthony Lewis bespreekt het bezoek van een commissie van de Commonwealth
aan Zuid-Afrika onder de titel ONLY NEGOTIATIONS CAN PREVENT MILLIONS FROM
281
DYING. De commissie ontmoette ook Nelson Mandela en raakte erg onder de indruk
van zijn persoonlijkheid. Mandela zou hebben benadrukt geen communist te zijn
maar een nationalist. Misschien is het waar dat Mandela bij nader inzien - want
tijdens zijn proces begin jaren '60 sprak hij anders, zelfs over een communistische
revolutie - nu pur sang nationalist is. Maar Alan Cowell herinnerde er in The New
York Times onlangs aan dat 23 van de 30 leden van het National Executive Committee
van het ANC ‘are known to have present or past association or membership with the
South African Communist Party’.282
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Pretoria zal voor de ‘wereldconsumptie’ van het verhaal de communistische invloed
bij het ANC extra benadrukken en de nationalistische elementen in de
bevrijdingsbeweging proberen weg te poetsen. Dan kan Pretoria zeker rekenen op
sympathie en steun van simpletons als Reagan & co. Anderzijds schrijft Cowell dat
bijvoorbeeld een deel van het zwarte woonoord Alexandria bekend staat als Cuba,
juist omdat men zich vereenzelvigd heeft met Fidel Castro, ook een amice van
Mandela blijkbaar. Ik hoop nog dit jaar zelf te gaan kijken. Ik geloof niet dat ik het
vermeldde: op 11 april is me een visum toegezegd, gevolgd door een brief van 5 mei
1986, die er op wijst dat ik langer zal kunnen blijven, als ik dit zou willen.
Derk Sauer van de Nieuw Revu belde. De verslaggevers Storms en Wessel die
donderdag waren vrijgelaten, zijn opnieuw gearresteerd. De reden zou zijn dat zij
met de Robin Hood, die Ronnie Brunswijk heet, contact hadden gehad terwijl deze
door de Surinaamse politie wordt gezocht. Of ik wat wilde doen. Tegen betaling van
2.500 gulden wil ik best namens de hoofdredacteur hier in het geweer komen, maar
de tijd dat ik alles voor niets deed is voorbij.
Theo is naar de dierentuin geweest. Hij wilde de jaguars zien. Hij zat onder de
modder maar had zich geamuseerd en veel foto's genomen, onder anderen van
ocelotten. Nu ik hem weer een aantal dagen meemaak, constateer ik toch, en met
spijt, dat hij wispelturig kan zijn. Op de vraag of ik hem volledig vertrouw, zou ik
negatief moeten antwoorden. Ik geloof heus wel dat hij onze overeenkomst om
samsam te delen wat we als consultancy fee zouden krijgen voor bijvoorbeeld het
leveren van twee jets aan de SLM, zal honoreren. Maar als hij in de gaten krijgt op
het verkeerde paard te hebben gewed, zal hij gaan draaien. Anyway, so far, so good.
Eigenlijk ben ik nog nooit van een mens echt, helemaal zeker geweest. Peter, mijn
intiemste vriend tot nu toe, die ik ook het langste ken, hoeveel ik ook van hem houd,
echt zeker ben ik nooit van hem geweest. Mam zei dan wel eens: ‘Hoe kan hij je
beste vriend zijn als je niet echt op hem kan rekenen?’ Maar op wie wel? Eduard?
Na wat er allemaal de afgelopen jaren is gebeurd, hoe begrijpelijk ook, heb ik steeds
het gevoel gehouden dat hij het nodige uit zijn leven achterhoudt, niet aan me vertelt.
Het gaat dus niet om onwaarheid, maar om niet volledig delen. Het is zijn goed recht.
Maar het maakt de relatie onevenwichtig, want ik zeg hem letterlijk alles. Mijn ouders
zijn altijd een vraagteken gebleven. Mejuffrouw Buringh Boekhoudt? Ook. Als het
erop aankwam, ging Beatrix voor. Van-
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wege mijn slechte naam wilde ook zij liever niet publiekelijk met mij geassocieerd
worden, dat is dan je ‘tweede moeder’. Vertrouwen en zekerheid bestaan niet, zo
eenvoudig is het. Dit zal mezelf ook wel betreffen, want onderaan de streep zijn onze
hoofden fundamenteel in chaos. Je moet de vraag dus helemaal niet stellen en aan
wat anders denken.

22 juni 1986
Met het afkondigen van de noodtoestand in Zuid-Afrika op 12 juni, zijn ook nieuwe
beperkingen voor de pers bekendgemaakt.

Ik bracht Theo koffie op zijn kamer, nadat ik tijdens het douchen tegen mezelf had
gezegd dat ik lief voor hem moest zijn. Minister Henk Herrenberg kwam ons al vroeg
halen. We reden naar Coronie, en staken de Coppename over met de pont. Theo
genoot van de trip. Ik vond het allemaal wel aardig, maar ik ben meegegaan uit
beleefdheid tegenover Herrenberg. Ik zou liever hebben gelezen. We hebben allerlei
mensen ontmoet, waaronder een vogeltjeshandelaar, wat een afschuwelijke bezigheid.
We hebben veel foto's genomen.
Onderweg benadrukte Herrenberg dat hij het liefste een post in de achtergrond
bekleedde, maar dat hij nu eerst Bouterse en de revolutie moest beschermen. Ik bracht
het onderwerp Boerenveen naar voren, maar daar zeilde hij behendig omheen.
Suriname had een vooraanstaand advocatenkantoor in New York in de arm genomen
dat inderdaad nogal duur was. Ik zei
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gehoord te hebben dat Boerenveen voornamelijk nog vast zat omdat Paramaribo zijn
advocaten nog niet had betaald. ‘Ik heb ambassadeur Halfhide uit Washington
teruggeroepen. Ik spreek hem morgen. We zullen zien,’ aldus de minister. Hij had
geen bezwaar als Henk de Mari de kwestie met Halfhide zou bespreken. Ook toen
ik over Harvey Naarendorp begon, hield hij zich op de vlakte. Hij zou zelfs de
ambassade in Mexico gaan sluiten. ‘Te duur en er komt te weinig uit.’ Ik suggereerde
dat Harvey misschien ambassadeur in Den Haag zou kunnen worden. ‘Nee, dat kan
niet,’ antwoordde Henk, ‘hij was immers minister van Buitenlandse Zaken tijdens
het zogenaamde bloedbad van 1982.’
Herrenberg had Eegje Schoo in New York niet ontmoet. ‘Er was wel een kleine
lobby voor een gesprek aan de gang, maar ik ben er niet op ingegaan. Weet je dat
deze mevrouw Schoo de hoogst denkbare Indonesische onderscheiding heeft
ontvangen?’
‘Nee, dat heb ik gemist. Het verwondert me overigens niet, want Nederland slooft
zich al decennia lang uit om de fascistische massamoordenaar van Indonesiërs en
zijn militaire regime op de been te houden.’
‘Dan moet je naar haar schijnheilige pleitrede in New York luisteren,’ zei
Herrenberg, ‘waarin zij om hulp voor Afrika heeft gevraagd. Dit moet je dan afwegen
tegen wat Den Haag met Suriname doet. Ik kwam oud-ambassadeur Hoekman daar
ook tegen. Die heb ik wel begroet.’
‘Ja, maar die weet hoe de vork hier echt in de steel zit, maar naar hem luistert het
Haagse apparaat niet.’
Henk had in New York wel met minister Genscher van Buitenlandse Zaken van
de Bondsrepubliek Duitsland gesproken. Die had gezegd: ‘Dann kommen Sie doch
nach Bonn.’
Hij wilde rond 20 augustus ook naar Djakarta gaan voor bilaterale gesprekken.
Soms nam Henk foto's van Theo en mij, zoals op de pont. Hij vertelde tijdens de
oversteek over zijn bezoek aan Peking. ‘Toen ik tegenover mijn Chinese ambtgenoot
zat en naar hem luisterde, dacht ik: die man spreekt namens een miljard mensen, ik
namens 400.000. Als je ziet wat in China tot stand wordt gebracht, dan moeten wij
er toch in kunnen slagen Suriname tot ontwikkeling te brengen. Anders zijn we het
niet waard deze revolutie te leiden.’
Ik bracht de verslaggevers van de Nieuwe Revu ter sprake. Hier was hij kort en
bondig over. ‘Dat zijn geen journalisten, maar misdadigers. Wij hebben nu de
bewijzen dat ze erin slaagden Brunswijk, die in Nederland Robin Hood wordt
genoemd
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omdat hij hier banken heeft overvallen, aan een vals paspoort te helpen opdat hij kon
wegkomen.’
De minister noemde Fred Derby, de vakbondsleider, die bij de december-affaire
in 1982 door Bouterse werd gered, ‘gevaarlijk en op macht belust.’ Ik kan me dit
voorstellen, want de man zigzagt voortdurend in verschillende richtingen en er valt
niet te voorspellen wat hij in zijn schild voert. Of hij gevaarlijk is? Misschien. We
spraken ook over René Vaarnolds idee om in het binnenland geneesmiddelen te
verbouwen voor de bestrijding van AIDS. Toen ik zei dat Vaarnold ook wel eens over
de mogelijkheid van cocaïne had gesproken, reageerde Herrenberg op deze suggestie
nogal fel. ‘Daar ben ik honderd procent tegen. We zijn een veel te klein land voor
iets dergelijks. Bovendien zouden we met het binnenhalen van de cocaïne maffiose
moord-en-doodslagpraktijken binnen onze grenzen halen. Wat zou er dan met onze
jeugd gebeuren? Zoiets houd je hier niet geheim. Dan zou Nederland terecht zeggen:
zie je wel, het zijn drugssmokkelaars.’283 Theo was blij met deze overduidelijke
stellingname van de minister en zei het volledig met hem eens te zijn.
Desi Bouterse hield vanavond een televisietoespraak die niet veel om het lijf had.
De regering van Wim Udenhout is nu demissionair en tegen midden juli zal er een
nieuwe Surinaamse regering komen.
Wij zijn zo trots op Fokker,

maar Israël heeft de Lavi - Hebreeuws voor jonge leeuw - in de lucht gebracht. Het
toestel kwam tot stand met behulp van het Pentagon en een financiele injectie van
twee miljard dollar, die niet moet worden terugbetaald. Nu is er keet en wil
Washington toch centen zien. Israël wil 300 van deze vliegtuigen zelf bouwen. Ze
zullen 15,5 miljoen dollar per stuk kosten en werk verschaffen aan 7.000 arbeiders.284
Henk de Mari is gearriveerd. Hij zei de negen uur van de overtocht in het vliegtuig
over Suriname te hebben gelezen. Dan zou hij dus goed op hoogte moeten zijn. Bij
navraag bleken de gesprekken van André Spoor en Jouke Mulder met Bouterse niet
in zijn map te zitten. ‘Ik weet natuurlijk niet veel meer over Suriname dan dat ik in
de krant heb gelezen,’ aldus De

283
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De plannen van Vaarnold schijnen op een bandopname te staan, want ik schreef in mijn
dagboek: ‘Zal die tape nog maar even niet geven.’
The New York Times, 18 juni 1986, John Cushman.
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Mari. ‘Ik moet de krant trouwens bellen om erop aan te dringen dat Burlage zich
deze week koest houdt over Suriname, terwijl ik hier ben. Je weet hoe Burlage werkt.
Hij verzint er gewoon van alles bij wanneer een bericht binnenkomt. Soms belt hij
eerst nog even met Chin A Sen. Dat is zijn methode van schrijven,’ aldus Burlage's
collega van De Telegraaf.
Ik vroeg Theo wat zijn indruk was van De Mari. ‘Dat weet ik niet. Ik heb nog geen
indruk van wat De Mari werkelijk denkt,’ zei hij.
Herrenberg vertelde tijdens onze trip dat zijn vader een Hernhutter-dominee was
geweest. ‘Mijn vader dreigde me altijd als ik stout was geweest, dat hij me naar de
Hernhutters in Zeist zou verbannen,’ zei ik. Theo gaf me later op mijn kop dat ik
veel te veel vloekte en dat ik hier bij domineeszoon Herrenberg meer rekening mee
zou moeten houden.
Ik liep in het hotel tegen ambassadeur Halfhide aan, de Surinaamse
vertegenwoordiger in Washington. Hij verwachtte dat de zaak Boerenveen in Miami
in een paar weken kon worden opgelost. Ik drong er bij hem op aan The New York
Times-verslaggever Joseph Treaster naar Suriname uit te nodigen.

23 juni 1986
Henk Herrenberg schijnt al om 06:30 uur in het hotel te zijn geweest om het personeel
te vragen niet honderduit tegen De Mari te kletsen. Dit werd kennelijk in acht
genomen, wat Theo allemaal buitengewoon grappig vond. Wat me overigens opviel,
was dat toen ik aankondigde ook een bezoekje bij ambassadeur Van Houten te willen
brengen, de minister zei: ‘Niet doen. Van Houten betaalt toch niet de helft van je
vliegticket.’ Die uitschieter verbaasde me. Ik heb prompt om 11:00 uur een afspraak
met de ambassadeur gemaakt. Tegenover Herrenberg vond ik dit vervelend na wat
hij had gezegd, maar ik laat me niet onder druk zetten. Zeker niet door over geld te
beginnen. Hij moet me langzamerhand vertrouwen. Ik zal hem ook zeggen dat ik
wel ben gegaan.
We hebben een lacherig ontbijt met Henk de Mari gehad. Theo betwijfelde of De
Mari voldoende over Suriname weet om erover te kunnen schrijven. ‘De Mari zou
in zijn artikel moeten aangeven dat zijn indruk is dat Bouterse oké is,’ zei Theo. Ik
maakte duidelijk dat een positief geluid over Desi in De Telegraaf nu eenmaal
ondenkbaar was. Dat hij nu door mijn actie Henk de Mari binnen te brengen in die
krant aan het woord zal komen, is op zichzelf uniek. De Mari wil een artikel schrijven
rondom het thema ‘De wereld volgens Desi Bouter-
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se’ en er desnoods zes halve pagina's aan wijden. Intussen rept hij met geen woord
over een mogelijke tegenprestatie, bijvoorbeeld door een gratis abonnement op zijn
krant aan te bieden, om over een interview met mij maar niet te spreken.
De Mari vraagt me bijvoorbeeld de volgende dingen: ‘Moet ik een das om naar
Herrenberg?’
‘Ja, hij is de minister van Buitenlandse Zaken en dat zou je bij Van den Broek ook
doen.’
Hij zei ook: ‘Ik ben al twaalf uur in Suriname en ik heb nog geen afspraak met
Bouterse. Wat heb je geregeld?’
Ik bezocht de ambassadeur die anders was dan voorheen. Er ontstond een prettig
en vertrouwelijk gesprek. Van Houten noemde zijn huidige post interessant vanwege
de talrijke ontwikkelingen die plaats hadden. Ik vertelde hem dat Henk de Mari was
gearriveerd. Hij was gaarne bereid hem te ontvangen om hem achtergrondinformatie
te geven. Daarop sneed ik, ook terwille van Derk Sauer en mijn vrienden bij de
Nieuwe Revu, de kwestie van de twee opnieuw gearresteerde verslaggevers aan.
‘Zegt u niet dat u het van mij weet,’ zei Van Houten, ‘maar ik zou mij de volgende
constellatie kunnen voorstellen. Brunswijk heeft een bankoverval uitgevoerd in St.
Laurent. Minister Herrenberg zou hier contact over kunnen hebben met de Franse
ambassadeur omdat het mij mogelijk lijkt dat Brunswijk uit Nederland wordt
uitgewezen om op een vliegtuig naar Parijs te worden gezet, om vervolgens door de
Franse autoriteiten te worden opgepakt voor de bankoverval in St. Laurent. Op die
manier zou Brunswijk in Frankrijk gevangen worden gezet.’ Hij had er kennelijk
geen bezwaar tegen als ik deze opzet aan minister Herrenberg zou overbrengen.
Ik liep regelrecht van de Nederlandse ambassade via het plein naar het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Herrenberg hoorde de geheime boodschap van Van Houten
aan en liet een secretaresse binnenkomen aan wie ik bovenstaande tekst dicteerde
en ondertekende.
De minister pakte de telefoon en belde Van Houten op. ‘U hebt mij een koerier
gezonden.’ De ambassadeur gaf ten antwoord dat hij alleen maar wat met mij had
zitten praten. Tot verbazing van Herrenberg en mij bevestigde Van Houten slechts
de helft van mijn ‘boodschap’. Hij repte er met geen woord over dat Brunswijk in
Nederland was en zei evenmin iets over de combine Brunswijk via een truc in
Frankrijk vast te laten zetten. Herrenberg vroeg de ambassadeur om naar het ministerie
te komen. De ambassadeur gebruikte bewoordingen
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als ‘omdat onze betrekkingen zijn opgeschort, zijn onze landen een Luilekkerland
voor criminelen.’ De ambassadeur bevestigde, mede na de affaire met de
Heineken-ontvoerders, dat er een nieuw uitwisselingsverdrag met Frankrijk was
gesloten. Hij herhaalde niet wat hij mij had gezegd, namelijk dat via het inlichten
van de Franse ambassadeur, Brunswijk in Parijs kon worden opgepakt op de weg
terug naar Cayenne. Diplomaten bewandelen toch wel heel andere wegen dan een
journalist.
Overigens heb ik ook bij de ambassadeur de affaire van zijn medewerker Paul Z.
aangesneden, die Surinaamse homo's naar Nederland hielp en feestjes gaf om nieuwe
gegadigden te recruteren. ‘Un homme averti en vaut deux.’ Als Roman Bhagwandin
er werkelijk achterheen zou gaan om zijn vriendje Prim in Paramaribo te houden,
heb je het gedonder in de glazen. Herrenberg wilde er zelf verder geen werk van
maken, maar was het met me eens dat het correct was Van Houten te waarschuwen
voor mogelijke complicaties.
Intussen een vliegende keet met De Mari, die er blijkbaar vanuit was gegaan dat
de rode loper van Bouterse voor hem uitlag. Ik probeerde enige druk op Herrenberg
uit te oefenen, die zei: ‘Laat hem eerst maar even wachten. De bevelhebber zit met
een demissionair kabinet.’ Om zijn tijd te vullen, was De Mari eerst naar sergeant
Doedel gestuurd om zijn persaccreditatie in orde te maken. Hij bleef zich aan het
lijntje gehouden voelen, wat ook wel waar was. Intussen moet De Mari's eerste woord
van dankbaarheid omdat hij hier zit nog over zijn lippen komen. Ik kwam hem in
het hotel weer eens tegen en hij zei verwijtend: ‘Ik heb nog niets.’ Ik reageerde
luchtigjes: ‘Je bedoelt dat je nog geen vaste afspraak met Bouta hebt?’
‘Nee, ik heb nog niets,’ ging hij door.
Toen verloor ik mijn geduld. Ik zei: ‘Een hengst blijft een hengst. Je hebt me nog
met geen woord bedankt voor je visum, het protocol bij je aankomst, je perskaart,
ontvangen worden door Herrenberg, je begrijpt er eigenlijk helemaal niets van. Neem
een ander maar in de maling!’ Daarop liep ik weg. Toen ik terug was in mijn kamer
kreeg ik een boodschap van de minister, om nog even naar het ministerie te willen
komen. Hij had met Desi Bouterse de ‘geheime boodschap’ van ambassadeur Van
Houten blijkbaar overlegd. Wat ze kennelijk wilden weten voor ze de Franse
ambassadeur zouden raadplegen, was hoe zeker het was dat Den Haag Brunswijk
op een vliegtuig richting Cayenne via Parijs zou zetten. Ik had Simone Bakker, de
secretaresse van Van Houten, reeds gebeld om erachter te komen hoe lang de
ambassadeur nog op kantoor zou
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zijn. ‘Hij blijft nog wel even,’ antwoordde zij. Terwijl Henk met de bevelhebber
overlegde, zat ik alleen in zijn werkkamer op het ministerie. Ik luisterde via de
walkman naar Debussy en dacht aan de tijd dat ik in diezelfde kamer met zijn
voorganger Erik Tjon Kie Sim had gesproken.
Theo kwam intussen terug van een uitvoerig gesprek met Atta Mungra, de directeur
van de SLM. Hij was verontwaardigd en woedend over wat hij had gehoord hoe de
KLM met de SLM en haar functionarissen was omgesprongen. Ik wist van Mungra
zelf dat hij Orlandini in eigen persoon zelfs nog nooit te zien had gekregen. Maar
Theo zei: ‘De KLM heeft zich jegens de SLM misdragen als zes- of tienjarige jongentjes
doen die elkaar pesten. Het is absurd wat er allemaal is gebeurd. Schandalig.’ Ik
belde Atta Mungra meteen op. Ik zei dat De Mari in Paramaribo was en of hij nu
niet de kans wilde benutten om de zaak op straat te krijgen. Dat wilde hij niet in dit
stadium, voornamelijk om tactische redenen. Mungra wil twee toestellen
herfinancieren, vertelde Theo. Het gaat voorlopig om tien miljoen dollar. Volgend
jaar wil de SLM zelf voor 100 miljoen een toestel kopen om met de KLM te kunnen
concurreren.
De Sovjetdiplomaat Boris Zhilko kwam naar Torarica. We hebben 50 minuten
zitten praten. Ik gaf hem een kopie mee van mijn overeenkomst met Velikhov om
een boek te schrijven om aan ambassadeur Igor Bubnov te geven. Boris reed me naar
Van Houten. Toen ik terugkwam in het café van Torarica, zaten Theo en De Mari
geanimeerd te praten. Ik hield mijn hart vast, maar het onderwerp was Zuid-Afrika
geweest. Henk droop af zonder mij te groeten. Ook later liep hij me in het hotel met
zijn leren handtasje straal voorbij. Sinds hij met Heidweiller heeft gesproken, schijnt
hij het gevoel te hebben zijn zaken verder zonder mij te kunnen regelen. Gisteren
zei hij nog: ‘Onze krant heeft door met jou sinds 1956 ruzie te maken een goudmijn
misgelopen.’ Ja, dat weet ik ook wel.
Theo was op de Centrale Bank geweest en morgen zal hij daar Goedschalk en
Leter ontmoeten. Hij heeft waarschijnlijk toch het juiste beleid gevoerd. Ik weet ook
eigenlijk van zaken doen geen moer.
Minister Herrenberg liet een aardige brief in het hotel afgeven. Ik ben er blij mee.285

24 juni 1986
Minister Herrenberg was al om 05:30 uur in Hotel Torarica

285

Zie bijlage 54.
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om ons af te halen voor een rit naar de palmboomplantage Victoria. We vertrokken
om 06:00 uur in een stationwagon met chauffeur van het ministerie. Theo zat voorin.
Ik legde uit dat ik met Henk de Mari was gebotst omdat hij nerveus was Bouterse
helemaal niet te spreken te krijgen. ‘Laat maar aan mij over,’ zei Henk, ‘ik weet hoe
ik met Hollandse makrelen moet omspringen.’
De palmolie-industrie vind ik geen interessante nering, maar Theo was juist hevig
geïnteresseerd in de aftandse fabriek. Nadat we daar hadden rondgekeken, reden we
naar Berg en Dal, een verpieterd dorp midden in het Surinaamse bos. We hebben
zowel op de heen- als op de terugweg intens met elkaar gesproken en waren om
11:00 uur weer in het hotel. We hebben de moeite die Herrenberg heeft willen doen,
vooral om Theo iets van het land te laten zien, erg geapprecieerd en dit ook niet onder
stoelen of banken gestoken.
Bij terugkomst zag ik De Mari verwoed zitten schrijven. ‘Ik weet nu zeker dat je
je gesprek met Desi Bouterse zult krijgen, dus je trip is geslaagd.’
‘Wanneer?’ vroeg hij koeltjes.
‘Dat weet ik niet, maar je krijgt het.’
Herrenberg liet later weten dat het gesprek tussen Bouterse en De Mari donderdag
zou plaatsvinden. Ik ben naar zijn kamer gegaan en gaf hem het nieuws. ‘Fantastisch,’
zei hij nu. Onze botsing bleek eigenlijk het gevolg van zijn ontmoeting met Henk
Heidweiller in Fort Zeelandia. ‘Heidweiller heeft een uur lang Nederland dermate
afgekraakt en op zo'n onsympathieke manier,’ zei hij, ‘dat ik pisnijdig geworden
was, ook al had de man gedeeltelijk gelijk. Toen hij ook nog in twijfel trok of ik
Bouterse te spreken zou krijgen, was ik helemaal uit mijn humeur. En toen liep ik
ook nog tegen jou aan. Daarom reageerde ik zo en omdat je nooit iemand laat
uitpraten, kon ik je het op dat moment dus ook niet uitleggen.’ Ik zei dit nu uitstekend
te begrijpen en blij te zijn dat de botsing uit de wereld was geholpen. ‘Mijn vriend
Peter zegt altijd dat botsingen er zijn om mensen dichter bij elkaar te brengen.’
Theo heeft zijn gesprek op de Centrale Bank gehad en is met vrienden van Roman
Bhagwandin naar een maïsproject gaan kijken. Hij bleef erg lang weg. Ik werd
ongerust. Toen hij kwam opdagen, hebben we nog een bezoekje bij de Herrenbergs
thuis gebracht. Theo stond erop een bloemetje voor Carmen mee te nemen.
De Mari had me gezegd, en hij scheen het een trouvaille te vinden, dat zijn
openingsvraag aan Bouterse zou zijn: Hoe voelde
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u zich toen u met uw militaire kameraden indertijd met de armen omhoog bij Henck
Arron op de stoep stond?
Hoe kom je erop. Tenzij je wilt scoren omdat je het mapje Suriname hebt
bestudeerd. En de vervolgvraag: Hoe kan het dat diezelfde Arron nu weer in het
topberaad zit?
Henk maakte een paar notities, maar reageerde niet op de absurditeit van een
dergelijk begin. De Mari zei me te zullen bellen hoe het was gegaan, ‘daar heb je
recht op.’ Ik antwoordde: ‘Ik heb op niets recht. Het contact dat ik voor je legde, heb
ik niet voor jou of Bouterse tot stand gebracht maar voor de mensen in Nederland
en Suriname die er recht op hebben naar waarheid te worden voorgelicht. Ik doe
intussen alles voor jou, maar je houdt je aan geen enkele belofte ook iets voor mij te
doen.’

25 juni 1986
Paramaribo - Amsterdam
We waren bijna in de economy class teruggereisd, maar ik zette mijn voet dwars.
Tenslotte hebben we ons voor Suriname ingezet en mogen er best iets voor
terugvragen. Ik geloof dat Theo de trip als zeer plezierig en vooral ook nuttig heeft
ervaren. Hij begint meteen met het organiseren van de financiering van de twee
vliegtuigen voor SLM.
We hebben bij het ontbijt vanmorgen veel samen gesproken. Hij is op pagina 278
van mijn Memoires. Hij vindt het jammer dat er ‘honderden’ zet- en taalfouten in
het boek zitten. Toch staan we nu anders tegenover elkaar. Het is eigenlijk erg vreemd
dat deze reis naar Suriname ons veel dichter tot elkaar heeft gebracht, ook zakelijk
gezien. Hij vertelde details over zijn verblijf in Rhodesië, waar hij voor Unilever
werkte, die mijn ouders en zijn vrouw Nellie ook nooit hebben geweten, en hoe hij
een reis naar Mozambique maakte. Hij vroeg me er niets over op te schrijven, wat
ik dus niet heb gedaan.286 Ook vroeg hij zich af waarom wij dingen dikwijls zo
verschillend zagen, terwijl we hetzelfde DNA hadden. Hij herhaalde dat het verslag
van Atta Mungra over de treiterpartijen van de KLM hem het meest had opgewonden
deze reis.
Herrenberg zou van 20 tot 24 augustus als minister van Buitenlandse Zaken naar
Djakarta gaan en van daaruit Bouterse begeleiden naar de conferentie van
niet-gebonden landen in Harare. Ik heb Henk een overzicht gegeven van hoe Suharto
via hoogverraad aan de macht kwam, een bloedbad aanrichtte à la

286

Ik weet me er in 1997 dan ook niets meer van te herinneren.
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Pol Pot en ongetwijfeld de grootste schurk is die ooit in Java aan de bak kwam.
Theo las het tweede deel van mijn Memoires tijdens de lange vlucht, met een
tussenstop in Lissabon, uit. ‘Je stelt je open op. Je kraakt zelfs Sukarno af wanneer
je zegt dat hij gewoon stond de kletsen. Eigenlijk is het duidelijk dat je hetzelfde
probleem hebt als ik mijn hele leven heb gehad, namelijk als je een onafhankelijke
geest hebt en je kletst niet dezelfde onzin als de baas, dan word je ongeschikt verklaard
voor de baan. Ik heb in de zakenwereld voortdurend datzelfde probleem gehad.’ Hij
vroeg me of ik in zijn exemplaar van het boek iets wilde schrijven ter herinnering
aan onze reis naar Suriname. We hebben veel gelachen. Het was vreemd om zo ineens
tien dagen door te brengen met mijn jongste broer. Hij bedankte me uitgebreid voor
de uitstekende organisatie.
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Amsterdam
26 juni 1986
Amerbos
Ik ergerde me bij thuiskomst aan een brief van Wim Hazeu, die tegen de afspraak in
de royalties voor Zaken doen heeft verlaagd van 10 naar 8 procent. De man is een
eeuwige pingelaar. Hij zit altijd te beknibbelen op mijn deel van het werk en laat dan
doorschemeren dat hij ‘vele avonden’ bezig is geweest met corrigeren.287
Daar stond dan weer een lieve brief van Peter uit Londen tegenover. Een kaart
van Jan Cremer en een telegram van Stone uit Zweden.

De idioot D. den Hertog van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn durft
weer eens terug te komen op de 5.144 gulden en 10 centen die ik de staat schuldig
zou zijn omdat ik het proces over de sabotage van Buitenlandse Zaken in New Delhi
in 1982 heb verloren. Verloren, omdat Hans Verploeg van de NVJ op het kritieke
moment financiële steun introk, waardoor voor mij een voortzetting van de procedure
zoals Voetelink adviseerde, niet mogelijk was. Ik zal hem zijn centen sturen en heb
hem navenant geschreven.288
Hans Teengs Gerritsen bedankt voor de foto van ‘zijn partner’ prins Bernhard op
de voorpagina van De Telegraaf.289
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Er lag ook een brief van oud-ambassadeur J. van der Gaag, die ik had geschreven
omdat men zei dat hij ernstig ziek was.290
Nauwelijks ben je terug in de ‘bewoonde wereld’ of de voorpagina van Time wijst
je weer op de oorlogszucht van de VS; STAR WAR GAMES, THE STAKES GO UP.291
Walgelijk.
Er is gedonder over de flat van de aan AIDS overleden Jan van Wieringen,
correspondent van de Volkskrant in New York. De vader van Jan doet een beroep
op mij om Henk Hofland en Wout Woltz tot actie te bewegen. Het gaat om de 2.000
dollar borg die Jan indertijd voor die studio betaalde. Ook de verkoop van Jans spullen
is nooit ordentelijk met de familie geregeld. Hofland had Jans vader vanuit New
York ‘zeer uit de hoogte’ opgebeld en had gezegd ‘de hele reut van Jans spullen te
zullen verkopen’, maar hij heeft er nooit meer iets over gehoord vertelde Jans vader.
Hij zou een brief van Woltz willen hebben, die bevestigt dat de verplichtingen zullen
worden nagekomen. Schandelijk gedrag eigenlijk.292
Er is veel te doen rond Edje Nijpels, die velen in de VVD vervangen willen zien
door Joris Voorhoeve. Dat is van de regen in de drup. Gisteren heeft Nijpels nog
gezegd best minister van Defensie te willen worden in het tweede kabinet Lubbers.
Alles kan blijkbaar tegenwoordig. Ik herinner me hoe Casper van den Wall Bake
deze Nijpels opvolgde bij de jongeren van de VVD. Ik heb Nijpels altijd een beetje
een vlerk gevonden.

Ook The New York Times293 wijdde weer een volle pagina aan Reagans geliefde
project Star Wars en het dak dat de VS tegen binnenkomende Sovjetraketten zal
moeten gaan beschermen. Iedereen die op de hoogte is van wat er in het Kremlin
speelt,
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weet dat er helemaal geen SS-20's (ooit) zullen komen. Waarom dan die drukte?
Er is veel te doen over prins Bernhards 75ste verjaardag. Elseviers heeft een
dubbele omslag, waarvan een voor een felicitatie van de prins.294 Hetzelfde verschijnsel
zoals Richard Nixon weer de voorpagina's haalt als ‘elderly statesman’. Mensen
hebben het geheugen van een garnaal. Het is prima om niet eeuwig over Watergate
of Lockheed te blijven zaniken, maar dit betekent niet dat je ‘gevallenen’ weer op
een piedestalleke moet terugplaatsen. Bernhard zelf heeft in gesprek met Jaap van
Meekren gezegd dat de Lockheed-affaire ‘een goede les’ was geweest. Ik geloof er
eigenlijk niets van. Deze prins is zijn hele leven met mensen omgegaan die hij beter
links had kunnen laten liggen, onder wie de fascistische generaal Suharto, en ik
betwijfel of dat nu zal ophouden.
Willem Klinkenberg, de Bernhard-biograaf, heeft terwijl ik in Paramaribo was
een pagina van Han Hansen in de Volkskrant voor me bewaard en opgestuurd.295 Een
groot verhaal over Bernhard maar het is eigenlijk een hele pagina herhaling van oud
en alom bekend nieuws. Bladvulling.
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Josje Hagers meldde in De Telegraaf296 dat de majesteit ook weer van zich deed
horen. Zij is toch wel een aardje naar haar vaartje. Veel van haar slechte
eigenschappen komen vanwege de nauwe banden met haar vader, tot de
Lockheed-ramp het Huis van Oranje trof. Ook Beatrix heeft de neiging met mensen
om te gaan die zij beter links had kunnen laten liggen. En het majesteit-gedoe is ook
een trekje afkomstig van de Duitser Bernhard, die toen de prinsessen achttien jaar
waren geworden op Soestdijk decreteerde dat zij voortaan ‘koninklijke hoogheid’
waren. Koningin Juliana had de neiging te gaan giechelen als zij met majesteit werd
aangesproken, misschien het andere uiterste, maar voor mij genoot dat zeker de
voorkeur.
Raymond van den Boogaard heeft warempel ontdekt dat de Sovjet Unie
belangstelling heeft voor joint ventures met het Westen.297 Er schijnt hierover een
symposium in Moskou te zijn gehouden waar opeens ‘topmannen van IHC, DSM,
Peja, AMRO, AKZO, Philips en VMF Stork op af kwamen,’ aldus deze correspondent.
Twaalf jaar geleden bood de toenmalige premier Aleksei Kosygin minister Max van
der Stoel joint ventures aan met Shell voor olie- en gaswinning in de Barentszzee,
de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Maar brave Maxje, dansend naar het pijpen van
Washington, was Oost-Indisch doof voor het Sovjetvoorstel.
John van Haagen belde. Hij had mijn Memoires gelezen. Behalve banale gedeelten
werd volgens hem trapsgewijs duidelijk waar ik in de Memoires op afstevende. Hij
maakte weer een lucide opmerking. ‘Wat zou de wereld er anders uitzien wanneer
West-Europa en de USSR samen zouden gaan. Dan waren de VS uitgeteld en vandaar
dat Washington alles in het werk stelt om de twee helften van Europa uit elkaar te
houden.’

27 juni 1986
Eduardus Halim belde op. Hij was op de Tsjaikovskiwedstrijd in Moskou niet ver
gekomen, maar had er toch een interessante tijd gehad. Hij had een interview aan
Radio Moskou gegeven. De gastheren hadden hem een ticket rechtstreeks terug naar
New York met Aeroflot gegeven, dus afstappen in Amsterdam was niet mogelijk
geweest.
Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag heeft de VS veroordeeld inzake
het Amerikaanse optreden tegen Nicaragua ‘als een schending van de verplichtingen
die het Volkenrecht de VS opleggen.’ Eindelijk is het zover. De stemverhouding
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was twaalf tegen drie in het Hof. De VS, Japan en Groot-Brittannië waren tegen. Wie
anders?
Ik haalde vanmiddag Oliver Stone van Schiphol af. Hij sloop in de aankomsthal
van achteren op me af. Hij zag er prima uit en schijnt regelmatig naar de sportschool
te gaan. Hij is sinds anderhalf jaar getrouwd met een vrouw uit Texas: Elisabeth
Burkett Cox. Hij heeft ook een zoontje (Sean) van anderhalf bij haar. Zijn tweede
vrouw zocht in Hollywood haar geluk als actrice, toen Oliver haar ontdekte. ‘I love
her,’ zei hij overtuigend. Intussen kon hij niet gauw genoeg in Amsterdam naar de
hoerenbuurt lopen om een ‘black hooker’ te naaien. Hij zei later: ‘Ik heb haar 50
D-mark gegeven en toen ik wegging nog eens 50.’ Het had hem bijzonder opgelucht,
voegde hij er aan toe. Ik antwoordde: ‘Never wait too long with screwing. Your
system is better served by regular ejaculations.’
Ik wandelde met hem naar Bali in de Leidsestraat en trakteerde hem op een
rijsttafel. John Portier, de broer van Martin, had de mooiste tafel aan het raam
vrijgehouden. De ramen stonden bovendien open. Oliver en ik moesten na al die tijd
eerst weer even aan elkaar wennen, maar na een tijdje was het als vanouds. Het was
alsof ik vorige maand voor het laatst met hem had gesproken. Hij was in Scandinavië
geweest om zijn nieuwe film Platoon glans bij te zetten. De film was in de Filippijnen
opgenomen. Zijn laatste film Salvador was in Mexico gefilmd. Die film had
wisselende kritieken, maar hij kon quitte spelen. Van Platoon verwacht hij meer.
In 1983 - en daarover wilde hij me dus kennelijk spreken - had Universal Films
hem opdracht gegeven een film te schrijven over een dissidente Russische componist.
Hij had zich dus eerst in door dissidenten geschreven boeken verdiept, zoals van
vladimir Boekosvki. ‘But the man is a complete nut, Oliver,’ zei ik. Hij was nog
meer verbaasd toen ik hem voorhield dat de affaire rond Andrei Sacharov voor mij
niet serieus was. ‘I never had anything to do with that matter in the fifteen years I
visit the USSR, because it's a completely artificially created affair to further feed
anti-Sovietism. Sacharov and his wife are simply used to the hilt for cold war
purposes. I stayed out of that trap.’ Hij vertelde met zijn vrouw een reis door de USSR
te hebben gemaakt. Hij had door het hele land via geheime contacten ontmoetingen
gehad met dissidenten in parken en op andere geheime plaatsen.
Ik vroeg hem of hij Testimony, de memoires van de componist Dmitri Sjostakovitsj
had gelezen. ‘There you have the actual story of a top composer in the USSR who has
been unhappy
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with the regime all his life. I have known Ahram Khatchaturian extremely well. He
too was disenchanted with the Ministry of Culture that was telling composers how
to write music.’ Hij wilde per se dat ik het script zou lezen. Tot tweemaal toe bood
hij aan: ‘Don't you want to come as an advisor to the set?’ Ik dacht dat wil ik wel,
maar wat moet je met een film over dissidenten nu Gorbatsjov in het Kremlin is
gearriveerd? Anderzijds schoot het door mijn hoofd: het zou ook een heel succesvolle
film kunnen worden gezien de emoties en denkwereld in het Westen. Ook vroeg hij
waar de film het beste kon worden gedraaid. Wat zou het meeste op Leningrad lijken?
Venetië? Hij vroeg of ik Triëst kende of Joegoslavië. We kwamen tot de conclusie
dat Finland waarschijnlijk de beste plek zou zijn.
Universal had hem een voorschot van 250.000 dollar betaald. Hij kreeg 250.000
meer om met producenten te overleggen. Uiteindelijk heeft Universal zijn script
afgewezen. Ze waren alleen bereid de rechten aan hem terug te geven tegen betaling
van een miljoen dollar. ‘Hollywood is a mafia rathole,’ zei ik na dertig jaar
vriendschap met Bill Bast en er het nodige over te hebben gehoord.
‘It certainly is,’ antwoordde Oliver.298
Ik noemde hem steeds Jonathan, naar mijn vriend Raymond in Chicago, zoals ik
ook Peter en Theo dikwijls door elkaar haal. Oliver zei dat ik dat bij vorige
ontmoetingen ook had gedaan. Hij zal wel denken: die man wordt oud. De hemel
mag weten welke schijf in mijn hoofd blijft hangen. Waarom Jonathan? Ze hebben
wel iets van elkaar. Maar Peter en Theo zeker niet. Heeft het met verborgen
aantrekkingskracht te maken?
Na het eten wilde hij rondbanjeren op het Leidsplein om naar dames te kijken. We
eindigden op het terras van het Americain met koffie. Ik had dit hotel voor hem
besproken, want hij wilde in het centrum zitten. Oliver was onrustig. Hij vindt het
absoluut heerlijk om in deze stad de beest uit te hangen. Hij gaat zijn gang maar. Dat
heb ik in New York.

28 juni 1986
Derk Sauer belde dat ambassadeur Van Houten had getelegrafeerd dat de twee
verslaggevers van Nieuwe Revu op een vliegtuig naar Amsterdam zullen worden
gezet. Betekent dit dat de deal van Van Houten via Herrenberg een feit is geworden
en Ronnie Brunswijk op een toestel naar Parijs en Cayenne wordt gezet richting een
gevangenis in Frankrijk?

298
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Oliver is kennelijk weer vertrokken. Hij belde niet meer. De uiteindelijke conclusie
op het terras, was dat het een achterhaald moment was om nu een film aan
Sovjetdissidenten te wijden. Dat was mijn definitieve advies en ik zei het script ook
niet te hoeven lezen.299
Peter belde. Zijn moeder is bezorgd dat hij nu alleen in Londen zit, en zonder
Edwin is. Zij had geschreven dat hij zich moest hoeden voor ‘een overval’. Ik zei
het met haar eens te zijn en dat ik pas gerust zou zijn als hij hier heelhuids terug was.
Ronald Gase heeft met oud-ambassadeur Van Roijen geluncht. Deze had zich
laatdunkend uitgelaten over Hans Teengs Gerritsen, vriend van Bernhard, maar ook
van Beatrix en de kroonprins. ‘Ik vertel je niet wat hij zei,’ zei Ronald, ‘want je brieft
het meteen over.’ Dat zou ik zeker niet doen en heb ik ook nooit gedaan. Gase zei
overigens de indruk te hebben dat Van Roijen seniel wordt, alles door elkaar haalt,
onzin praat en achterhaalbare onwaarheden verkondigt. ‘Er kwam absoluut niets uit,’
zei hij.
Het was absoluut heerlijk in de polders.

29 juni 1986
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat we vorige zondag samen met Theo en
Herrenberg op weg naar Nickerie waren.
Eduard arriveerde. We zaten aanvankelijk in de tuin en verorberden drie pond
kersen. We eindigden op de bovenste verdieping en het was voor de zoveelste maal
weer helemaal raak. Ik maakte een copieus dinertje. We hebben enorm veel gepraat.
Hij vertrok pas om 21:00 uur.
Paul Grijpma zet zijn privé-oorlogje tegen Suriname, en in het bijzonder Henk
Herrenberg, onverminderd voort. Hij sprak met de notoire Emile Wijntuin,
vertegenwoordiger van het oude regime. Hij woont op Curaçao. De voormalige
parlementsvoorzitter verhaalt hoe hij bij Henk Herrenberg werd geroepen, toen
adviseur van Bouterse, en een contract ter ondertekening voor zich kreeg waarin zijn
ontslag was geregeld. Wijntuin weigerde. Toen trok Herrenberg een lade van zijn
bureau open en haalde een pistool te voorschijn. ‘Dit ding heb ik,’ zei Henk, ‘om
jou te beschermen.’
‘Ik ben heengegaan,’ aldus Wijntuin tegen Grijpma, ‘en heb zelf mijn ontslag
ingediend.’ Ik begrijp dat Wijntuin recent door premier Lubbers is ontvangen. Ze
willen maar niet begrijpen dat er in Paramaribo gewoon een andere wind waait, meer

299

Stone heeft de film nooit gemaakt.

Willem Oltmans, Memoires 1986-A

225
in overeenstemming met een landje dat na honderden jaren van vreemde overheersing
een eigen weg tracht uit te stippelen, los van het ‘moederland’. Na de Tweede
Wereldoorlog dacht toch geen hond erover om Hendrik Colijn weer premier te maken
(als hij er nog tot in staat zou zijn geweest)? In de ogen van Surinaamse
revolutionairen is Wijntuin een Colijn. Waarom begrijpt een ‘journalist’ als Grijpma
dit nu niet?300
Om 10:30 uur vanmorgen belde Henk de Mari. Hij was terug uit Paramaribo. Hij
noemde me professor. Hij had een fantastische reis gehad, wat hij een paar maal
herhaalde. Ik dacht: natuurlijk, want je bent eindelijk in contact gekomen met de
mensen met wie je in Suriname in contact moet komen. Hij vertelde twee uur met
Bouterse te hebben gesproken waar chef-de-kabinet Henk Heidweiller overigens bij
zat. Die had helemaal niets gezegd. Hij was dus inderdaad met die onzin over Arron
begonnen en Desi had geantwoord: ‘Mensen moeten nieuwe kansen krijgen. We
moeten vergevensgezind zijn, dus ook Arron is weer bij het topoverleg betrokken.’
Het was allemaal heel gemoedelijk geweest. Ook dat wist ik uit eigen ervaring. Hij
had in het presidentiële paleis met de bevelhebber gesproken en er waren in geen
velden of wegen militairen te bekennen geweest. Eerst zei hij: ‘Er zit niet veel nieuws
in, misschien een opening of twee.’ Maar vervolgens vertelde hij dat Bouterse had
gezegd te verwachten dat de militairen nog vijftig jaar aan de macht zouden blijven,
zeker in een controlerende functie. Nederland kon haar CONS-gelden verder houden.
Suriname zou het zelf wel zien te redden. (René Vaarnold zei later het hiermee eens
te zijn.)
Over Boerenveen zou hij gezegd hebben dat de kapitein uit was geweest ‘op eigen
gewin’ dus concludeerde De Mari; ‘Bouterse laat Boerenveen vallen.’ Ik zei niets,
maar dacht: De Mari begrijpt natuurlijk nog niets van wat er echt speelt in Paramaribo.
Er waren foto's genomen en er had een dubbele bandopname plaatsgevonden, een
voor de bevelhebber, zoals ik had aangedrongen bij Herrenberg dat dit absoluut
diende te gebeuren. Henk is een aardige kerel maar De Telegraaf is De Telegraaf.
Bouterse had ook gezegd: ‘Spreekt u maar met onze procureur-generaal,’ een afspraak
die Heidweiller direct had geregeld. Ook had hij nog met de parlementariër Lachmon,
off the record gesproken. Intussen zegde hij toe zeker met de hoofdredactie te zullen
gaan praten om na te gaan wat de krant voor mij terug zou kunnen doen.
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30 juni 1986
Ik sprak lang met Cecile van Lennep.301 Zij vond mijn plan om in november naar
Zuid-Afrika te gaan ‘veel te laat’. Ze zei zich groen en geel te ergeren aan alles wat
over Zuid-Afrika werd gezegd en geschreven, inbegrepen de reis van de Britse
minister Sir Geoffrey Howe, die naar Pretoria schijnt te gaan. Jonathan Power had
daarentegen een uitstekend artikel geschreven.302
Zij had prins Bernhard op televisie horen zeggen dat je met roddels leert leven.
Prompt liet ze er de roddel op volgen: ‘Je bent nauwelijks populair Wim. Je wordt
als communist beschouwd.’
‘Ja,’ zei ik, ‘voornamelijk dankzij de kongsi van de BVD met De Telegraaf. Maar
wat zullen ze straks zeggen als ik naar Zuid-Afrika afreis.’
‘Dan ben je een supercommunist,’ zei Cecile. Ik zei het een ramp te vinden dat
slapjanus Voorhoeve nu de eerste viool ging spelen bij de VVD. ‘Het is inderdaad
hopeloos,’ antwoordde zij. Ook moedigde zij me aan de journalistiek vaarwel te
zeggen, zoals ik zelf al talloze malen heb overwogen. Maar waarom zou ik nu nog
gaan? Zij begrijpt uitstekend dat ik via mijn dagboeken eens verantwoording wil
afleggen.

De Zuid-Afrikaanse ambassadeur David Louw heeft Cees van Zweeden en Frits
Baarda van Het Vrije Volk ontvangen, waarmee hij zich in het linkse anti-apartheidshol
waagde. Het gesprek schijnt zich te hebben afgespeeld in een sfeer van gewapende
vrede. Louw zegt in dertig jaar diplomatieke dienst te hebben geleerd dat ‘journalisten
vooringenomen zijn, de feiten verdraaien en slecht kunnen waarnemen. Nederlandse
journalisten zijn wat dat betreft van de hardnekkigste soort.’303
Ik kan niet laten deze korte tekst op te nemen. Eindelijk hebben de arrogante
kwasten in Washington op hun bek gekregen.
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De Van Lenneps waren tijdens de oorlog in Pretoria gestationeerd.
Zie bijlage 60.
Het Vrije Volk, 26 juni 1986.
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Ik ben nog steeds van mening dat Suriname wat betreft de toegezegde CONS-gelden
uit Nederland hetzelfde zou moeten doen. Ik belde er met advocaat Boukema over.
Hij zag het wel zitten. Ik telefoneerde er met minister Herrenberg over, ook al heeft
Bouterse tegen De Mari gezegd dat we de poen mogen houden. ‘Weet je wat mijn
reactie is,’ aldus Herrenberg, ‘ook al zouden we het winnen, Reagan legt de zaak
gewoon naast zich neer.’
‘Ik denk dat Den Haag het niet zover zou laten komen, de kans te lopen voor het
Internationale Hof als een gieter af te gaan. Ze zouden eerder een gedeeltelijke
voortzetting van CONS-gelden hervatten.’
‘Ik zal rapporteren wat je hebt gezegd,’ zei hij. Hij had overleg gepleegd met Ivan
Graanoogst en bepaalde zakelijke stukken zouden naar Theo in Zwitserland worden
gezonden.
Heb me buitengewoon geërgerd aan een vraag van Jaap van Meekren tijdens het
feest van de prins op Soestdijk. In de tuin temidden van de gasten vroeg hij ‘of Zijne
Koninklijke Hoogheid in uniform begraven wilde worden.’ Hoe haal je het in
godsnaam in je hoofd een dergelijke, grove, botte vraag te stellen. Alsof dat een
nieuwtje is waar Nederland op zit te wachten. Ik zet een brief in De Telegraaf.
Misschien krijgt De Mari dat wel voor elkaar.
(wordt vervolgd)
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