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37 Full Circle

Met de dag dat ik mijn werk als journalist bij het Algemeen Handelsblad aan de
Nieuwezijdse Voorburgwal in Amsterdam begon, 10 augustus 1953, opende ik In
het land der blinden. Henk Hofland, mijn kamergenoot op Nijenrode, had me naar
de redactie buitenland onder leiding van dr. Anton Constandse gehaald. Mijn salaris
was 180 gulden in de maand. Ik ben een jaar gebleven. Hofland zit er nog. Is éénoog
koning beëindig ik in juli 2003 full circle, na een halve eeuw journalist te zijn geweest.
De staat heeft mijn gehele professionele leven kosten noch moeite gespaard, om

te voorkomen dat ik mijn mond open zou doen. In mijn dagboek heb ik echter alles
wat verboden was en niet publiekelijk mocht worden gezegd of geschreven
nauwkeurig opgetekend. dertien delenMemoires met uitgewerkte dagboeknotities
zijn verschenen. Nog vijftig staan gereed om ter perse te gaan. Twintig moeten nog
worden samengesteld. Het enerveert me of ik op tijd mijn dagboektaak zal hebben
volbracht. Op 10 juni 2003 werd ik 78 jaar. Niet te laat om een website te openen:
www.willemoltmans.com
Met Constandse ben ik tot zijn dood bevriend gebleven. Op 30 januari 1985 schreef

hij me een brief met de volgende opdracht: ‘Alleen jij kunt aantonen dat Luns een
leugenaar is.’ Ik heb hier tot 2000 over gedaan. Toen moest Buitenlandse Zaken
eindelijk toegeven dat men sinds 1956 te kwader trouw, in strijd met mijn rechten
als burger en journalist had gehandeld.
Niet lang na het echec van de heren op de ‘apenrots’, zoals dit ministerie ook wel

wordt genoemd, zou Luns zelf overlijden in zijn flat aan de Avenue Roosevelt in
Brussel. In het vaderland werd nauwelijks aandacht aan Luns' heengaan besteed.
Eens was hij populairder dan prins Bernhard. Hij had meer eretekens verzameld dan
ZHK. Eigenlijk zouden ze die moeten hebben inleveren na wat ze her en der hebben
uitgevreten. Maar Nederland is altijd blind geweest voor de ware Luns, zoals men
blind is voor de ware Bernhard, de mijnheer die Juliana een leven lang terroriseerde.
Er is veel geschreven en gespeculeerd over hoe het ooit mogelijk was dat een

ontwikkeld en wereldwijs Duits kiezerspubliek een man als Adolf Hitler langs
democratische weg in de Rijkskanselarij bracht. In de VS zien we de ene na de andere
boef door zogenaamd vrije verkiezingen in het Witte Huis terechtkomen. En hier is
het nog erger. Nederlanders zijn met de Oranjes getrouwd. Hier worden de
staatshoofden al meer dan 400 jaar niet meer op democratische wijze gekozen. Men
is sinds 1584 met de Oranjes erfelijk belast. Geschikt of ongeschikt speelt geen rol.
Iedereen weet dat de kroonprins het buskruit niet heeft uitgevonden, maar hij zal bij
leven en welzijn Beatrix opvolgen. De totem blijft, ook al gaat het om intellectuele,
biologische en politieke inteelt van de eerste orde.
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De koningshuisafwijking loopt parallel aan geloven in God. We worden er sinds de
wieg mee opgezadeld. Een overgrote meerderheid van burgers schijnt niet in staat
te zijn om van de in de jeugdjaren gecodeerde irrationele nonsens af te komen. Alleen
het feit dat Sinterklaas nep is mag onthuld worden, ook al tooit die zich in kledij die
herinnerd aan het Vaticaan. Wetenschappelijk onderzoek lijkt altijd over het coderen
van neuronen - als informatie verwerkers - te gaan. Zelden spreekt men van het
decoderen van brains.Men schijnt ook niet te weten hoe dat zou moeten. Met logica
en intelligentie alleen redden we het niet. Hersenspoelen van kinderbreinen met
overtolligheden uit andere eeuwen heeft het onontkoombare bijeffect, dat een
overgrote meerderheid als ‘ziende blinden’ door het leven gaat. Dit geldt zowel voor
Oranjeklanten, als voor Joodse, Christelijke, Islamitische of andere aanhangers van
sektarische geloofssystemen. De universele drang zich aan een totem op te hangen
schijnt onverwoestbaar.
Al in een vroeg stadium realiseerde ik mij dat het geheugen de meest essentiële

functie van de bovenkamer was. Ik merkte dat eenvoudige gebeurtenissen door mijn
omgeving dikwijls anders werden weergegeven, dan ze door mij waren geregistreerd.
Er was maar een manier om vervalsing tegen te gaan, en om zekerheid te hebben en
dat was domweg opschrijven wat er gebeurde. Mijn dagboek begon rond mijn tiende
jaar. De dagboeken uit de periode 1935-1994 bevinden zich in de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. Tot dusver bestaat mijn verslag uit 77 meter klappers vol
handgeschreven notities.
Wanneer we ons niets zouden kunnen herinneren zouden we geen IK kennen. Een

Ego is zonder die wonderlijke machinerie in ons hoofd onbestaanbaar. Zonder de
mogelijkheid ervaringen op te bergen en later weer te voorschijn te toveren, zouden
we onze levensgeschiedenis niet kennen. Onze denkwereld bestaat bij de gratie van
het geheugen. Tezelfdertijd is juist dit orgaan van het centrale zenuwstelsel berucht
vanwege zijn spreekwoordelijke onbetrouwbaarheid. Mijn geheugen heeft van 1935
tot 2003 een parallel lopend naslagwerk gekregen, opdat de betrouwbaarheid van
mijn herinneringen werden gemaximaliseerd.
Pas in 1982 - toen ik al 57 jaar was - nam ik voor het eerst kennis van een grafiek,

die de modus operandi van het geheugen weergaf. Morton Hunt publiceerde deze in
The UniverseWithin1, een boek dat verplicht zou moeten zijn voor iedere middelbare
scholier waar ook ter wereld.

1 Morton Hunt, The Universe Within,Mac Millan, New York.
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Fig. 21. Flow chart of the human memory system

Vanaf het ontwaken van ons denken zijn we in discussie met ons Zelf. Het
levenscahier verhaalt deze ik-conversatie met deze eerste en meest intieme
gesprekspartner. Het publiceren van een zo waar mogelijk dagboek of zo waar
mogelijke dagboeknotities heeft een aantal doelstellingen. Napoleon noemde
geschiedenis eens: fabeltjes, die men van te voren was overeengekomen. Bij een
aantal ontwikkelingen in onze buitenlandse politiek, Indonesië, Suriname en
Zuid-Afrika, heb ik dagboeknotities gemaakt, die nergens anders zijn te vinden. Elke
generatie wetenschappelijke onderzoekers baseert zijn reconstructies van de
vaderlandse geschiedenis voornamelijk op de, beruchte, Haagse dossiers, die maar
al te dikwijls worden geschoond om mislukkingen en blunders voor het nageslacht
te verdoezelen. Geen wonder dat Napoleon gelijk had! Mijn ooggetuige-reportages
zullen mogelijke hiaten in de geheugens van anderen aanvullen om het gehalte aan
fabeltjes in de historie te helpen terug draaien.
Een ander, niet minder belangrijk, aspect van, misschien straks 100 meter,

dagboeknotities is dat er een nauwkeurige studie zou zijn te maken van wat er aan
input en output, in en uit een mensenhoofd gaat, om degene te worden, die je van 10
tot 90 bent.
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38 Think Tanks (2)

De National Academy of Sciences is de grootste en meest prestigieuze think tank in
Amerika; met haar president dr. Philip Handler raakte ik sinds ons eerste gesprek in
1970 bevriend. Maar ook zijn tegenspeler de president van de Academy of Sciences
van de USSR, Anatoly Alexandrov leerde ik in de loop der tijd uitstekend kennen.
Dit bracht me op de gedachte een Apollo-Soyoez boek samen te stellen met
gesprekkenmet deze voorzitters van de twee belangrijkste denkfabrieken in de wereld.
Voorzitter Aurelio Peccei van de Club van Rome steunde mijn plan en introduceerde
mij bij de Britse uitgever Robert Maxwell. Ook hij zette zich in voor dit project. Het
zou er echter nooit van komen, omdat periodieke oplevingen van de Koude Oorlog
- zoals het westerse tumult over de verbanning van Andrei Sacharov - iedere keer
mijn plannen en afspraken tot verder uitstel dwongen.
Uiteindelijk legde dr. Handler in 1981, aan het einde van een ambtsperiode van

twaalf jaar, zijn functie neer. Hij trok zich terug in zijn buitenhuis in Woodshole bij
Cape Cod. Daar zou ik tijdens de zomer van 1981 zijn herinneringen opschrijven.
Op 20 juli 1981 zouden we deze gesprekken beginnen. Hij nam me echter eerst mee
naar het terras met uitzicht op zee en vertelde dat lymfekanker was ontdekt. Men
was onzeker hoe lang hij nog zou leven. Pas op dat moment realiseerde ik mij dat
hij inderdaad broodmager was geworden. De medicijnen die hij nam hadden hem
bovendien diabetes bezorgd. Hij was in behandeling in Boston. Het begon te regenen.
We installeerden ons voor het eerste interview in de lounge van het grote, door oude
bomen, omringde huis.
Hij overhandigde me 35 getypte pagina's, getiteld A twelve year diary note. Hij

had deze tekst gedicteerd op de dag dat hij afscheid nam, op 21 juni 1981, als president
van de National Academy of Sciences. Hij observeerde hierin bijvoorbeeld: ‘Of all
that happened these last twelve years, probably most important was my stubborn
determination that the trauma and divisiveness of the Vietnam War - which inserted
itself so powerfully into the life of the Academy - was not to be permitted to injure,
much less destroy the Academy. There were bad days when it felt as if nothing but
my own physical body was serving as glue to hold the institution together. There
were members who were willing to sacrifice the Academy for the cause, which they
held dear. There were those, who filibustered on our business meetings, threatened
to resign and so forth. However right they might have been with respect to their
cause, I simply would not allow them to use the Academy as their means of protest,
not allow them to fragment the Academy as their issue was fragmenting the country.
In the end, that course proved correct. Wounds have healed and most have forgotten
them.’
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Ik vroeg hem wat hij, na de Academie twaalf jaar te hebben geleid, als zijn
voornaamste zorg beschouwde. ‘There are two coupled overall concerns,’ antwoordde
hij. ‘One is the arms race, which is about to get out of control. The Soviets were
already going as hard as they could go. We are about to go as hard as we can go. I
cannot imagine an arms race that does not end up using the arms. I have this sense
of a world gone mad.’
‘The largest single concern, in a domestic sense, is the rapidly increasing

expenditure for defense what it does to the rest of the national economy. It surely is
an engine of inflation, creating unproductive material, while turning out money. It
might well be a means of keeping people employed, but we are paying them for the
production of nothing. That is inflation at its very worst. I cannot see any current
attempts to manage the economy that warrant belief that inflation will do anything
but get worse.’
Ik vroeg waar dit op uit zou kunnen lopen. ‘If all prices go up at the same time,

nothing happens. Everything rises in parallel and at the same rate. That is not inflation.
What is inflation is the decrease in real purchasing power, which derives from such
circumstances. And that is what we are about to do to our selves. Up until now, we
have not done much of that. Only the unfortunate older people, who live on fixed
incomes, have been hurt up to now. But there is also a significant additional faction
of the population that lives on an absolutely fixed income. These people are taking
a terrible beating. They are becoming poorer every year.’
‘Tijdens de Vietnamoorlog is toch voortdurend door het Witte Huis beweerd dat

Amerika welvarend en rijk genoeg was om miljarden in die oorlog te steken? vroeg
ik.
‘That is exactly when we started to go to hell,’ antwoordde dr. Handler.
‘Maar de regering Reagan van nu redeneert in diezelfde stijl.’
‘We are indeed doing the same thing, only more so. One of the major vices of

Vietnam was a schism between the American scientific community and the Defense
Department. Our scientists were alienated. They distrusted their government and
distrusted the Pentagonmore than any other part of the government. They shied away
from it and wanted nothing to do with it. That could not remain as a permanent state
of affairs. In my job at the Academy of Sciences I kept looking for mechanisms to
rebuild bridges.’
De man die een uiterste belangrijke rol speelde in Moskou in de jaren zeventig

was dr. Jermen Gvishiani, schoonzoon van premier Aleksei Kosygin, vice-voorzitter
van het Committee for Science and Technology of the USSR Academy of Sciences.
Hij was een persoonlijke vriend van Aurelio Peccei van Fiat, voorzitter van de Club
van Rome. Samen hebben zij in Togliatti de fabrieken opgezet die de Lada
produceerden. Aurelio Peccei introduceerde me bij Gvishiani, die mij (ongevraagd)
weer introduceerde bij professor Ge-
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orgii Arbatov, directeur van het USA Instituut van de USSR Academy of Sciences.
Ik vroeg dr. Handler of vertrouwen tussen de Amerikanen en de Sovjets mogelijk

was. ‘It can be done,’ antwoordde hij. ‘I trust Jermen Gvishiani. Our relationship
goes back to the creation of IIASA. He was in on the ground floor. I was not. It all
began in the late sixties. The knowledgeable people in on the creation of this Scientific
East-West Institutionwere JermenGvishiani,McGeorge Bundy and Lord Zuckerman.’
Hij vertelde zelf bij IIASA betrokken te zijn geraakt, omdat men hoopte dat ook de
DDR zich zou aansluiten. Officieel erkendeWashington de DDR niet. President Lyndon
Johnson hakte de knoop door en stelde voor om IIASA als niet-gouvernementele
denkfabriek op te zetten, wat zou betekenen dat er een eerste wetenschappelijk
Oost-West-instituut in het leven zou zijn geroepen.
Het opmerkelijkste moment uit mijn vriendschap met dr. Handler was dat voor

hem vertrouwen in topfunctionarissen van het Kremlin een realiteit was. Dezemening
deelde hij met Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome, met McGeorge
Bundy, met mijn latere vriend en minister van Buitenlandse Zaken van Japan, Saburo
Okita, tevens voorzitter van de Club van Rome in Tokio, met kanselier van Oostenrijk
Bruno Kreisky, met president Urho Kekkonen van Finland, kortom met een lange
reeks internationale persoonlijkheden die mij motiveerden wel te spreken met het
rode Kremlin.
In 1981 op het terras inWoodshole vertelde dr. Handler over zijn eerste ontmoeting

met Gvishiani. Hij had als lid van president Johnsons Science Advisory Committee
het Witte Huis gewaarschuwd dat hij in New York in de permanente missie van de
USSR bij de VN een ontmoeting met Gvishiani zou hebben. ‘I would not dream going
to the Soviet Mission without telling the White House,’ zei hij. ‘As I walked into the
Soviet Mission, my eye told me that two men across the street were there for no
reason. So, I went in, had my talk with Gvishiani, and came out. They were still
there. I went shopping and later had lunch with Peccei. He was using a limousine
and he suggested I use it to drive to La Guardia to take the shuttle back toWashington.
While the driver was takingme throughQueens, he asked: “Sir, is somebody supposed
to be following us?”’
Philip Handler vroeg de chauffeur om te stoppen en noteerde het nummer van de

auto. De volgende dag liet hij veiligheidsmensen van het Witte Huis uitzoeken of
hij door Amerikaanse of door sovjetagentenwas gevolgd. Het was dus de CIA geweest.
Ik vroeg hem hoe die eerste ontmoeting met Gvishiani was verlopen.
‘I was taken by him. First, he is a sharply intelligent man. He has a superb brain.

He is very civilized, urbane and all of that. But I came away from that first meeting
somewhat troubled. Because, I thought, we were much
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further apart than I thought when this all started.’ Handler en Gvishiani zouden echter
vrienden worden.
In de zomer van 1981 keerde ik terug naar Woodshole voor meer lange, op band

opgenomen, gesprekken met hem. Peter reisde met me mee naar Cape Cod. Soms
moest dr. Handler voor behandeling naar Boston, en dan genoten Peter en ik van de
zee. Toch slaagden we er in een manuscript van 300 pagina's te produceren. Helaas
ligt het in 2003 nog steeds bij mij op de plank aan het Singel. En waarom?
Dr. Handler had voorgesteld dat zijn vriend Henry Kamin, professor in de

Biochemie aan het Duke University Medical Center in Durham, North Carolina, het
manuscript zou doorlopen. Dit gebeurde en toen het persklaar was waarschuwde hij
me dat het einde van onze wederzijdse vriend naderde. Ik haastte me terug naar
Amerika.
Op 6 december ontving Philip Handler me in het ziekenhuis. Hij zag er in zijn

gezicht beter uit, maar zijn lichaamwas een skelet. Ook scheen zijn haar grotendeels
verdwenen. Toch hebben we een paar uur uitstekend werk verzet. Omdat ik bezorgd
was over Peter vond hij het goed dat ik hem vanaf de telefoon bij zijn bed in Londen
opbelde. Ook op 7 december werkte we opnieuw enkele uren intensief.
Ik vertelde hem het zo waardevol te vinden waar we mee bezig waren, omdat ik

hem nooit met de bedoeling een boek met hem te schrijven had benaderd. Eigenlijk
was er op een natuurlijke wijze vriendschap tussen hem, Aurelio Peccei, Jermen
Gvishiani en mij gegroeid. Ik herinnerde hem aan de avond inWenen op 1 juni 19712

(waarbij Gvishiani pianospeelde en Handler had gezongen. ‘That was a remarkable
evening,’ antwoordde hij, ‘because the next day, all the problems that had troubled
me and Gvishiani disappeared. Oh yes, the next day we finally created IIASA, the
very next day.’
Ik vroeg: ‘Did it happen there and then?’
‘Absolutely. It happened during our meeting that day in the Imperial Hotel in

Vienna.’ Ik zou hem niet meer terugzien. Zijn toestand verslechterde. Ik keerde via
New York naar Amsterdam terug. Op 29 december 1981 overleed dr. Handler in het
ziekenhuis in Boston Professor Kamin zond me per telegram het overlijdensbericht.
In 1982 nam ik contact op met zijn opvolger dr. Frank Press, die aanvankelijk

belangstelling toonde om het manuscript via de National Acadamy of Sciences te
publiceren. Later bleek de Nederlandse ambassade in Washington hem te hebben
geadviseerd dat mijn reputatie zodanig omstreden was dat de Academy dr. Handler
de blamage moest besparen om zijn memoires met mij als interviewer uit te brengen.
Frank Press zag er dus van af en het is in 2003 nog steeds een unvolendete symfonie.
Toch zoek ik naar een oplossing.

2 Zie In het land der blinden, p.p. 186-187.
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39 Intelligentie

Begin jaren zeventig verscheen het Club van Rome-rapport Grenzen aan de groei.
Over dit explosieve onderwerp schreef ik twee boeken, met interviews met 125
mensen over de hele wereld. Deze twee boeken werden door Bruna uitgegeven en
verschenen ook in de VS en Japan. In die tijd oriënteerde de Club van Rome zich nog
voornamelijk op de meningen van economen, statistici, industriëlen,
computerdeskundigen, bankiers en staatslieden. Inmijn twee boeken over de toekomst
betrok ik ook psychologen, psychiaters, antropologen, sociologen, en
mind-wetenschappers. Mijn benadering van onze planetaire problematiek was zo
multidisciplinair als maar mogelijk kon.
Gedurende de vele gesprekken met Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van

Rome, vertelde ik over mijn ervaringen met de 125 geïnterviewden. Ik herinnerde
hem bijvoorbeeld aan de voorspelling van de antropologe dr. Margaret Mead, die
me op het hart drukte dat, ‘This is the decade of the brain.’ Aurelio ging er dan ook
geleidelijk toe over om onder andere dr. José M.R. Delgado, van het Centro Ramon
y Cajal in Madrid tot de vergaderingen uit te nodigen. Sinds ik de neurofysioloog in
19 71 aan de Yale University in New Haven, Connecticut, voor mijn eerste
interviewboek ontmoette werd professor Delgado een zeer persoonlijke vriend. Van
hem heb ik de betekenis leren kennen van het gezegde dat ‘the mind is the
quintessence of our humanity’. Wat zich afspeelt in de drie pond roze-grijze brei
protoplasma in ons hoofd is uiteindelijk beslissend voor de balans die men aan het
einde van de rit opmaakt. Tot de tweede helft van de vorige eeuw was het menselijke
brein nog vrijwel terra incognito. Op het Baarns Lyceum, gedurende de hoogtijdagen
van Sigmund Freud, wisten we van het bestaan van deze man niet af. Op Nijenrode
(1946-1948) kregen we twee uur psychologie in de week. Ook op Yale (1948-1950)
kwam psychologie er niet aan te pas. Ik ontdekte de betekenis van de computer in
mijn kop pas aan het einde van de jaren zestig, gevoed door de belangstelling die
mijn twintig jaar jongere vriend Peter voor dit onderwerp had. Ik was toen 45 jaar.
In 1979 woonden professor Delgado en ik de in Salzburg gehouden Club van

Rome vergadering bij. Onverwachts nam eenVenezolaan het woord. Hij was professor
Luis Alberto Machado en was aanwezig uit hoofde van zijn functie als minister voor
de Ontwikkeling van Intelligentie. Hij hield een vlammende toespraak. Zijn betoog
kwam er op neer dat hij en een aantal prominente deskundigen in de wereld van
mening waren dat mensen konden leren hun intelligentie te ontwikkelen en daardoor
efficiënter te gebruiken, net zoals men kon leren zwemmen of piano spelen.
De Venezolaanse regering, bijgestaan door teams van Harvard University en de

Bar Ilan University in Jeruzalem ontwikkelden een initiatief om het IQ
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van de bevolking, van zwangere moeders tot arbeiders in de petroleumindustrie of
van Jan Soldaat tot en met de hoogste generaal, tot een hoger niveau brengen.
Intelligentie is niet alleen de behendigheid om zich snel en effectief aan te passen
aan nieuwe situaties; intelligentie is op de eerste plaats de mogelijkheid en kunde
om soms gecompliceerde concepten effectief te doorgronden en te verwerken.
Intelligent reageren betekent snel analyseren om juist en binnen de gegeven
realistische mogelijkheden, te antwoorden. Intelligentie blijft een moeilijk
definieerbaar begrip. DeOxford Dictionary of the Mind spreekt over ‘the art of good
guess work.’ Machado was een vurige pleitbezorger die voor een gezelschap van
internationale managers en milieudeskundigen het hete hangijzer aan de orde stelde
of er ruimte voor verbetering was in het gebruik van de eigen bovenkamer. Demeeste
afgevaardigden reageerde spottend en lacherig op dr. Machado. Maar Delgado en ik
lunchten met hem.
Enkele maanden later reisde ik naar Carácas om meer over het programma van

dit ministerie voor het opkrikken van intelligentie te weten te komen. Ik ontmoette
de president van Venezuela Luis Herrera Campins in zijn haciënda La Corona. Hij
huldigde het standpunt dat alle problemen in ontwikkelingslanden, en in Venezuela
in het bijzonder, waren terug te voeren op het onderwijs. Kinderen moesten de kunst
van het denken in een vroeg stadium worden bijgebracht. Inherent aanwezige
vaardigheden moesten worden ontdekt en worden gestimuleerd. Dat gebeurde niet.
Kinderen kregen de begeleiding niet die ze zouden moeten hebben om rudimentair
aanwezige intelligentie tot maximale ontwikkeling te brengen.
President Campins: ‘Er zijn geen kasten van bevoorrechte breinen. Tenslotte

bestaan er meer begaafde breinen, niet zo zeer vanwege uitsluitend genetische
overwegingen, maar vanwege culturele ontwikkeling en persoonlijke inspanning.
Het aantal intelligente mensen vormt geen numerus clausus. Ze behoren niet tot een
exclusieve club. Ze bezitten geen biologisch patent op mentale exclusiviteit. Ze
maken geen deel uit van een ideeënmonopolie. Door hun hersenen loopt geen blauw
bloed. Dientengevolge kan iedereen de club binnengaan en tot de “aristos” toetreden,
wat voor de toekomst, van de wereld het beste is.’
Een democratisch gekozen regering had in 1979 in Venezuela het revolutionaire

besluit genomen om via vier grondprincipes te gaan sleutelen aan beter nadenken:
1 Alle programma's door het ministerie van dr. Machado opgezet hebben dienden
een wetenschappelijke grondslag te hebben.

2 De uit te voeren programma's zullen niet ten dienste staan van doelstellingen
van enige politieke partij of ideologie.

3 De programma's komen ten bate van de bevolking in haar geheel.
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4 Er zal ook buiten de nationale grenzen worden getreden om maximaal gebruik
te maken van beschikbare informatie op wereldwijde schaal.

Ik sprak vervolgens vele urenmet ministerMachado. ‘Intelligentie is een begaafdheid
die in de genetische code van ieder mens besloten ligt. Maar niemand wordt met een
gevormde intelligentie geboren,’ zei hij. ‘Mensen worden geboren met latent
aanwezige vermogens, met een biologisch mechanisme, dat ieder mens in staat stelt
intelligent te leven. Menselijke intelligentie is een gave, die zich door het hele leven
blijft ontwikkelen volgens bestaande omstandigheden binnen het milieu. Sommige
mensen leren muziek op het gevoel. Alles wat ontwikkeld kan worden, kan op een
spontane manier gebeuren, zonder een specifiek systeem te volgen. Maar het kan
ook op systematische wijze gebeuren. De vooruitgang van de mensheid is gebaseerd
op een systematisering van kennis. Dat is wat wetenschap in wezen is. Dus als
intelligentie a-systematisch ontwikkeld kan worden, is het ook mogelijk om het
systematisch te doen.’
Later nam ik dr. Machado mee naar Den Haag waar ik samen met de ambassadeur

van Venezuela een avond organiseerde voor onder meer mijn oom de psychiater dr.
A. Poslavsky en verschillende journalisten.
Minister Machado leverde me voldoende inspiratie op om een aantal projecten in

Venezuela te bezoeken, en om er ook in 1981 tweemaal naar terug te keren. De laatste
keer in gezelschap van een televisieploeg van de VARA. Ik besloot ook een boek te
schrijven met interviews en reacties van psychologen, gedragsdeskundigen en
mind-wetenschappers over de haalbaarheid van dit unieke Venezolaanse initiatief.
Ik begon bij de presidenten van de twee belangrijkste denktanks in de wereld:
Academicain Anatotoly Alexandrov van de USSRAcademy of Sciences en dr. Philip
Handler van de National Academy of Sciences in Washington.
Alexandrov was het ermee eens dat men nalatig was geweest bij het ontwikkelen

van gedragswetenschappen in de Sovjet-Unie. De psycholoog A.N. Leontiev van de
Universiteit vanMoskou, met wie ik tussen 1971 en 1987 een vriendschap opbouwde,
verzekerdeme echter dat sinds de jaren 70 de aandacht voor behaviorisme in de USSR
sterk was toegenomen. Ik regelde later met de Venezolaanse ambassadeur inMoskou
bij Alexandrov een officiële uitnodiging voor minister Machado om de USSR te
bezoeken, want, zo redeneerde ik, als er een land in de wereld is, dat aandacht zou
moeten besteden aan het opkrikken van het IQ van de massa is het Rusland. Om
dezelfde reden zorgde ik ook voor een tweede reis van dr. José M.R. Delgado naar
Moskou. Zelfs de werken van Freud waren in die tijd nog verboden lectuur in deze
supermacht.
In Washington organiseerde ik een ontbijt tussen Dr. Handler en minister
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Machado. Toen ik mijn Amerikaanse vriend opbelde dat ik de VenezolaanseMinister
for Intelligence had ontmoet, dacht hij dat ik over spionagediensten wilde spreken.
Na dit misverstand te hebben opgelost, vertelde ik hem dat ook de Chinese regering
een delegatie naar Carácas had gestuurd om het intelligentieprogramma vanminister
Machado te bestuderen. Het werd reeds bij een eerste proef op 60 miljoen Chinese
schoolkinderen uitgetest.
‘Er zijn misschien best redenen om dit allemaal te proberen,’ zei de president van

Amerika's belangrijkste denktank, ‘maar het gaat buiten mijn boekje om daar
commentaar op te leveren. Het is een onderwerp, dat eerst zorgvuldig en grondig
bestudeerd dient te worden.’ Ik dacht, toen hij dit zei, hoe is het mogelijk, dat over
deze onderwerpen in Venezuela dringend en grondig wordt nagedacht en in
Washington moet dr. Handler nog een begin maken om dit brandende onderwerp
nader te bekijken. Om over de USSR maar helemaal niet te spreken.
Ik interviewde ook de sovjetminister vanOnderwijs, de bejaardeMikhail Prokoviev

over het Venezolaanse intelligentieprogramma. ‘De kinderen van de Sovjet-Unie,’
vertelde hij, ‘krijgen vanaf het moment dat zij hun eerste denkbeelden ontwikkelen
socialistische gedachten onder ogen. Dat gebeurt eerst in het gezin, daarna op de
kleuterschool in overeenstemming met hun leeftijd.’
‘Ik heb dit op mijn reizen in uw land op kleuterscholen gezien,’ antwoordde ik.

‘Veel kleurendia's van Lenin, met vragen als waarom houden sovjetkinderen van
vader Lenin?’ De minister antwoordde: ‘Ja, respect en liefde voor Lenin loopt als
een rode draad door ons hele onderwijssysteem. Het is noodzakelijk jonge generaties
idealen en een model voor te leggen die ze kunnen volgen en koesteren.’
Welke invalshoek ik voor het onderwerp ‘intelligent leren nadenken’ ook koos,

de minister wist kennelijk niet waarover ik sprak. Later zouden zowel Machado als
Delgado hem ook bezoeken.
Het hoofd van het begeleidende Harvard-team, Richard Herrnstein, noemde

Machado's initiatief uniek: ‘Ons team is op het ogenblik bezig in de
provinciehoofdplaats Barquisimeto. We nemen ongeveer duizend schoolkinderen
IQ-testen af. Onze programma's werden speciaal op Venezuela afgestemd. Ze putten
uit Venezolaanse culturele bronnen en zijn in het Spaans geformuleerd. Het bleek
totaal onontgonnen terrein. Nog nooit had iemand in dit gebied ooit aan een IQ-test
deelgenomen. De uitslagen waren buitengewoon interessant. Ze kwamen heel sterk
overeen met uitslagen die we in andere delen van de wereld te zien hebben gekregen.
Afwijkingen verschilden nauwelijks van die in de vs. Als we ons
intelligentieprogramma in Barquisimeto zijn beëindigd gaan we opnieuw een test
afnemen.’ Herrnstein beschreef hoe het Harvard-programma voor Venezuela een
klein aantal cog-
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nitieve denkvaardigheden bevatte. ‘Wat we eigenlijk doen is Venezolaanse kinderen
een aantal gereedschappen aanleren, die wij nuttig achten. Dit is niets ongewoons.
Het enige wat er ongewoon aan is, is dat deze gereedschappen toevallig al in hun
hoofd zitten. De cognitievemogelijkhedenwerden alleen nooit eerder tot ontwikkeling
gebracht. De reacties van de kinderen zijn tot dusverre zeer hoopgevend.’
Professor Reuven Feuerstein uit Jeruzalem bleek al even optimistisch over het

Venezolaanse intelligentieprogramma als Herrnstein: ‘Luis AlbertoMachado beschikt
over een ongelooflijke vindingrijkheid. Deze gaat gepaard met een oprechtheid in
relatie tot het zoeken naar wegen om zijn filosofie ten uitvoer te brengen, niet ten
bate van een persoon, of een natie, maar ten bate van de hele mensheid. Ik heb hem
zien omgaan met kinderen toen hij enkele groepen van mij in Israël kwam bezoeken.
Ik lette in feite niet zo zeer op de kinderen als op hem, zijn manier van doen, zijn
gevoelens. Er bestond een oprechte zorg en belangstelling voor ieder van de kinderen.
Hij is niet een type dat alleen de wereld ziet. Hij ziet het kind als individu.’ Professor
Feuerstein hoopte dat het Venezolaans programma het opleidingscentrum voor
Teaching Intelligence voor heel Latijns-Amerika zou worden.
Mijn boek met 28 interviews over intelligentie verscheen in 1981 bij Bruna. Het

werd ook in Madrid uitgegeven. Toen president Luis Herrera Campins nadien de
verkiezingen verloor, werd het ministerie voor de Ontwikkeling van Intelligentie
opgeheven. Weer later hoorde ik dat professor Machado was overleden. Hij was een
van de meest bijzonder figuren die ik ooit ontmoette.
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40 Indira Gandhi

Een dame die ik jarenlang heb bewonderd was premier Indira Gandhi. Zij was nog
kleiner en tengerder dan ik me had voorgesteld, maar ze stond wel vele jaren aan het
hoofd van het qua inwoneraantal tweede grootste land ter wereld. Ik heb haar
verschillende malen ontmoet en geïnterviewd, te beginnen in 1973 in verband mijn
tweede Club van Rome-boek. In 1974 schreef zij het een prettige gedachte te vinden
dat sommige westerse journalisten de standpunten van India begrepen. Ik antwoordde
haar dat ik veel geleerd had van president Sukarno bij wie ik van 1956 tot 1966 een
buitengewoon waardevolle leerschool had doorlopen.
Op 3 november 1980 was ik wederom in New Delhi voor een gefilmd gesprek

met de Indiase premier. Ik maakte mijn opwachting bij ambassadeur Leopold, die
ik kende uit Paramaribo, waar hij ambassadeur was ten tijde van het staatsbezoek
van koningin Juliana en prins Bernhard in 1978. Hij ontving me in het bijzijn van
twee medewerkers. Tot tweemaal toe vroeg hij wie ik als journalist
vertegenwoordigde, waarschijnlijk wetende dat zijn ministerie al 25 jaar bezig was
er voor te zorgen dat ik, althans in de Nederlandse media, nooit meer aan de bak zou
komen. Namijn mededeling dat ik mevrouwGandhi ging filmen, vroeg hij verbaasd:
‘Hoe heeft u dat geregeld?’ Hollandse kloten denken altijd dat je als Nederlander
niets kan ondernemen zonder van de diensten van een ambassadeur gebruik te maken,
tegen wie je dan wel eerst heel aardig moet zijn. Ik regelde, als drager van de rode
kaart van Buitenlandse Zaken, al 25 jaar mijn werk buiten officiële kanalen om.
De heren lieten zich ook nog anti-Gandhi uit, waarmee ze bij mij aan het verkeerde

adres waren. ‘Bent u maar niet verrast wanneer zij midden in uw interview op staat
om wat anders te gaan doen.’ Puur geklets.
Ik ontmoette haar om 17.40 uur. We spraken eerst informeel. Ze zei niet exact te

weten wat met het aanstaande bezoek van prins Claus te doen. Hij stond op de
delegatielijst als adviseur van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, maar
hij was ook de echtgenoot van het staatshoofd. ‘Met prins Philip heb ik nooit
problemen, want hij komt als de echtgenoot van de koningin. Dan organiseer ik een
erewacht op het vliegveld en geef een officieel diner. Maar wat hoe moet ik prins
Claus ontvangen?’ Over dit laatste gesprek met haar - enkele maanden later werd zij
door een lijfwacht vermoord - vermeld ik de details in mijnMemoires.
Op 23 februari 1981 was ik opnieuw in New Delhi, ditmaal om voor de GPD een

reportage te maken over het werkbezoek van prins Claus. Toen ik net als enkele
maanden daarvoor de ambassade belde werd opnieuw de vraag gesteld voor wie ik
dan wel werkte als journalist. Vervolgens werd de grap
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gemaakt: ‘De GPD is toch de Gereformeerde Pers Dienst?’ Ambassadeur Leopold
had geen tijd en de ambassade zou me niet ontvangen. Er was alleen voorzien in de
toelating van een Brandpuntploeg tot de prinselijke entourage. Dit leverde om mijn
werk te kunnen doen dus problemen op. Hoe zou ik bijvoorbeeld in het bezit van het
programma van de Nederlandse delegatie kunnen komen, wanneer de ambassade
mijn aanwezigheid voor de Grote Provinciale Dagbladpers niet erkende? Ik
waarschuwde de GPD-hoofdredactie in Den Haag en vroeg om assistentie.
Intussen bood Shri N.N. Desai, directeur voor externe publiciteit van het Indiase

ministerie van Buitenlandse Zaken met enkele van zijn diplomaten mij een lunch
aan in het Taj Mahal Hotel. India erkende mijn aanwezigheid voor de reis van prins
Claus volledig, want het was de ambassadrice in Den Haag, mevrouw C.Muthamma
geweest die me had geadviseerd de reis van Claus te gaan verslaan. Ook zij was bij
het etentje aanwezig. Het was duidelijk dat het Indiase ministerie het een schandaal
vond wat er met mij gebeurde. De lunch was een vorm van eerbetoon van de zijde
van de gastheren.
Ik liet ook boodschappen achter in het Taj Mahal hotel, waar de secretaris van de

prins H.R.R.V. Froger, in kamer 1018 logeerde. Ik herinnerde aan de schriftelijke
toezegging uit 1980 van minister van Buitenlandse Zaken Chris van der Klaauw,
waarin hij verzekerde dat alle buitenlandse posten de instructie hadden ontvangen
om mij voortaan te behandelen als alle Nederlandse journalisten. Afgezien van het
feit dat een dergelijke instructie natuurlijk te gek voor woorden was, lag deze
ongetwijfeld ook in een la bij Leopold. Oud-minister Luns had in het verleden het
voorbeeld gegeven: hij zond de ambassades een instructie mij met rust te laten, toonde
die aan de NVJ-vakbond en mijn advocaat, en stuurde er vervolgens een geheim
telegram overheen met de mededeling: ‘U begrijpt wel dat Oltmans onacceptabel
blijft.’
De secretaris van prins Claus liet me op 24 februari 1981 weten dat ik door

professor Frits van Dam op de hoogte zou worden gesteld over wat prins Claus in
India zou gaan doen. Op 25 februari 1981 had ik een ontmoeting met Van Dam in
de lobby vanmijn hotel. Ik vroeg of ik tenminste een programma van de evenementen
tijdens de reis van ZKH zou kunnen krijgen. Ook op dat vriendelijke verzoek ging
hij niet in. Hij zou pas een beduimeld programma onder mijn kamerdeur in mijn
hotel laten schuiven na vertrek van Claus naar Nederland. Zo zijn onze manieren in
ons lieve vaderland.
Later kwam Froger me een hand geven en zei het zeer te betreuren, wat mij tijdens

de reis van Claus was overkomen. Ik was de enige aanwezige Nederlander die niet
door ambassadeur Leopold op de ontvangst voor de prins op de ambassade was
uitgenodigd. Dit gebeurde ongetwijfeld op instructie van Den Haag. Ook al had Luns
het ministerie reeds tien jaar eerder verlaten
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en zat hij hoog en droog in Brussel: eens in het Haagse verdomboekje altijd in het
verdomboekje.
Het zal duidelijk zijn dat ik niet van plan was, 20 jaar nadat Luns aan het kortste

einde trok in de kwestie Nieuw Guinea, me van eeuwigheid tot zaligheid door de
staat als een paria te laten behandelen om de simpele reden, dat ik gelijk had gekregen
in het conflict met Sukarno over de Papoea's. Buitenlandse Zaken bleef krachtig
ontkennen dat men onrechtmatig tegenover mij had gehandeld. E. Droogleever
Fortuijn van Pels Rijcken kreeg de opdracht de leugens van BuZa als waarheid en
niets dan de waarheid voor te stellen. Een aantal Haagse juristen van prominente
kantoren werkt zelfs in het paleis van Justitie als parttime rechter. Zo beschermt men
de onafhankelijkheid van gerechtelijke uitspraken in dit land.
Mijn advocaat H.M. Voetelink, van het toenmalige kantoor Haersolte, had prins

Claus opgeroepen te komen vertellen wat er in India met mij was gebeurd. Op 17
december 1981 werd prins Claus door de rechter-commissaris M.R. Wijnholt in het
paleis van Justitie in Den Haag onder ede gehoord. De man van de koningin legde
de eed af en las de volgende verklaring voor: ‘In januari 1981 is op het departement
te Den Haag gesproken over een bezoek van een ambtelijke delegatie aan India. Die
delegatie zou onder mijn voorzitterschap naar India reizen. Doel van de bespreking
in januari was afspraken te maken over publiciteit rond dat bezoek. Bij de bespreking
is besloten dat geen interviews zouden worden gegeven en dat na afloop twee
persconferenties zouden worden gehouden. Een in India en een in Nederland.’
‘Tijdens het bezoek aan India heeft op mijn uitnodiging een gesprek plaats

gevonden met Indiase hoofdredacteuren. Om precies te zijn: de uitnodigingen voor
die ontmoeting zal zijn uitgegaan van de heer Bosscher van de Nederlandse
ambassade. (Dat was de olijkerd die grapte dat GPD voor Gereformeerde Pers Dienst
zou staan). Het initiatief voor de bijeenkomst is mede van mij uitgegaan. Ik was
onder de indruk van de persvrijheid in dat land. En mij stond voor ogen een gesprek
met de Indiase pers te voeren in de trant zoals mijn echtgenote en ik van tijd tot tijd
een gesprek voeren met Nederlandse hoofdredacteuren. Doel van die bijeenkomst
was niet zo zeer het verstrekken van actuele informatie als wel het onderhouden van
goede contacten.’
‘In dat geval stelde ik er prijs op de Indiase pers te laten blijken van mijn respecten

voor de wijze waarop men aan de grote problemen het hoofd heeft weten te bieden.
Het was niet de bedoeling dat het gesprek het karakter van een persconferentie had.
Ik heb de bedoelingen van de ambtelijke delegatie verduidelijkt. Ik meen mij te
herinneren dat op een vraag of men in India meer financiële hulp vanuit Nederland
kon verwachten heb toegelicht dat dat zeker niet aan de orde was. Het doel van onze
missie was - zo
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heb ik toen verteld - te bevorderen dat de eenzijdige hulprelatie tussen Nederland en
India zou worden verbreed.’
‘Er is niet aan gedacht de heer Oltmans voor dat gesprek uit te nodigen. Over de

heer Oltmans is in dat verband voor zover ik weet niet gediscussieerd. Het gesprek
is niet bijgewoond door andere leden van deNederlandse delegatie.’ Het onbehoorlijke
van deze stelling van Claus was, ingegeven door zijn advocaat, dat het daar helemaal
niet om ging. Ik heb niet gevraagd als reporter voor de GPD een gesprek met Indiase
hoofdredacteuren bij te wonen. Ik werd gewoon als onpersoon behandeld, kreeg geen
programma en werd bewust buitengesloten. Ik weet dat secretaris Froger mijn situatie
met ZKH in het Taj Mahal hotel heeft besproken, dus loog Claus bewust onder ede
door te stellen dat voor zover hij wist het probleem Oltmans niet ter sprake was
gekomen.
Claus vervolgde: ‘De bedoeling was dat aan het eind van het bezoek een

persconferentie zou worden gehouden voor de Indiase pers. Daarvan is helaas weinig
terechtgekomen. Er heeft niets anders plaats gevonden dan een ondertekening van
verschillende protocollen. Bij die plechtigheid warenmeen ik persvertegenwoordigers
aanwezig, ik meen ook dat enkele vragen zijn gesteld. Ik had mij voorgenomen dat
wij bijvoorbeeld in een ander vertrek een persconferentie zouden houden maar dat
is niet gebeurd.’
‘Brandpunt, de KRO-rubriek, heeft recentelijk een voorlichtingsfilm vervaardigd

over internationale samenwerking. In die film heb ik een rol gespeeld. Opnamen
voor die film zijn gemaakt in Boven-Volta, India, Washington en Den Haag.’ Voor
de opnamen in India was anderhalve dag uitgetrokken. Maar voor de GPD en mij had
men echter geen uurtje over. Ik kreeg in India zelfs, als meereizende journalist, geen
hand van de man. Terwijl hij en BuZa wisten dat ik op suggestie van de Indiase
ambassadrice was meegereisd ook vanwege mijn uitstekende contacten in Delhi.
Zelfs tegenover haar werd de Haagse botte bijl gehanteerd door mij hermetisch uit
te sluiten, opdat ik vooral mijn werk niet zou kunnen doen. Dat was 1981.
Vervolgens gaf hij wederom aan gelogen te hebben dat voor zover hij wist niet

over mij was gediscussieerd. Prins Claus zei namelijk tegen rechter-commissaris
Wijnholt onder ede: ‘Ik weet dat professor van Dam tijdens het bezoek van de missie
inlichtingen heeft verstrekt aan de heer Oltmans. Professor van Dam heeft daarover
tevoren (in New Delhi) met mij gesproken. Zijn voornemen om de heer Oltmans te
informeren had mijn instemming.’
Ik was zelf in deVStoen Claus in Den Haag onder ede werd getuigd. Raadsman

H.M. Voetelink schijnt Claus het beduimelde programma dat ik via professor van
Dam onder mijn deur geschoven kreeg, getoond te hebben. Hij zal ongetwijfeld
gevraagd hebben waarom ik pas kennis mocht nemen van de activiteiten van de prins
in India na diens vertrek naar Holland.
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Claus antwoordde: ‘Ik herinner mij niet, dat ik dit stuk eerder onder ogen heb gehad.
Wij beschikten als ik mij goed herinner over een programma gesteld op een bladzijde
formaat A-4. Ons programma was bovendien in het Engels gesteld, meen ik.’
Dat ook deman van de koningin glashard onder ede liegt voor de Haagse rechtbank

heeft me hard getroffen.
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41 Desi (1)

Op 25 februari 1980 was de Surinaamse revolutie een voldongen feit. De Nederlandse
militaire inlichtingendienst had in sergeant Desi Bouterse (35) een geschikte leider
gezien om in Paramaribo orde op zaken te stellen. Hij had de koninklijke kaderschool
inWeert doorgelopen en bij het 47ste pantserinfanterie bataljon in Steenwijk gediend.
Daarna was hij naar Seedorf in de Bondsrepubliek gegaan om te dienen in
NAVO-verband. Bovendien had de sergeant zich toegelegd op sport en had in
Hooghalen een militaire sportopleiding gekregen.
Bij de onafhankelijkheid in 1975 verliet Suriname het moedernest. Bouterse was

gevraagd thuis te komen om samen met de Nederlander Dick Staphorst de sport in
Suriname op te zetten. De gefragmenteerde Surinaamse politiek bleef echter het land
hopeloos verdelen. Suriname bevond zich al snel op een hellend vlak. De soevereiniteit
was misschien toch te vroeg gekomen, wat een bij derdewereldlanden maar al te
bekend fenomeen is. In 1960 begon de bevrijding van Afrika en werd uit het westen
de one man one vote-verkiezingen ingevoerd. Met uitzondering van Zuid-Afrika,
waar begin jaren zestig door Hendrik Verwoerd de apartheid was ingevoerd, kwamen
in alle andere Afrikaanse landen, volgend op een eerste experiment met
Westminster-democratie, marxistische of militaire dictaturen aan de macht. Pretoria
stelde het invoeren van de one man one vote-democratie tot 1994 uit. Al te dikwijls
wordt voorbij gegaan aan het feit dat het apartheidssysteem het mogelijk maakte dat
Zuid-Afrika de enige staat op het zwarte continent zou worden met een infrastructuur
en economie van een eerste wereld-mogendheid.
Bouterse en zijn groep revolutionaire sergeanten richtten zich in de eerste plaats

op het beëindigen van de chaos. In 1980 was Bouterse dan ook voor de meeste
Surinamers de redder van het vaderland. Twee jaar later, in de nacht van 8 op 9
december 1982, zou de schietpartij in Fort Zeelandia, waarbij 15 doden vielen, de
situatie in Suriname tot de dag van vandaag hopeloos blijven vertroebelen.
Ik volgde destijds nauwelijks wat er in Paramaribo gebeurde, tot ik op televisie

een gesprek zag van een twintigtal journalisten met Henk Herrenberg, de Surinaamse
ambassadeur in Den Haag. Hij ontving hen op de ambassade. Ze waren er gasten.
Toen echter Jaap van Meekren (AVRO), die naast Herrenberg zat, zich geroepen
voelde om zo beledigende en beschuldigende vragen te stellen dat ik mij achter mijn
televisietoestel gezeten, diep voor hem geneerde besloot ik contact met Herrenberg
op te gaan nemen. VanMeekren scheen de ambassadeur persoonlijk verantwoordelijk
te houden voor wat er in Fort Zeelandia was gebeurd. Ik sprak Herrenberg en diende
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een verzoek in om Desi Bouterse te kunnen gaan interviewen. De geschiedenis
herhaalde zich: in 1956 was ik de enige Nederlandse journalist van de negen
correspondenten in Rome, die een gesprek aanvroeg met Sukarno toen hij op bezoek
was in Italië. Ik heb me vervolgens de daarop volgende tien jaar in Indonesië en
Sukarno verdiept. In Nederland kletste iedereen maar raak over de man. Velen
schreven over hem. Jan Blokker voelde zich in 1995 bevoegd een idioot toneelstuk
over de eerste president van Indonesië te schrijven. Geen van deze kletsmajoors wist
evenwel waar de klepel hing. Tussen 1956 en het beëindigen van het conflict over
Nieuw Guinea in 1962 was ik de enige Nederlandse journalist die met kennis van
zaken over Sukarno kon spreken. Die kennis en het uitdragen ervan leverde me
levenslang een rode kaart van Den Haag op. De zonde die ik begaan had was mijn
vak uitvoeren zoals het een serieuze journalist betaamt. Idem dito in 1982. Honderden
journalisten schreven over Bouterse. Leeghoofden als Frans Weisglas wauwelden
in het parlement over hem. Ik was echter de enige die vijf jaar vrij intensief met hem
bezig is geweest.
Op 20 april 1983 arriveerde ik in Suriname voor een eerste serie gesprekken. Henk

Herrenberg haalde me op vliegveld Zanderij af. Hij zei dat Wibo van de Linde van
de TROS dreigende telegrammen zond, want hij probeerde al enige tijd Paul
Steenbergen naar Paramaribo te sturen voor een gesprek met bevelhebber Bouterse.
Henk had geantwoord, dat Pauls' visum zou worden ingetrokken: ‘Want Oltmans is
al in gesprek met hem.’
Eerst had ik urenlange conversaties met Harvey Naarendorp, oud-minister van

Buitenlandse Zaken en naaste medewerker en chef de kabinet van Bouterse, over de
achtergronden van de coup van 1980.
Zodoende won ik tijd. Bovendien sprak Harvey namens Bouterse. De Bevelhebber

zou nadien de antwoorden op deze vragen over de voorliggende geschiedenis lezen
en goedkeuren of amenderen. Op 25 april 1983 had ik voor het eerst een urenlang
interview bij Bouterse thuis in de zitkamer van zijn bungalow bij Domburg. Zijn
vrouw Ingrid schonk thee. Later verhuisden Desi en ik naar de slaapkamer, omdat
de airconditioner het daar beter deed. Ver na middernacht werd ik teruggebracht
naar Hotel Torarrica.
Eindelijk leerde ik de in Nederland zo verfoeide man kennen. Ik heb in mijn leven

talloze vrienden in het leger gehad. Desi deed me vooral denken aan de militair Alwin
Krolis, met wie ik in Amsterdam begin jaren 50 bevriend was. Later hoorde ik, in
Paramaribo, dat hij uit verdriet over de vroegtijdige dood van zijn enige zoon was
gestorven. Wat duidelijk werd was dat niet Bouterse maar Roy Horb de
oorspronkelijke initiatiefnemer van de coup in 1980 was geweest. Desi bezat toen
een kippenfokkerij tussen Zanderij en Paramaribo en hield zich met sport bezig. Horb
kwam hem voortdurend bezoeken om hem over te halen aan de coup mee te doen.
Desi vroeg toen de
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toenmalige Nederlandse bevelhebber, kolonel Henk Elstak, dat deze er goed aan zou
doen ‘de zaak over te nemen.’ Deze antwoordde echter: ‘Een ieder kan dit doen,
behalve Elstak.’ Een Nederlands kolonelsregime lag niet in de kaarten.
Geleidelijk aan liet Bouterse zich overtuigen en ging akkoord op de voorwaarde

dat het een serieuze zaak zou worden. ‘Er diende consciëntieus te werk te worden
gegaan,’ zei hij mij. ‘Er moesten wapens worden verzameld, bunkers worden
opengebroken, kortom het vereiste een organisatie. Het is dus in de nacht van 24 op
25 februari 1980 uitstekend gelukt. Maar sinds 1980 kregen we met niet minder dan
zes contra-revolutionaire bewegingen te maken. We hadden sterke aanwijzingen dat
functionarissen van de Amerikaanse ambassade, van de CIA en van de vakbond
AFL-CIO bij een aantal van deze acties betrokken waren. We hebben toen ook twee
Amerikaanse diplomaten, Richard la Roche en Edwin Donavan moeten uitwijzen.
Zij organiseerden bepaalde ondermijnende activiteiten samen met de Surinaamse
Moederbond. Ook moet ik tot mijn spijt zeggen dat bepaalde functionarissen van de
Nederlandse regering zich aan dit soort activiteiten schuldig hebben gemaakt. We
hebben ook een Nederlandse kolonel en een militaire attaché moeten laten
terugroepen.’
Ik had de tweede dag na mijn aankomst al een uitvoerig gesprek met Oswaldo

Cardenas Junguera, de Cubaanse ambassadeur in Paramaribo, gehad. Hij vond Desi:
‘Basically a gentlemanwith real political insight. His former partner in the revolution,
RoyHorb, hadmental problems.’ Ook van oud-minister Naarendorp had ik dergelijke
geluiden opgevangen. In Desi's werkkamer stond echter nog altijd een portret van
Horb. Hij sprak ook nog steedsmet een duidelijk kameraadschappelijke affectie over
de man die hem tot de revolutie had overgehaald. In dit vroege stadium begreep ik
dat Horb een belangrijk stuk van de puzzel van wat er op 8 december 1982 gebeurd
was.
Oud-president Chin A Sen was de huisarts van de familie Horb geweest.

Ambassadeur Herrenberg had me daarover al ingelicht. ‘Horb gebruikte zijn militaire
rang om naar hartelust soldaten te naaien,’ vertelde hij. Cardenas begon over Horbs
biseksualiteit, waar ik niet op reageerde, omdat ik wist hoe primitief de Cubaanse
regering over dit aspect van het leven dacht. Ik wist ook dat Horb bij een bezoek aan
NewYork vijf militairen als lijfwachten had meegenomen. Zij vlogen elkaar letterlijk
in de haren over wie de nacht bij de tweede man van de revolutie mocht doorbrengen.
Naarendorp vertelde dat Horb naarWashington was gegaan, terwijl de toenmalige

premier van Grenada, Maurice Bishop, in Paramaribo een officieel bezoek aflegde.
Horb belde Desi uit de VS op om hem te informeren, dat de CIA hem tijdens dit bezoek
had benaderd. ‘Ga je gang,’ had de Bevelhebber gezegd, ‘zoek uit wat ze willen.’
Oud-president Chin A Sen woonde
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destijds als dissident in Pittsburgh. Hij en ook Horb werden toen door de CIA gepolst.
Inlichtingendiensten werken bij voorkeur met gemakkelijk chantabele personen.
Cardenas was er dan ook van overtuigd dat het van aanzienlijk belang was om
Bouterse door te vragen over het geklier van de CIA en de Amerikanen in Suriname.
De Bevelhebber was echter bedachtzaam en terughoudend ten aanzien van wat hij
over de VS zei. Bovendien kenden we elkaar te kort om confidenties te verwachten.
‘Het timmeren aan een natie,’ zei Bouterse in zijn slaapkamer in Domburg, ‘is een

kwestie van jaren, van decennia, soms van eeuwen. Wat Den Haag moet leren is om
niet meer met dat betweterige vingertje naar ons te kijken. We kennen de Haagse
neiging om andere de wet voor te schrijven over hoe het moet. De periode van het
ons betuttelen is echt voorbij. Die houding van Nederland is bovendien misplaatst,
omdat hier duidelijk de behoefte bestaat de banden met uw land niet te verbreken.’
Hij gaf toe dat er mensen waren, die juist de betrekkingen met de voormalige
kolonisator verbroken wilden zien, maar het klopte niet met de werkelijkheid, om
van een sterke stroming in die richting te spreken. Hij zei dat de overgrote meerderheid
van de Surinamers sterk voelde dat Nederland, maar ook de rest van de wereld,
eindelijk hun verworven soevereiniteit dienden te respecteren.
Wat me verwonderde was, dat hij kennelijk oprecht zijn leiderschap als tijdelijk

beschouwde. ‘Persoonlijk wil ik te zijner tijd de zaken overdragen. Mijn vrienden
zijn er tegen wanneer ik dit in het openbaar zeg. Op dit moment hebben we een
belangrijk stuk werk voor het land te verrichten. We zullen proberen dit zo goed
mogelijk te doen. Daarna kunnen we deze taken aan anderen overdragen. Het zal u
niet zijn ontgaan, hoeveel niet-militairen deel uit hebben gemaakt van Surinaamse
kabinetten. Naarmate de mensen verantwoordelijkheden kunnen overnemen, zijn de
militairen bereid stappen terug te doen.’ Hij vervolgde: ‘Het buitenland is wel erg
snel met etiketten plakken. Ben ik naar Havana geweest, dan wordt gezegd: “hij
zwenkt naar links.” Ben ik naar Carácas of Brasilia geweest, dan wordt gezegd: “Hij
zwenkt naar rechts.” Er wordt niet begrepen, dat je zoekt naar een eigen model dat
kan worden aangepast aan de Surinaamse situatie. Er zijn nu eenmaal verschillende
vormen van democratie, van socialisme en zelfs van communisme. Waar ik zeker
van ben, is dat het systeem, zoals we dit van Nederland hebben overgenomen hier
niet werkt.’
Ik vertelde hem Sukarno in 1956 te hebben leren kennen, en die had exact dezelfde

ervaringen, namelijk dat Indonesië niet met het uit Nederland geërfde politieke
systeem, inbegrepen 40 politieke partijen, was te besturen. Sinds de onafhankelijkheid
had Indonesië van 1945 tot 1957 vrijwel ieder jaar een ander kabinet gehad. Er viel
met zoveel politieke stromingen in het vierde grootste land in de wereld niet te
regeren. Sukarno's voorstel van ‘geleide democratie’ moest het aantal partijen
terugbrengen tot vier.
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De gesprekken in 1983 met Desi Bouterse overtuigden mij dat het enige wat men
over 8 december 1982 kon zeggen, was dat de Bevelhebber formeel verantwoordelijk
was voor deze brute liquidatie van 15 politieke tegenstanders, maar wat er precies
die nacht op Fort Zeelandia was gebeurd onduidelijk en onbeslist bleef. In 1984
publiceerde ik bij Jan Mets het boekWillem Oltmans in gesprek met Desi Bouterse,
waarin ik hem verantwoordelijk hield voor de vijftien moorden. Hij was daar toen
nijdig over, al heeft hij later kennelijk bij nader inzien dit standpunt overgenomen.
Voor mij stond in 1983 vast dat toen de executies begonnen de Bevelhebber elders

was en Roy Horb de leiding had. Fred Derby, die ook gearresteerd was en zich
beneden bevond, is mij in 1984 in Amsterdam, komen vertellen dat hij, nadat Bouterse
op Fort Zeelandia was gearriveerd, bij hem geroepen werd. Bouterse was
stomverbaasd Derby in een onderbroek te zien binnenkomen. ‘Ga je eerst aankleden,’
had hij gezegd. Vele jaren later heeft Derby andere lezingen van deze gebeurtenis
gegeven. Ik zal over het urenlange gesprek met Derby in 1984 in mijn huis in
Amsterdam Noord in mijn komendeMemoires verslag doen. In de volgende
gesprekken met Desi Bouterse, tussen 1983 en 1987, ben ik er overigens steeds meer
van overtuigd geraakt dat de ramp van 8 december 1982 het resultaat vanAmerikaanse
inmenging is geweest.
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42 VIP's

De ontmoeting met Peter in 1967 was het begin van een besef dat we te dikwijls
denken of aannemen dat we zien wat er is te zien, of dat we horen wat er is te horen.
En dat we vervolgens correct interpreteren wat we hebben gehoord of gezien. Terwijl
in werkelijkheid de realiteit niet automatisch op ons netvlies verschijnt.We projecteren
maar al te vaak iets wat er eigenlijk niet is. Een vervalste, gemankeerde werkelijkheid
bereikt dan ons brein. Meermalen coderen we pure onzin. Wanneer Sint Nicolaas
jaarlijks met de stoomboot uit Spanje arriveert, dan weten de meeste mensen ouder
dan zes jaar dat het om een nepvertoning gaat. Er wordt een traditioneel sprookje
opgevoerd om kinderen te verblijden en de winkels gelegenheid te bieden meer
speelgoed te verkopen. Met de Gouden Koets is het andersom. De moderne jeugd
beseft dat het nep is, maar nu zijn het juist de meeste ouderen die dit traditionele
koningstheater bloedserieus nemen. Waar komt het verschijnsel vandaan dat in
sommige landen dergelijke tradities tegen beter weten in blijven bestaan, zoals in
Groot-Brittannië pruiken voor advocaten? Blijkbaar is men niet in staat deze
folkloristische gewoonten aan nieuwe realiteiten te toetsen enmordicus af te schaffen.
Eenmaal gecodeerde nonsens in hoofden blijkt later niet meer of anders zeermoeizaam
bij te stellen.
In 1998 publiceerde de Universiteit van Illinois een boekje van Alvin Roberts

getiteld: Coping with blindness. Hij vermeldde dat 1,7 miljoen van de 260 miljoen
Amerikanen als blinden waren geregistreerd. Het valt te vrezen dat het percentage
Amerikanen dat ‘blind’ door het leven gaat 80 procent is en eerder overeenkomt met
het populariteitscijfer van de jonge heer Bush. Yankees ‘zien’ niet, dat deVSmomenteel
door ‘lieden van laag allooi’ worden geregeerd, zoals professor Karel van Wolferen3

het formuleerde. Men neemt in de VS niet waar wat wij waarnemen in Europa of wat
in Bagdad en Kaboel wordt waargenomen. Men projecteert zich een groot leider en
een voorvechter voor de natie en de Stars and Stripes,maar in werkelijkheid is Bush
Jr., behalve een man van laag allooi, een gevaarlijke idioot. De huidige fractieleider
van de VVD in het parlement, Jozias van Aartsen noemde de man uit Texas in een
gesprek met mij op 18 december 2000 ‘een keurige meneer.’ Jozias was die dagen
nog minister van Buitenlandse Zaken. Ik dacht: Excellentie, U bent aan een nieuwe
bril toe.
Eind jaren 60 begon ik, geïnspireerd door Peters psychologiestudie, een offensief

om bij te lezen in dit onderwerp, om beter in staat te zijn te horen en zien wat er is,
en om niet voornamelijk af te gaan op vermoedens of wat men denkt dat er is. In de
jaren 70 kwam daar het werk met de Club van Rome bovenop. Al gauw verdiepte
ik me ook in de moderne mind sciences. Ik

3 NRC, 17 mei 2003
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las het ene boek na het andere over vragen als ‘How can solid-seeming brains support
ghostly things as thoughts?’
Marvin Minsky, de stichter van het Artificial Intelligence Laboratory aan het

Massachusetts Institute of Technology (MIT) schreef in The Society of Mind4: ‘First,
we have to understand how brain cells work. This will be difficult because there are
hundreds of different types of brain cells. Then we will have to understand how the
cells of each type interact with the other types of cells to which they connect. There
could be thousands of those different kinds of interactions. Then finally, comes the
hardest part: we will also have to understand how our billions of brain cells are
organized in societies.’ In aansluiting op Minsky en op gesprekken met specialisten
en vele anderen, stelde ik over deze onderwerpen als een razende Roeland een
minibibliotheek samen. Ik ontdekteMaps of theMind van Charles Hampden-Turner5

dat als ondertitel heeft: Charts and concepts of the mind and its labyrinths. Ik keek
niet alleen anders tegen de wereld aan, maar zag mezelf opeens aan de stuurknuppel
van 20 miljard informatieverwerkers (neuronen) in mijn hoofd. Hoe raakt je brein
geprogrammeerd? Wat was waar en wat onwaar? Hoe kan je je hoofd van de niet
meer ter zake doende shit zuiveren, als satelliet-debris dat het universum vervuilt?
Eindelijk drong het besef door hoeveel jaren vanmijn leven ik een niet-geregistreerde
Nederlandse blinde was geweest. Stap voor stap begon ik tussen 1970 en 1990 iets
te begrijpen van neurofysiologie en van het functioneren van het menselijke brein.
Verreweg het langste gedeelte van mijn leven had ik abusievelijk in de

veronderstelling verkeerd de dingen te zien zoals ze waren. Ik verkeerde in de waan
dat ik voldoende ziende was geworden om te weten welke The Whisperings Within6

waren van de mensen die ik ontmoette, interviewde en soms bevriend mee werd.
Eigenlijk begon na mijn 60ste jaar voor het eerst iets van licht te schijnen in een oog.
Het scheen van tijd tot tijd te flikkeren. Wanneer ik aan het einde van mijn leven dat
ene oog volledig ziende zal hebben gemaakt is dat mijn koning - en niet
Willem-Alexander. Te denken dat het leven lang genoeg zou zijn om met beiden
ogen te leren zien is een expressie van hoogmoed, die men beter aan de goden kan
toedichten.
In 1980 lag een kwart eeuw journalistiek achter me. In binnen- en buitenland had

ik talrijke contacten opgebouwd. Veel van die contacten waren VIP's. Maar waren
zij wel VIP's?
Het gelazer met ‘hoge heren’ begon in het derde jaar dat ik journalist was, in

Jakarta. Directeuren van Shell, KLM, de Nederlandse HandelsMaatschappij, Stanvac
Petroleum, de voorzitters van deKamers vanKoophandel in Amsterdam enRotterdam
en verwante zakenlieden dachten over de kwes-

4 Marvin Minsky, The Society of Mind, Simon & Schuster, New York, 1985.
5 Charles Hampden-Turner, Maps of the Mind,MacMillan, New York, 1981.
6 David Barash The Whisperings Within, Harper & Row, New York, 1979.
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tie Nieuw-Guinea identiek: afschuiven aan Sukarno en overgaan tot de orde van de
dag en dat was handel drijven met het grootste Islamitische land ter wereld. Prins
Bernhard en diens vriend Paul Rijkens (Unilever) zaten dit gezelschap VIP's voor. Ik
werkte zes jaar (1956-1961) met hen samen. Wat ik hield voor, om met Van Aartsen
te spreken, keurige mijnheren bleken in bijna alle gevallen gepatenteerde slaplullen
te zijn, inbegrepen Bernhard en Rijkens zelf.7 Voor mijn ogen zag ik ze een voor een
door de knieën gaan op momenten dat het er op aan kwam. Prins Bernhard ontkent
tot op de dag van vandaag dat hij er iets mee te maken heeft gehad. Zelfs het bestaan
van een boek over zijn leven dat hij samenmet Robbert Ammerlaan heeft geschreven,
wordt met vereende krachten tegengesproken. Ik kreeg wel eens een hand van hem
op een receptie, maar hij heeft me nooit voor een gesprek onder vier ogen willen
ontvangen, omdat hij wist dat ik in detail op de hoogte was van wat hij zoal op zijn
kerfstok had. In 1999 stond ZKH - net als prins Claus in 1981 - op de rol van de
Haagse rechtbank om in mijn proces tegen de staat gehoord te worden. Prompt ging
het kantoor van de landsadvocaat akkoord met een arbitrageregeling, waardoor de
gewenste getuigenverklaring van PB verviel.
Terwijl ik toch sinds 1956 ruimschoots ervaring had opgedaan met verondersteld

keurige mijnheren die feitelijk boeven waren, bleef ik tot ver na middelbare leeftijd
uitzonderlijk hardleers om in te zien dat deftige namen of voorname posities allerminst
garandeerde dat men met integere mensen te maken had. Wanneer Mr. Joan de
Wijkerslooth, de super-procureur-generaal, blijft zeggen dat Cor Boonstra, topman
van Philips, met voorkennis in aandelen handelde, wekt dit alom nog altijd verbazing.
Hoe kon een keurige meneer van Philips zoiets doen?Wellicht heeft DeWijkerslooth
zelfs gelijk, maar ik heb intussen deze voormalige landsadvocaat, zich in de rechtszaal
in 1997 zien misdragen in mijn gevecht tegen de staat. Inmiddels voldoende ziende
geworden constateerde ik dat De Wijkerslooth zich in de rechtszaal misdroeg
tegenover mijn advocate Ellen Pasman. Hij probeerde haar te intimideren en nerveus
te maken door blijkbaar standaard advocatentrucjes te gebruiken. Ik riep hem in de
volle rechtszaal toe dat hij zich als een proleet gedroeg, en schreef vervolgens koningin
Beatrix het onbegrijpelijk te vinden dat zij haar zuster als getuige in mijn proces liet
begeleiden door iemand, die het fatsoen miste de egards in acht te nemen tegenover
de advocate van de tegenpartij. Daaropmeldde DeWijkerslooth zich bij Ellen Pasman
per brief dat hij zich bewust was dat ik mij ‘her en der’ over hem had beklaagd. ‘Her
en der’ is dus Beatrix. Mijn klacht was dus aangekomen.
In 2003 voert deze zelfde meneer het hoogste woord op televisie in Bui-

7 Ter zake doende details worden vermeld inmijnMemoires 1953-1957, 1957-1959, 1959-1961,
1961, (In den Toren) enMemoires 1961-1963, (Papieren Tijger). Evenals in mijn in 1974
verschenen Den Vaderland Getrouwe (Bruna,)
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tenhof en het volk luistert naar hem en concludeert: een keurige meneer. Ook Wim
Kok veronderstelde dit toen hij DeWijkerslooth als opvolger van dat andere portret,
die andere een boef, Arthur Docters van Leeuwen benoemde. Wie de loopbaan van
Kok heeft gevolgd, weet dat mijn betoog voor hem altijd abracadabra is geweest en
zal blijven. Voor sommigen is het te laat om ooit nog ziende te worden. Ze noemen
zich rasechte socialisten, maar worden op hun oude dag commissaris van de ING
bank en Shell.
Zo liep ik in 1980, in Parijs, tegen de Amsterdamse koopman Ernst van Eeghen

aan. Zijn moeder was een Boreel, zijn vrouw was Erika van Panhuys, een dierbare
dame. Van Eeghen zelf viel meer in de klasse Docters van Leeuwen. Ik was op 20
november in het Parijse Intercontinental Hotel om een afspraak na te komen met de
voormalige chef-staf van de US Naval Operations admiraal Elmo Zumwalt, toen ik
tegen Van Eeghen aanliep. Ik ondernam een poging om Zumwalt naar Moskou te
krijgen, om hem te genezen van zijn aangeboren sovjetvrees. Hij wasmet een adellijke
Russische dame getrouwd, mevrouw Mouza Coutelais-du-Roche. Die familie had
sinds de revolutie nooit meer naar Moskou durven reizen, een zelfde verhaal als met
mijn grootouders Poslavsky. Academician Arbatov was bereid de admiraal uit te
nodigen en het balletje kon gaan rollen. Een rondje Kremlin was voor Zumwalt in
de maak.
Ik vertelde koopman van Eeghen dat spoedig een boek van mij met Arbatov zou

verschijnen. Van Eeghen zei levendig geïnteresseerd te zijn om de aanbieding op 14
maart 1981 van het boek in het Amstel Hotel bij te wonen. Hij bevond zich dan ook
die middag tussen het publiek en voerde als vragensteller het hoogste woord. Hij
lardeerde zijn opmerkingen met uitspraken als: ‘toen ik met Reagan en Bush ontbeet’
en wekte de indruk dat dit onder zes ogen op het Witte Huis had plaats gevonden.
In werkelijkheid was hij met anderen de 999ste ontbijtgast in een zaal geweest. Ook
Van Eeghen bediende zich dus van trucages en verkocht appelen voor citroenen.
Toch trapte ik er toen, ondanks alles wat ik al had meegemaakt, nog altijd in. Een
man uit een patriciërsgeslacht met een kantoor aan de Herengracht uit de zeventiende
eeuw deed immers zoiets niet? In Zaken Doen8 heb ik een reeks details vermeld over
zijn manipulaties en leugens, over de handel en wandel van deze proleet in de klasse
van de heren jonkheer de Wijkerslooth en Docters van Leeuwen.
Docters van Leeuwen kreeg de bons nadat hij, volgens Kok, van het college van

procureurs-generaal een fröbelklasje had gemaakt. Ik heb drie ervaringen met de
oud-BVD-chef gehad. Hij had de voormalige voorzitter van de commissie voor de
inlichtingendiensten van het parlement, Piet Stoffelen (PvdA), op de mouw gespeld
dat zijn spionagedienst geen dossiers over mij

8 Willem Oltmans, Zaken Doen, In den Toren, Baarn, 1987.
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had. Nota bene: ik reisde 18 jaar heen en weer tussen Moskou en Amsterdam, en de
BVD zou mij niet in de gaten gehouden hebben. Toen Piet me in de koffiekamer van
de Tweede Kamer ook nog zei: ‘Arthur bedondert mij niet, ik ken hem al vele jaren,’
heb ik deze uiterst blinde parlementariër geantwoord: ‘Die man zit daar om u en mij
te besodemieteren. Mensen bij de inlichtingendiensten zijn qualitate qua de meest
onbetrouwbare individuen in de samenleving.’ Stoffelen in de gordijnen. Toen later
uit hoorzittingen bij de Raad van State bleek dat er wel degelijk BVD-dossiers waren,
en ik er zelfs een aantal in handen kreeg, inbegrepen over gemeen gedoe en
zwartmakerij van de BVD bij buitenlandse zusterdiensten, hield ik hem dit voor. Ik
zou lange tijd niets meer van hem vernemen, tot hij opdook in het televisieprogramma
Het Zwarte Schaapmet Inge Diepman, als een van mijn kennissen die het beste met
me voor had.
De tweede ervaring met Docters van Leeuwen kwam, toen mijn advocaten hem

opriepen als getuige te verschijnen voor rechter-commissaris Punt om tekst en uitleg
te geven over de vier decennia lang durende Gestapopraktijken om mijn arbeid als
journalist onmogelijk te maken. Tot tweemaal toe verkoos Docters van Leeuwen
verstek te laten gaan, ondanks het feit dat hij door een deurwaarder gesommeerd was
in het paleis van Justitie ter verschijnen. Pas nadat de rechter waarschuwde dat hij
de super-P.G. door de koninklijke marechaussee een dag tevoren in gijzeling zou
laten nemen, om zeker te zijn dat hij de volgende dag aanwezig zou zijn, kwam
meneertje opdraven. Zo zijn de manieren van hen die in naam van de majesteit het
land dienen. Kok had toen nog altijd niet ontdekt, wat voor vlees hij in de kuip had.
De derde ervaring lag op het persoonlijke vlak. Hij was reeds bij het Openbaar

Ministerie weggeschopt, maar babbelde op televisie over zijn dochter die cello
speelde. Ik heb zelf vanaf mijn vijfde jaar cello gespeeld. Op De Horst in Bosch en
Duin voerden we dikwijls het Forellenkwartet van Schubert uit voor piano, viool,
viola en twee cello's. Ik schreef Dochters van Leeuwen of het geen aardige gedachte
zou zijn om een muziekavondje te organiseren waarbij zijn dochter en ik de
cello-partijen zouden vertolken. Hij zond me een handgeschreven antwoord. Dat
bracht me op de gedachte zijn hanenpoot eens door een prominent grafoloog te laten
doorlichten. Er bleef geen spaan van hem heel. Het is misschien verstandig te wachten
met het publiceren van dit handschriftkundig rapport tot het betreffendeMemoires-deel
zal verschijnen. Het is echter een feit, dat toen Docters van Leeuwen eind jaren 90
voor de rechter-commissaris stond, ik beslist de man zag die hij was. Zeker via dat
ene steeds meer licht ontvangende oog.
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43 Shell

Een van de meest criminele perioden uit de geschiedenis van Europa is de wijze
geweest, waarop wij Europeanen (en vooral de Nederlanders) met de VS hebben
samengewerkt om er voor te zorgen dat het marxistisch-leninistische experiment van
1917 in de USSR op een fatale mislukking zou uitlopen. Nadat de legers van Stalin
en Hitler rond Stalingrad in 1942 een uitputtingsslag hadden geleverd, betekende de
sovjetoverwinning daar een beslissend keerpunt in de geallieerde kansen om de nazi's
te verslaan. De overwinning van de TweedeWereldoorlog komt dan ook op de eerste
plaats Rusland toe, want het Stalinistische regime verloor miljoenen mensen en leed
het zwaarst onder de verschroeide aarde tactiek van Hitler. Europa lag in puin. In
deVSwerd als gewoonlijk geen schot gelost. De eerste Amerikaanse ruïne in 200 jaar
als gevolg van een buitenlandse vijandige handeling vond plaats op 11 september
2001.
De geallieerden openden een westelijk front in Normandië in 1944, nadat de USSR

en Duitsland al voldoende waren doodgebloed. Stalin pakte Berlijn. Hitler pleegde
zelfmoord. Duitsland werd in tweeën gehakt. Al gauw begon de Koude Oorlog en
werd de NAVO opgericht. De Sovjet-Unie werd omsingeld met militaire bases. Terwijl
het werd voorgesteld dat een militair cordon sanitaire rond het rode Kremlin dringend
nodig was om te voorkomen dat de Russen het West-Europese schiereiland zouden
bezetten, bleek aan het einde van de Koude Oorlog dat er in Moskou nooit over is
gedacht het Russische volk, dat bezig was op adem te komen van de Tweede
Wereldoorlog, aan een nieuwemilitaire confrontatie bloot te stellen. Natuurlijk richtte
de USSR het Warschau Pact op. Ofschoon financieel- economische prioriteiten bij de
wederopbouw en het opvijzelen van de levensstandaard haddenmoeten liggen, dwong
de vijandige houding van het westen en de VS de Russen om een evenredig sterk
militair apparaat op te bouwen. Dit vertraagde, precies zo als het westen had
ingecalculeerd, een geleidelijke toename van de welvaart voor sovjetburgers. Het
doel was te bewijzen dat het westerse kapitalisme - met bijvoorbeeld een jaarinkomen
van 180 miljoen dollar voor tv-presentatrice Oprah Winfrey - verre te verkiezen was
boven de levensstandaard van Moskou, waarin de jaren 70 een krant twee kopeke
kostte, evenals een rit in de fraaiste metro ter wereld.
Ik vermeld dit schetsje als inleiding op een bericht van 16 mei 2003 in NRC

Handelsblad: ‘Miljardenproject Shell in Rusland.’ Samenmet twee Japanse bedrijven
kondigde Shell aan 10 miljard dollar te gaan steken in de exploitatie van olie- en
gasvelden bij het schiereiland Sachalin, waar 1,2 miljard vaten olie en 500 miljard
kubieke meter gas zou zitten. Shell-topman in Rusland, Rein Tamboezer, zei zeer
tevreden te zijn na vijf jaar onder-
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handelen. Bij het lezen van dit bericht- en hier laat ik de massale westerse invasie
van oliegiganten in het voormalige sovjet-centraal-Azië onbesproken, dat is een
hoofdstuk apart - herinnerde ik me de maffiapraktijken van Washington (en Den
Haag) uit de jaren 70, om er met vereende krachten voor te zorgen dat uiteindelijk
de economie van de andere supermacht zou verschrompelen en de Sovjet-Unie uiteen
zou vallen. De hyena's uit het westen hebben sinds 1945 naar dit voor het
Communisme noodlottige moment toe geleefd.
Minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, reisde in 1974 voor een

officieel bezoek naar Moskou. Hij werd ontvangen door premier Aleksei Kosygin,
die bijgestaan werd door de sovjetambassadeur in Den Haag, Alexandr Romanov,
in die tijd een vriend van mij. De Rus wees op de gigantische energievoorraden in
de Sovjet-Unie en stelde voor, dat de USSR en Shell in joint ventures olie en gas
zouden gaan winnen in het gebied bij de Zwarte Zee, bij de Kaspische Zee en bij de
Barentsz Zee. Van der Stoel antwoordde dat dit voorstel aan de orde moest komen
in de jaarlijkse vergaderingvan de Sovjet-Nederlandse Commissie. ‘Nee,’ reageerde
de premier, ‘ik ben bereid een persoonlijke vertegenwoordiger naar Den Haag te
sturen om de mogelijkheid van gezamenlijke ontginning met de Shell te bespreken.’
‘Nee,’ zei een onvermurwbare Van der Stoel, ‘Uw voorstel komt op de agenda

van de commissie.’
Drie maanden nadien nodigde ambassadeur Romanov me uit voor een gesprek.

Hij zette uiteen getuige te zijn geweest van de conversatie tussen zijn premier en de
Nederlandse minister en verbaasd te zijn dat een zo belangrijk voorstel als Kosygin
deed nergens in Den Haag weerklank had gevonden of ter sprake was gekomen. Ik
wist al jaren, dat de PvdA, te beginnen met verzetsheld Frans Goedhart, Anne
Vondeling en andere socialistische coryfeeën, in de zakken van Washington en de
inlichtingendiensten had gezeten. Het verwonderde me dan ook niet, dat Van der
Stoel dat beleid met verve voortzette. Het parool uit Washington was onder geen
beding, in geen enkele vorm samenwerking met de USSR toe te laten. Moskou mocht
niet over dollars beschikken. Dit zou immers ten voordele van het rode regime
uitpakken. Het doel bleef om de andere supermacht langs vreedzame weg naar de
bliksem te helpen. Max paste wel op ongehoorzaam ten opzichte van Washington te
zijn. Het voorstel van Kosygin werd geheim gehouden.
Ik informeerde de heer Wagner, de hoogste baas van Shell. Driftige activiteiten

volgden. De heren van het petroleumconcern lunchten bij Romanov. Na Wim Kok,
als voorzitter van het FNV, een maaltijd op de sovjetambassade te hebben bezorgd,
volgde nu de Shell-top.
Den Haag deed niets anders dan pesterijtjes tegenover Moskou organiseren. In

1977 werd Leonid Brezhnev partijleider. Alle regeringsleiders zonden
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een gelukwenstelegram. Later sprak ik een Kremlin-functionaris die me te raden gaf
welke drie landen verzuimden Brezhnev te feliciteren: Albanië, de Fiji eilanden en
Nederland. Wanneer BuZa een dergelijke blunder maakt zit koningin Juliana voor
aap. Tijdens een bezoek van sovjetgeneraals (oorlogsveteranen) aan Soestdijk zei
Juliana dat zij eens naar Rusland wilde reizen, omdat haar voorouder Anna Paulowna
een Russische prinses was geweest. Romanov, die zowel met Soestdijk als met
Drakensteijn vriendschappelijke betrekkingen onderhield, zag in dat gesprek kans
de koningin van de flater met de benoeming van Brezhnev op de hoogte te stellen.
Juliana ontbood Van der Stoel die vervolgens Romanov excuses aanbood voor de
omissie met het gelukwenstelegram.
De regering is overigens aan de wens van Juliana naar Moskou te reizen nooit

tegemoet gekomen. Zo heeft Max van der Stoel ook een voorgenomen reis naar
Moskou van prins Bernhard in verband met zijn Wereld Natuur Fondsactiviteiten
tegengehouden. Romanov vertelde me over het verloop van zijn gesprek met de
minister over de reis van de prins, omdat hij wist dat ik die informatie niet zou
publiceren.
Intussen lichtte ik over de Shell-affaire Igor Cornelissen van Vrij Nederland in,

die kort daarop met een voorpagina-artikel kwam. Er gebeurde natuurlijk niets, want
als loopjongen van Washington wist Max maar al te goed dat hij een dergelijk deal
met de USSR uit zijn hoofd moest laten. De VSwaren er immers op uit zelf de rijkdom
aan Russische grondstoffen te gaan exploiteren! Daarom, en daarom alleen, moest
de USSR eerst op de knieën, om een gecoördineerde aanval op de Russische
hulpbronnen mogelijk te maken. De Amerikaanse buitenlandse politiek tegenover
Moskou was sinds 1945 op dit ene doel gericht. Officieel heette het ‘vrijheid en
democratie’ naar Rusland exporteren. In werkelijkheid betekende het: controle krijgen
over Ruslands natuurlijke rijkdommen.
Robert McFarlane, de veiligheidsadviseur van Ronald Reagan, omschreef de

voormalige USSR in The New York Times9: ‘as the wealthiest country in the world in
terms of natural resources.’ Hij liet er op volgen: ‘If ever Russia were able to develop
and exploit its oil, gas and precious metals in a sensible fashion it could become an
economic power of virtually unlimited potential.’ Het feit dat de USSR van de zestien
metalen nodig voor de moderne industrie, van dertien metalen de grootste voorraden
in de wereld bezat, is sinds 1945 de grote prijs geweest, waar Amerika, zelf arm aan
natuurlijke hulpbronnen, steeds op heeft geloerd. Ik heb jaren geleden al in een
televisiegesprek met Theo van Gogh krachtig bepleit dat Europa niet in de VS, maar
in Rusland zou moeten investeren. Daar ligt de toekomst van Europa en niet aan de
andere zijde van de Atlantische Oceaan. De realiteiten van 1941,

9 The New York Times, 12 april 2001.
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toen Washington zich aan onze zijde in Tweede Wereldoorlog mengde, zijn niet
meer te rijmenmet die van de 21ste eeuw. Nu ligt de toekomst van hetWest-Europese
schiereiland in het oosten, en nergens anders.
Uiteraard werd van het Sovjetaanbod van Kosygin in 1974 aan de Shell geen

gebruik gemaakt. Dertig jaar later legt het nieuwe Rusland een pijplijn onder de
Zwarte Zee naar Turkije aan, waarbij jaarlijks 19 miljard kubieke meter gas (tegen
buitenlandse valuta) aan deze NAVO-partner zal worden geleverd. Hieruit valt
gemakkelijk te concluderen, dat de jongste geschiedenis van de Sovjet-Unie een
andere zou zijn geweest wanneer dat land een kwart eeuw geleden op grote schaal
met de export van energie buitenlandse valuta zou hebben kunnen verdienen.
Washington zou dit echter niet toestaan voordat de ineenstorting van het marxistische
regime een feit zou zijn. Hetzelfde beleid werd sinds 1959 ook tegen Fidel Castro
gevoerd en moest als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor de rest van
Latijns-Amerika. Men was gewaarschuwd wat er zou gebeuren, wanneer men zich
in het hoofd zou halen het marxisme te introduceren in de achtertuin van Amerika.
Wie het toch waagde zou te maken krijgen met de wurggreep van een
Yankee-blokkade.
In 1974 kreeg ik op het persoonlijke vlak met Van der Stoel een appeltje te schillen.

Ik had toen achttien jaar de rode kaart van Luns, en was en bleef de grote
verdommeling van Buitenlandse Zaken. Ik was voor de reis van Max naar de USSR
door de NOS meegevraagd vanwege mijn contacten in Moskou. Het ministerie in
Den Haag kondigde prompt aan dat het toestel van Max vol was. Ik kon er niet meer
bij. De rest van de pers vloog wel mee. Alleen Almar Tjepkema en ik gingen met
een lijntoestel naar de USSR. Er ontstond op de ambassade de nodige opschudding
over mijn aanwezigheid.
Minister Andrei Gromyko van Buitenlandse Zaken zou voor de lunch naar de

ambassade komen. Bij mijn aankomst stond teamleider Klaas Jan Hindriks buiten
op me te wachten met het advies dat het wellicht raadzaam was om de ambassade
niet binnen te gaan. Ik dacht: hij is gek geworden, en marcheerde regelrecht het
gebouw in alwaar ik boven aan de trap werd verwelkomd door diplomaat R.W.
Braakenburg van Backum. Deze voegde me toe dat hij het vervelend vond, maar
mijn uitsluiting geschiedde op directe instructie van Max van der Stoel. Toen wist
ik genoeg. Ik bleef natuurlijk gewoon in de ambassade, maar dacht op een dag krijg
ik je nog wel.
Ik nodigde deze meneer dus in 1997 uit om voor de rechter-commissaris in Den

Haag te komen vertellen, wat hem had bewogen mij in 1974 in Moskou als oud vuil
te laten behandelen. Daar stond hij dan, de bejaarde staatsman, alom zeer
gerespecteerd, grootkruis in de revers, wegens een lange staat van dienst voor hare
majesteit de koningin, inmiddels zelfs benoemd tot minister van staat. Ik zag hem
haarscherp voor wie hij was. En wat deed
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hij? Hij loog over alles en leed aan geheugenverlies, zoals vrijwel alle personen die
onder ede in mijn proces kwamen getuigen. Toen het te gortig werd heb ik in de
rechtszaal naar hem geroepen: ‘U staat ingestudeerde leugens te verkopen.’ Nooit
had iemand Van der Stoel in Den Haag zo razend gezien. Hij riep dat hij mij wegens
smaad zou laten vervolgen. Dat was zes jaar geleden. Ik had eigenlijk met hem te
doen.
Wanneer je dan leest dat deze lamentabele figuur ook nog jarenlang de leiding

had over een geheimeAmerikaanse terreurorganisatie voorWest-Europa enNederland
met de naam Gladio, dan vraag je je in goede gemoede af, wat een man als Van der
Stoel tegen zijn Maker zal zeggen als hij eens in de hemel arriveert. De dag des
oordeels is een andere situatie dan een rechtszaaltje in de residentie, waar je naar
hartelust onder ede kan fantaseren. Trouwens, uit steekproeven, welke ik geregeld
neem, blijkt dat vrijwel niemand zich herinnert dat er ooit een door Washington
opgerichte terreurorganisatie inWest-Europa heeft bestaan, met het doel op te treden
wanneer de Sovjets West-Europa onder de voet zouden lopen. Van der Stoel was de
chef van dit criminele gezelschap in Nederland.10 Lubbers wist aanvankelijk van
niets. Max was achter de rug van alles en iedereen in het opperste geheim met
Washington bezig.
Op de valreep werd Van der Stoel in 2001 door Wim Kok afgevaardigd om de

Argentijnse vader van de toekomstige koningin te overtuigen zich vooral niet op het
huwelijk van zijn dochter te laten zien. Die missie werd aan het publiek voorgesteld
als een hoogtepunt in het staatsmanschap vanWim enMax. Uit handen van koningin
Beatrix ontving Van der Stoel dan ook de hoogste beschikbare huisorde van Oranje
voor de familie bewezen diensten. Van der Stoel moet toch weten, dat hij in zijn hart
als een flessentrekker eerste klasse door het leven is gegaan, waarbij hij zich altijd
heeft opgesteld als een brave quisling van Washington.

10 Jan Willems, e.a. Dossier Gladio, Epo, 1991.
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44 Claus

Op 28 juni 1965 maakte koningin Juliana bekend dat haar dochter Beatrix een man
had gevonden. Die ochtend zou het prinselijk paar op Soestdijk worden voorgesteld
aan de pers. Ik was daar bij. Ik heb ze die dag een hand gegeven, een lang huwelijk
en veel geluk gewenst.Maar helaas tekende Clausmet die verbintenis zijn doodvonnis.
Claus von Amsberg was 38 jaar. Beatrix was 26. Hij was een West-Duitse

diplomaat met een interessante carrière in het vooruitzicht. Zij was een majesteit in
opleiding. Claus groeide op in een republiek.
Beatrix was de oudste, verwende, dochter met een uitgesproken eigen willetje,

stampvoetend als zij haar zin niet kreeg, idolaat van haar vader en vanaf haar prille
jeugd altijd overhoopliggend met haar moeder. Men ging te rade bij rector J.A. Vor
der Hake van het Baarns Lyceum, die adviseerde de kroonprinses onder de hoede te
plaatsen van mejuffrouwG. Büringh Boekhoudt te Baarn, dochter van een Groningse
psychiater. Deze rector Vor der Hake had in 1942 hetzelfde advies aan mijn ouders
gegeven. Mevrouw Büringh Boekhoudt zou van 1942 tot haar overlijden in 1982,
naast mijn ouders, mijn belangrijkste vertrouwelinge blijven, weliswaar direct gevolgd
door mijn oom, de psychiater professor Alexander Poslavsky. Ik heb hen beiden om
die reden ook eens samen gebracht, zoals Lex beschreef in mijn in 2002 verschenen
vriendenboek. Als kind heb ik op De Horst nooit anders meegemaakt dan dat mijn
ouders elkaar met veel respect bejegenden. Het is daarom zeer te betreuren dat de
vier dochters van paleis Soestdijk van het huwelijk van hun ouders nooit iets anders
hebben gezien dan een man die over zijn vrouw heen walst en vierkant aan zijn laars
lapt.
Bernhard en Claus waren tegenpolen van elkaar. Claus was een gentleman, waar

men binnen het kader van wat men op Soestdijk gewend was maar weinig oog voor
had. Claus is vanaf de eerste dag dat hij in de Nederlandse koninklijke familie
geparachuteerde was, in meer dan een opzicht een buitenbeentje gebleven. De
hofhoudingwas, al lang voor het schandaal rondGreet Hofmans in 1956wereldnieuws
werd, hopeloos in twee kampen, de Juliana en de Bernhard fracties, verdeeld. Juffrouw
Boekhoudt, die een aantal jaren over een kamer op Soestdijk beschikte om haar pupil
bij te staan, was te beschaafd om partij te kiezen. In haar optiek was het een plus van
Bernhard dat hij van tijd tot tijd lakeien uitkafferde, want gebeurde dat niet, dan zou
de bedrijfsvoering van Soestdijk door gebrek aan belangstelling van de zijde van
Juliana nog meer haar chaotische beloop hebben genomen. Soms nodigde de prins
mejuffrouw Boekhoudt op zijn kamer uit om over de kinderen te praten. Zij
onderstreepte dat Bernhard haar dan altijd met respect en correct tegemoet trad. Maar
dan volgde een subtiele, maar dodelijke observatie: ‘En als ik dan naar hem luisterde
dan dacht ik toch... nee.’
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Het negatieve effect van de jeugdervaringen van de prinsessen van Oranje op hun
verdere leven kon niet uitblijven. Drie van de vier huwelijken zijn in drama's
geëindigd, terwijl ook het pad van de VanVollenhovens in Apeldoorn niet over rozen
lijkt te gaan.
Prinses Beatrix vertrouwde me, tijdens een staatsbezoek aan Mexico, in 1964, toe

dat zij ‘Miss B.B’ als ‘een tweede moeder’ beschouwde. Door de vertrouwelijkheid
van dat gesprek zag ik haar - zij het op gepaste afstand - als een geheime bondgenoot,
door de band die we beiden met deze dame hadden. Ik heb overigens verder nooit
een pas in haar richting gezet en had er in 1995 de voorkeur aangegeven haar, prins
Claus en Willem-Alexander tijdens het staatsbezoek aan Zuid-Afrika in het geheel
niet te ontmoeten. Maar van de zijde van Eef Brouwers, directeur van de RVD, werd
er krachtig op aangedrongen, dat ik aanwezig zou zijn. In strijd met de afspraak dat
er niet zou worden gefotografeerd, heeft een fotograaf van Het Parool in Pretoria
toch een opname gemaakt toen Claus me een hand gaf. Eerst werd het fotorolletje
in beslag genomen. Later kreeg hij het terug in ruil voor de straf dat hij het
staatsbezoek 24 uur niet mocht volgen. Intussen werd zijn foto rustig gepubliceerd.
Op Drakensteijn verliep het huwelijk voor het kroonprinselijk paar betrekkelijk

probleemloos. Althans voor het blote oog was het pais en vree. De werkelijkheid lag
anders. Voor Claus zat de verhouding met zijn vrouw fundamenteel scheef. Ook als
kroonprinses had zij al de neiging de dienst te willen uitmaken. Hoe diep haar
regelzucht en zijn gedwongen in het gareel van een toekomstige prins-gemaal moeten
lopen hem dwars zat werd andermaal duidelijk, toen de prins en prinses, begeleid
door ambassadeur Romanov in 1973 een officieel bezoek aan de USSR brachten. In
Moskou was een ontmoeting georganiseerd met het Sovjet Vrouwen Comité
voorgezeten door de kosmonaute Valentina Tereshkova. Vice-voorzitster Olga
Chechotkina van dit comité was een vriendin van mij en zo hoor je nog eens wat.
Olga was Pravda-correspondente in Jakarta in 1957.
Tijdens het rondetafelgesprek met de sovjetdames liet Claus zich ontvallen dat

zijn ideaalbeeld van het huwelijk was dat de man een acceptabele functie had en de
vrouw naast het voeren van de huishouding de opvoeding van de kinderen begeleidde.
Mevrouw Thereshkova merkte prompt op: ‘Maar waarom bent u dan met een
toekomstige koningin getrouwd?’De prins antwoordde diplomatiek: ‘Ik ben getrouwd,
omdat ik een gezin wilde stichten en naar kinderen verlangde.’ Beatrix bloosde.
Mejuffrouw Boekhoudt wandelde begin jaren 70 tijdens een van haar periodieke

bezoekjes met prins Claus door de tuin van Drakensteijn Hij stortte zijn hart uit bij
de vertrouwelinge van zijn vrouw. Miss B.B. vertelde meestal weinig over haar
visites aan haar kroonleerling, behalve dat zij een brand-
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weerauto voor een prinsje had meegenomen of dat een andere jongen pas beneden
mocht komen als hij zijn fluitles had afgemaakt. Maar tenslotte kende ik haar sinds
mijn zestiende jaar. Zij liet zich dan ook ontvallen overtuigd te zijn, ‘dat als Claus
niet iets zinnigs te doen krijgt voorzie ik ernstige problemen.’ Ze wist dat Claus het
onverdraaglijk vond dat hij eigenlijk met zijn armen over elkaar moest zitten, omdat
hij veroordeeld was tot prins-gemaal. Hij had dikwijls vrijwel niets in te brengen en
was dan gedwongen naar de pijpen van zijn vrouw te dansen.
Gevoelens van eigenwaarde en zelfrespect werden steeds zwaarder belast. Wat er

dreigde te gebeuren wanneer Beatrix eenmaal full time het koningstheater zou gaan
opvoeren, baarde ook Miss B.B., die haar kroonleerling maar al te goed kende, de
grootste zorgen.
Lang voor Beatrix in 1980 de troon besteeg bestond er een verwarrende onvrede

bij Claus over zijn toenmalige en toekomstige positie. Twee jaar na de kroning en
de verhuizing naar Huis ten Bosch raakte hij in een diepe depressie. Op 2 september
1982 overleed mejuffrouw Boekhoudt. Ik was eind augustus uit Cuba teruggekeerd
en ontdekte, toen ik haar als altijd, bij thuiskomst bezocht dat haar toestand zorgelijk
was. Ik vroeg de toenmalige directeur van de RVD, Gijs van der Wiel, de koningin
te informeren, wat hij heeft gedaan. De koninklijke familie was in Afrika, maar
Beatrix versierde een schaal met bloemen, welke door een koerier op Amaliagaarde
bij Miss B.B. werd bezorgd. Die dag telefoneerde mejuffrouw Boekhoudt mij. Met
zachte stem zei ze: ‘Wimpje, je was gisteren nog niet weg of ik kreeg bloemen van
Trix met een schattig briefje erbij.’ De dag daarop is ze overleden. Natuurlijk heeft
zij nooit geweten dat ik dit laatste contact met haar grote lieveling nog op tijd hielp
te bewerkstelligen.
Claus raadpleegde in die tijd professor S.J. Nijdam in de Radboud-kliniek in

Nijmegen. Het was hem duidelijk dat de rolverdeling binnen Huis ten Bosch de
schoen was die wrong. Claus zag geen kans zich te verzoenen met een door hem als
een vernederende positie in zijn eigen huis ervaren situatie. Uit achting tegenover
zijn vrouw heeft hij later nog eens publiekelijk gesteld hoeveel hij aan haar te danken
had met de woorden: ‘dank je Beatrix.’ Maar dat zei meer over hem dan over zijn
werkelijkheid van een voor hem onverdraaglijke positie. Zijn woorden waren
window-dressing, om kritiek in haar richting bij voorbaat op een dwaalspoor te
brengen. In feitelijkheid was hij bezig kapot te gaan met een leven te leiden dat hem
steeds meer nutteloos leek. Zijn band met zijn drie jongens hield hem op de been.
In het najaar van 1983, toen Claus al een jaar in psychiatrische behandeling was,

kwam er nog eens een afschuwelijke affaire bij, welke het leven nog zwaarder voor
hem maakte. Royaltyverslaggeefster van De Telegraaf, Josje Hagers, verspreidde
het alarmerende gerucht dat Claus eigenlijk een ho-
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mo was. Tijdens een bezoek van Beatrix en Claus aan de VS zouden de prins en de
jurist van het koninklijke paar, Frits Salomonson, in New Yorkse homobars zijn
gesignaleerd. Josje zag een nieuweGreet Hofmans-affaire in het verschiet. Bovendien,
zo wist zij te vertellen, het Duitse weekbladDer Spiegel zou een omslagverhaal gaan
wijden aan de pech die Nederland ondervondmet drie Duitse prins-gemalen, Hendrik
vonMecklenburg Schwerin, Bernhard von Lippe Biesterfeld, en Claus von Amsberg.
Eigenlijk was ik zelf nog behoorlijk verstoord over wat me in India was overkomen.

Ook het feit dat Claus mij in de kou had laten staan tijdens zijn getuigenis voor de
rechter-commissaris in Den Haag was ik allerminst vergeten. Waarom was hij niet
mans genoeg geweest en had hij niet gewoon onder ede tegen de rechter gezegd:
‘Die man is onbehoorlijk behandeld. Hij was voor de GPD en voor mij in India. Ik
werd door het ambtenarenapparaat verhinderd hem een interview te geven, wat ik
zeker had willen doen.’ Toch wist ik zeker dat ik hem te hulp moest komen en dat
in zijn huidige conditie een beschuldiging van homoseksualiteit in Der Spiegel, wel
eens noodlottige gevolgen zou kunnen hebben. Ik besloot te handelen.
Eerst telefoneerde ik Gijs van der Wiel, directeur van de RVD, die inderdaad

bevestigde dat Josje al maanden lang de deur plat liep om haar informatie langs hem
bevestigd te krijgen. Alsof Gijs zou kunnen zeggen, ‘Ja hoor, Claus doet het ook met
heren.’ Op 3 augustus 1983 werd ik vanuit het Amstel Hotel opgebeld door de leider
van een team journalisten uit Hamburg, Erich Wiedemann, die zei: ‘Iedereen vertelt
me dat u kunt bevestigen dat Claus een nicht is.’ Ik vroeg de man naar mijn huis te
komen en heb twee uur lang als Brugman gesproken om hem te overtuigen de shit
over ZKH uit zijn hoofd te zetten.
De koninklijke familie zat die dagen op het jacht van Freddie Heineken in

Zuid-Frankrijk. Welbeschouwd was Monte Carlo voor de privé-notendop van de
majesteit, De Groene Draak, geen haalbare kaart, daarom had de bevriende
bierbrouwer de Oranjes het gebruik van een zeewaardige schuit aangeboden. Op 22
augustus 1983 publiceerden de ochtendbladen het bericht dat de Nederlandse
ambassade in Bonn zich zorgen maakte over een komende publicatie inDer Spiegel,
waarin de mannen van Wilhelmina, Juliana en Beatrix door het slijk zouden worden
gehaald. Er was dus haast geboden.
Ik reserveerde voor 24 augustus 1983 de opkamer van het perscentrumNieuwspoort

en liet op het bord zetten: ‘Persconferentie Prins Claus’. Zeker 60 journalisten uit
binnen- en buitenland waren die dag aanwezig. Ik heb tientallen jaren lezingen in de
VS gegeven. Ik gaf dus uit de losse pols een praatje voor de vaak. De boodschap was
duidelijk: wanneer men door zou gaan de Oranjes de gordijnen in te jagen met
kletspraatjes als prins Claus die bij heren in de broek zou zitten, er een dag zou komen
dat ze ‘fuck
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you’ zouden zeggen, ‘zoek het zelf maar uit’ en elders zouden gaan wonen. Vooral
de gebruikte Amerikaanse term heb ik betreurd, omdat later bekend werd dat de
bandopname, door de RVD van dit persgesprek gemaakt, op de verjaardag van Claus
op Huis ten Bosch was beluisterd.
Een West-Duitse journaliste vroeg me waarom ik mij als ‘edele ridder’ had

opgeworpen ter verdediging van het koningshuis. Ik heb geantwoord dat de man in
kwestie in behandeling was en dat als men door zou gaan met deze mensen met
roddels te belasteren ze straks allemaal bij een psychiater zouden zitten. ‘Ik vind niet
dat ze dit verdienen, zeker Claus niet. Ik acht de druk waar ze onder staan met deze
beschuldigingen van homoseksualiteit misdadig.’
Een andere journalist vroeg hoe ik zo zeker wist dat er geen homo-incident in de

VS was geweest, terwijl Hagers beweerde het zelf te hebben meegemaakt. Ze had
mij verteld dat Claus een nacht niet was thuisgekomen en dat er laaiende keet over
was geweest tussen het koningspaar, wat zijzelf en anderen hadden waargenomen.
Dit betekende uiteraard niet dat Josje in de kamer naast Claus en Frits kon hebben
geslapen en door een gaatje in de muur heeft kunnen zien dat zij in een ‘69’
verwikkeld waren. Dus gaf ik toe er ook niet bij te zijn geweest. Maar herinnerde ik
aan het feit dat de heer Janmaat van de CentrumDemocraten daags tevoren een vraag
over de affaire aan premier Lubbers gesteld. En wat nooit gebeurde vond nu wel
plaats: Lubbers had Janmaat op dezelfde dag, 23 augustus 1983, geantwoord dat er
geen incident rond Claus in de VSwas geweest. Ik zei dus dat ik niet anders kon doen
dan afgaan op de verklaring van Lubbers. ‘Bovendien weten we morgen dan wie er
liegt,’ vervolgde ik, ‘want als Josje Hagers nu niet met haar bewijzen komt is het als
gewoonlijk een Telegraaf-canard.’ De Telegraaf zweeg vervolgens in alle talen.
Het enige wat M.J.D. van der Voet van de RVD tegen Lex Runderkamp van Vrij

Nederland over mijn persconferentie wilde zeggen was: ‘dat de roddel rond de
koninklijke familie door het persgesprek van Oltmans is gezuiverd.’ Frits Salomonson
kwammet een verklaring via het ANP dat hij kon aantonen werkzaam te zijn geweest
op de rechtbank te Amsterdam. Hij was dus niet op de door Hagers aangegeven reis
in de VS mee geweest. Het weekblad Der Spiegel had de publicatie over de Oranjes
eerst een week uitgesteld en kwam later met een sterk afgeslankte versie over de drie
Duitse prinsen, en hield veiligheidshalve de homoseksualiteit van Claus in portefeuille.
Het was bovendien geen omslagreportage, zoals aanvankelijk de bedoeling was
geweest.
Uitzonderlijk was dat terwijl alle voornaamste kranten, NRC, Volkskrant, Telegraaf,

noem maar op, drie journalisten naar mijn persgesprek hadden afgevaardigd, alleen
Het Parool er een badinerend stukje over schreef. De hele
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Nederlandse pers handelde alsof de ontmoeting in Nieuwspoort niet had
plaatsgevonden. Een dringend advies van het College van hoofdredacteuren is in dit
land voldoende om de ‘vrije pers’ te doen censureren wat van hogerhand censuurabel
wordt geacht. Die houding maakt het er voor het grote publiek inderdaad niet
gemakkelijk op om te zien wat ze zouden moeten zien. Overigens zou het na deze
gedenkwaardige 24 augustus 1983 nooit meer een punt zijn of Claus een homo was.
Die last heb ik hem van de schouders genomen.
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45 Philips

De heer Frits Philips - hartsvriend van Beatrix - ontmoette ik op 7 mei 1959 op de
gang van het Hotel d'Angleterre in Kopenhagen. President Sukarno was op
staatsbezoek in Denemarken. In Nederland was hij veertien jaar na de
onafhankelijkheid nog altijd niet geweest. De spanningen over Nieuw-Guinea tussen
Den Haag en Jakarta waren hoog. De meeste Nederlanders zagen de Indonesische
president nog altijd als een Osama bin Laden; men kon dus maar beter niet met hem
gezien worden. Hij was mijn vriend; ik had een afspraak met hem, evenals de
vice-president van de KLM, dr. Emile van Konijnenburg. Maar wie verscheen
schoorvoetend en schichtig, omdat hij eigenlijk liever niet gezien wenste te worden?
Ir. Frits Philips. Adjudant luitenant-kolonel Mashur kwam uit de presidentiële suite
en zei in onverbloemd Nederlands: ‘De oude heer wil eerst meneer Oltmans
ontvangen.’ Ik dacht: Zo hoort het, want ik ben de enige hier die eerlijk tegen hem
is. Konijnenburg ook wel, maar die had, als hij bij zijn vriend Bung Karno zat, altijd
nog een eigen agenda af te werken voor de KLM en een dijk andere ‘zaken’. Philips
kwam die ochtend het laatst aan de beurt, maar stond twee minuten later weer buiten.
Waarom? Omdat deze meneer tegen Sukarno had gezegd dat wat hem betrof
Nieuw-Guinea de volgende dag aan Indonesië mocht worden overgedragen. Sukarno
had geantwoord dat Frits dat niet aan hemmoest komen vertellen, maar in Nederland
in de krant moest zetten. ‘Dag meneer Philips.’
In 1959 was ik zes jaar journalist. Ik zat midden in een crash course om te leren

begrijpen dat, zij, die ik tot dan toe als ‘keurige meneren’ had gezien, in wezen
ordinaire, ruggengraatloze profiteurs en leugenaars waren. Ik besloot Philips vanwege
zijn stiekeme, achterbakse bezoek aan Bung Karno in zijn hemd te zetten. Ik werd
al jaren in de pers als ‘landverrader’ afgeschilderd vanwege mijn vriendschap met
de Indonesische president. Van Luns had ik de rode kaart gekregen die tot 2000 van
kracht zou blijven, en feitelijk werkt de overheidssabotage door tot op de dag van
vandaag.
Op 9 mei 1959 publiceerde de Volkskrant een aan Associated Press ontleend

berichtje dat Philips en Oltmans in Kopenhagen bij Sukarno waren geweest. Philips
ontkende het bezoek hevig. Pas toen ik doordrukte en via de Deense luchthaven
autoriteiten kon bewijzen dat het privé-toestel van Philips was ingecheckt en
vertrokken viel deze keurige meneer met zijn vele grootkruisen door de mand. Ik
heb nooit een collega-journalist er op kunnen betrappen, die schreef dat Frits Philips
nu dus ook een landverrader was. Toch was ik voldoende hardleers om ook na
Kopenhagen, gewoon op het standpunt te blijven staan dat hoewel Frits een geniepige,
karakterloze boef was, dit natuurlijk niet gold voor de andere heren bij Philips.
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In die tijd zat in de Raad van Bestuur, Ir. H.A.G. Hazeu. Als Nijenrode-student werd
ik in 1947 tijdens een driedaags bezoek aan Philips bij de heer en mevrouw Hazeu
ingekwartierd. Aanvankelijk waren we grote vrienden, maar nadat ik door de Club
van Rome veel televisiewerk kreeg en vaak naar de USSRmoest droogden de contacten
direct op, om pas na het overlijden van de heer Hazeu door zijn weduwe weer te
worden hervat. De werkelijke reden van ‘adempauze’ zou ik pas in 2002 te weten
komen, toen de 92-jarige mevrouw Hazeu - zij is inmiddels overleden - een stukje
voor mijn vriendenboek schreef. Hierin merkte zij op dat haar man de betrekkingen
had verbroken, ‘want die vent is communist.’ Zij antwoordde dat zij mij ooit ‘point
blank’ had gevraagd of ik communist was, waarop ik ‘Nee!’ had geroepen. Zij had
me geloofd, omdat ze wist dat ik eerlijk was. Haar man echter had gereageerd: ‘Dat
moet jij weten, ik wil hem niet meer zien.’
In de oorlog leerde ik Toon Twiss Quarles van Ufford kennen, die een paar jaar

jonger was dan ik, en vaak op De Horst bridgede met mijn grootmoeder Poslavsky
enmijnmoeder. Ook hij maakte later als econoom carrière bij Philips en was jarenlang
belast met de Latijns-Amerikaanse betrekkingen van dat concern. Ook hij schreef
een bijdrage voor mijn vriendenboek. Toon gaat echter wel als een ouderwets-keurige
Hollandse meneer de geschiedenis in. Ze zijn er dus wel bij Philips. Maar soms lijkt
het er op dat we tochmet een uitstervend ras hebben te maken, wanneer je in de 21ste
eeuw om je heen kijkt in de samenleving. Neem het laatste Philips-geval: Cor
Boonstra.
Op 17 en 18 oktober 1981 kwamen Nijenrodianen van mijn jaar 1946-1948 bijeen

op kasteel Eerde als gasten van Han en Irthe André de la Porte. Een van de reünisten
was Gerrit Jeelof die op 1 januari 1982 zou aantreden als lid van de Raad van Bestuur
van Philips. Ik maakte van de gelegenheid gebruik een balletje op te gooien over het
openen van zakelijke relaties tussen Philips en de USSR, vanwege overtuiging dat
Fiat en Aurelio Peccei gelijk hadden gehad om een gigantische fabriek voor auto's
in de Sovjet-Unie neer te zetten. Hetzelfde zou moeten gebeuren voor bijvoorbeeld
Philips-televisietoestellen. Waarom Italië wel en Nederland niet? Beide landen
functioneren als satellieten van Washington, dus waarom stelde Den Haag zich
hoofser ten aanzien van Amerikaanse wensen op dan Rome?
Reeds in de jaren 70 had ik bevorderd dat Jermen Gvishiani, schoonzoon van

premier Kosygin en de man die de buitenlandse contracten van de USSR tekende, in
het Haagse Promenade Hotel een ontmoeting had met de topwetenschapper van
Philips, professor Roeterink. Daar was, net als bij Shell, geen follow-up uit
voortgekomen, omdat Washington en Max van der Stoel op de lijn zaten dat het evil
empire naar de bliksem moest worden geholpen. Dus van zakendoen tussen de USSR
en Philips kwam ook niets terecht, zeker niet met heren als Philips en Hazeu in de
Raad van Bestuur.
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Wat kan het de VS schelen of er na de val van de Sovjet-Unie 100.000 daklozen in
Moskou zijn? Amerikanen zijn uitsluitend geïnteresseerd in de vraag of er in het
Kremlin mensen zitten aan wie wat is te verdienen. Of er als nu als nooit tevoren
duizenden voormalige sovjetburgers als ratten creperen, is voorWashington irrelevant.
In 2003 woeden in de Kongo de meest verschrikkelijke oorlogen, waarbij mensen
elkaar zelfs verorberen, maar Bush hoor je alleen over Irak en het op gang brengen
van de Iraakse olie-industrie. Het uranium uit Katanga gaat toch wel naar de VS, of
er duizenden Kongolezen aan flarden worden geschoten of niet.
Ik regelde een ontmoeting in Wenen tussen mijn Nijenrode-klasgenoot Jeelof en

dr. Jermen Gvishiani. Sovjethater Frits Philips was inmiddels opgevolgd door Wisse
Dekker, maar sovjethater Hazeu zat nog stevig bij Jeelof in de Raad van Bestuur in
het zadel. Er waren toen aanwijzingen dat het bedrijfsleven meer en meer
belangstelling kreeg om in de USSR te investeren. Er was in de jaren 80 bijvoorbeeld
sprake van Nederlandse participatie bij de aanleg van een gaspijpleiding van Siberië
naarWest-Europa. Een consortium van Nederlandse banken zag er brood in en wilde
meedoen. Jeelof zweeg over zijn ontmoeting met Gvishiani, dus ging ik zelf maar
naar Wenen, waar ik op 26 maart 1982 in het Bristol Hotel een ontmoeting onder
vier ogen had met dr. Gvishiani.
Hij vertelde me hoe hij zijn beklag bij Jeelof had gedaan dat, ondanks talrijke

interventies, ook van ambassadeur Romanov - en zelfs van prins Bernhard - Philips
steeds had geweigerd hem te ontvangen. ‘Maar waarom is Philips het bodmisgelopen
op de levering van elektronische apparatuur bij de aan te leggen gaspijpleiding uit
Siberië?’ vroeg ik.
‘U hebt gelijk we hebben een Franse offerte geaccepteerd, die hoger lag dan die

van Philips, maar we wilde zekerheid hebben. Onze specialisten op de ministeries
kwamen tot de conclusie dat wanneer Washington en Ronald Reagan maar genoeg
druk op de heren in Den Haag zouden uitoefenen, de Nederlanders eerder door de
knieën zouden gaan dan de Fransen. Eerlijk gezegd, was het Philips-aanbod gunstiger.
Philips zou alles alleen hebben gedaan, terwijl bij het Franse aanbod drie bedrijven
betrokken zijn,’ was Dr. Gvishiani's directe en duidelijke antwoord. Ik vroeg of hij
dit in duidelijke bewoordingen Jeelof duidelijk had gemaakt. ‘Daar kende ik hem te
weinig voor.’ Gvishiani had geen bezwaar wanneer ik Jeelof dit vertrouwelijke
gesprek zou overbrengen, opdat men in Eindhovenmet deze informatie in de toekomst
zijn voordeel zou kunnen doen. En dan Gvishiani bijvoorbeeld eindelijk eens voor
een bezoek aan het bedrijf uit te nodigen.
Op 7 april 1982 lunchte ik met Gerrit Jeelof op de twaalfde verdieping van het

directiegebouw van Philips in Eindhoven. Er was een VIPgebouw voor de Raad van
Bestuur in aanbouw. De maaltijd werd opgediend op gou-
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den borden, misschien een teken van welvaart, maar zeker niet van beschaving.
Hij had een aardige indruk van Gvishiani gekregen. Deze had hem uitgenodigd

in mei naar Moskou te komen, maar daar had Gerrit het te druk voor. Hij wilde pas
naar Moskou reizen als er eenmaal een Philips-kantoor zou worden geopend. Jeelof
had geen haast, kennelijk met de hete adem van anti-sovjetbonzen als Frits Philips
en de heer Hazeu in zijn nek. Maar Philips had een juweeltje van een fabriek in
Oostenrijk en een visite van Gvishiani aan dat bedrijf werd voorbereid. Ook wist
Gerrit dat de USSR inWeense banken belangrijke tegoeden had door energieleveranties
uit de Sovjet-Unie. Hij sloot ook niet uit dat in de toekomst hij in joint-venture een
fabriek voor televisietoestellen in de USSR zou neerzetten. Maar intussen had Philips
ook 60.000 werknemers in de VS, dus Eindhoven moest rekening houden met
Amerikaanse wensen over samenwerkingmet de Sovjets. Op dat moment gaf ik hem
de informatie waarom zijn bedrijf een opdracht van een miljard in Moskou was
misgelopen. Wat ik overbracht scheen hem in hoge mate te verbazen. Wat had hij
dan gedacht, na de jarenlange sabotage van de betrekkingen door Philips? ‘Frankrijk
trekt zich hier toch ook verder niets aan van COCOM dat nog wel in Parijs is
gevestigd?’ zei ik.
We spraken af dat ik, in de marge van mijn werkzaamheden, zou proberen de

accreditatie van een kantoor voor Philips in Moskou te blijven bevorderen. Op 4 juni
1982 ontmoette ik dr. Gvishiani opnieuw in het Bristol Hotel in Wenen. Jeelof zond
mij nog een telegram om behoedzaam te werk te gaan, omdat er in Moskou op
verscheidene niveaus aan het verkrijgen van een accreditatie werd gesleuteld. Dit
was een amusante boodschap, omdat er geen hoger niveau te bedenken was dan
Gvishiani die in een hetzelfde huis woonde als premier Kosygin. ‘Grundig staat bij
ons nog steeds op de eerste plaats,’ vertelde Gvishiani. ‘Ik heb je al tien jaar geleden
in Parijs duidelijk gemaakt dat we Philips die eerste plaats wilden toekennen. In
tegenstelling tot Grundig heeft Philips immers alles: taperecorders, video's, de hele
handel, alles wat we samen met hen tot ontwikkeling hebben willen brengen. Maar
tot nu toe is de aanwezigheid van Philips in de USSR nul komma nul. Ik vind dat jij
voor ze zou moeten werken. Je zou je in Moskou vooral moeten gaan bezighouden
met bekendheid geven aan het bestaan van Philips als elektronicabedrijf. Niet zo
zeer in de sector reclame en advertenties, maar omdat je zelf bij ons bekendheid hebt,
zou je aanwezigheid voor Philips van belang zijn. Je moet er bij zijn als ze hun
kantoor openen.’
Aan het einde van het gesprek stelde hij voor onmiddellijk een telegram aan Jeelof

te zenden. Hij schreef meteen een boodschap aan mijn vriend in Eindhoven en gaf
mij een kopie.
Op 5 augustus 1982 volgde een tweede lunch in het hoofdgebouw in
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Eindhoven met mijn Nijenrode-studiegenoot. Ik bracht naar voren dat het zakelijk
verantwoord was om eens te spreken over een honorarium van de zijde van zijn
bedrijf voor mijn bemoeiingen ten behoeve van Philips, welke al tien jaar liepen.
‘Absoluut, absoluut,’ zei hij, ‘maar ik kan betrekkelijk weinig doen tot de accreditatie
voor ons kantoor in Moskou rond is. Daarna zal ik je aan onze directeur in de USSR
voorstellen en danmoet er beoordeeld wordenwat je voor ons zou kunnen betekenen.’
‘Ja, Gerrit, maar ik heb nu, ook in overleg met jou, de belangen van Philips al

enige jaren in de USSR bepleit, en aanzienlijke kosten uit eigen middelen aangewend.
Het zou prettig zijn ondersteuning te krijgen bij de kosten die ik inWenen enMoskou
maak.’
Om een lang verhaal kort te maken: nadat Jeelof in 1983 de accreditatie voor een

kantoor in Moskou binnen had, hoorde ik helemaal niets meer van hem. Op 30 maart
1983 lunchte ik nog eens van de gouden Philips-borden in het inmiddels
gereedgekomen nieuwe VIPgebouw. Maar nadien trok ik vergeefs bij Jeelof aan de
bel, waarna ik op 6 januari 1984 advies heb gevraagd aan Mr. H.M. Voetelink van
het kantoor van Haersolte aan de Keizersgracht, die op dat moment deken van de
advocaten was.
Het duurde tot 27 maart 1984 voor studiegenoot Jeelof gelegenheid had mijn

juridische adviseur te ontvangen. Hij vroegMr. Voetelink om 09.00 uur in Eindhoven
aanwezig te zijn. Ik zond de familie Voetelink daags tevoren een hortensia als
verontschuldiging voor het feit dat een lid van de Raad van Bestuur van Philips het
in zijn hoofd had gehaald een keurige advocaat uit de Holbeinstraat in Amsterdam
Zuid te dwingen om 06:00 uur op te staan om op tijd te kunnen zijn.
Ook de heer Rutgers, een jurist van Philips, woonde het gesprek over mijn finders

fee bij. De multinational bood 15.000 gulden all-in (vliegbiljetten en kosten) voor
twaalfeneenhalf jaar pr-werk in Moskou om hun club veilig Moskou binnen te
loodsen. Voetelink wist er 25.000 gulden van te maken, welk bedrag inderdaad
volgens afspraak tussen hem en Jeelof na een aantal weken keurig op de rekening
van mijn advocaat werd bijgeschreven. Deze deken der advocaten hield vervolgens
12.500 gulden af voor de gevoerde correspondentie met Jeelof en zijn vroege
ochtendtripje naar Eindhoven. Uiteindelijk kreeg ik zelf 12.500 gulden in handen.
De media staan anno 2003 bol van wat wordt genoemd ‘de graaicultuur’ van de top
van het bedrijfsleven, maar er is beslist niets nieuws onder de zon.
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46 Integer zijn

In wetenschappelijke werken is geen passende formule te vinden voor het begrip
integriteit. JFK gebruikte dit woord in 1961 in zijn inaugurele rede tot het Congres.
Wellicht wilde degene die de toespraak voor de president schreef hem er aan
herinneren dat integer zijn voor het hoogste ambt in dat land een belangrijke
voorwaarde zou zijn voor succes. Kennedy zei dus te hopen dat ‘het HogeGerechtshof
der Historie’ zijn bewind als integere regeerders de geschiedenis in zou laten gaan.
Maar ook JFKwist niet wat integer zijn betekende. Misschien leek het er aanvankelijk
op dat hij als een held te boek zou komen te staan vanwege de tragische wijze waarop
hij om het leven is gekomen. Maar nadat geleidelijk aan meer bekend werd over,
bijvoorbeeld zijn uiterst misdadige praktijken tegen Cuba en Fidel Castro is zijn
aanzien, ook bij het Hoge Gerechtshof der Historie, tot het nulpunt gedaald.Wanneer
een Amerikaans staatshoofd de Maffia uit Chicago inschakelt om de leider van een
buurland met wie hij het niet eens is, in koelen bloede te laten vermoorden, dan is
hij zelf een crimineel. Eigenlijk moeten ook alle presidenten na JFK, wellicht met
uitzondering van Jimmy Carter en Gerald Ford, als oorlogsmisdadigers worden
gebrandmerkt. Leiders van het Atlantisch bongenootschap, waar wij aan demonding
van de rivier de Rijn deel van uitmaakten. Zeg mij wie uw vrienden zijn...
Ook in In het land der blinden heb ik voorbeelden gegeven van VIP's, politici en

journalisten, die evenmin de notie ‘integer zijn’ in hun klapboekje hadden staan.
Altijd weer winnen persoonlijke belangen of meningen het met vlag en wimpel van
de eigenlijke taak en plicht om eerlijk te zijn bij overheidsdienaren en journalisten.
Zij die er voor gekozen hebben de lezers van gedrukte media of de kijkers aan de
buis gekluisterd te informeren zijn in wezen publieksdienaren. Burgers verwachten
eerlijke informatie, en geen verhalen die zijn voorgekookt in het brein van de
doorgever van het nieuws, die eerst heeft afgewogen in hoeverre de feiten blootleggen
de eigen belangen of de eigen carrière zou kunnen schaden. De burgers gaan er
abusievelijk vanuit dat voormannen in de politiek of journalistiek naar waarheid
informeren. De sensatie van Pim Fortuijn was dat hij als een witte raaf opstond en
voor het eerst in lange tijd het publiek terecht het gevoel gaf dat hij integer bezig
was en recht voor de raap zijn mening gaf. Fortuijn was een tovenaar die blinden
ziende maakte. Bij de volgelingen van zijn LPF begon in ieder geval een oog te
flikkeren. Vandaar ook het Diana-effect toen hij werd vermoord.
In 1956-1957 zou het zeker in mijn belang zijn geweest om mijn mond stijf dicht

te houden over wat ik in Jakarta ontdekte. Ik had moeten zwijgen over de wijze
waarop de regering Drees-Luns het land in de maling nam
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over wat er werkelijk in Indonesië en ten aanzien van de kwestie Nieuw-Guinea
speelde. Ik was niet toevallig de enige Nederlandse journalist die weigerde af te gaan
op de opinie van de goegemeente over Sukarno, en daarom in 1956 in Jakarta ging
wonen om er achter te komen wie hij was. Dat was voor de Haagse anti-Sukarno
propagandamachine ketterij van de bovenste plank. Voor mij was het een kwestie
van principe. Voor ik een definitieve mening zou vormen over de problemen tussen
Indonesië en Nederland, wilde ik in Jakarta de situatie aan de hand van nieuwe
realiteiten toetsen. Dit is een elementaire en simpele kwestie van journalistiek
bedrijven. Ik kwam uiteindelijk met een ander beeld op de proppen, dan sinds jaar
en dag in Den Haag had gecirculeerd. ‘Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd
wegens landverraad, wat zal Justitie metWillemOltmans doen?’ gildeDe Telegraaf,
het meest gelezen ochtendblad. Ik kreeg de rode kaart.
Misschien moet ik verduidelijken dat ik tot de ontmoeting in 1956 in Rome zelf

op de anti-Sukarno-lijn heb gezeten, als gevolg van de jarenlange hersenspoeling
door de vaderlandse media. Ik had echter vanuit mijn ouderlijk huis als leidraad
meegekregen dat integriteit, zelfrespect en eerlijk zijn onverbrekelijk met elkaar
verbonden behoren te zijn. Wat wij als kinderen aan tafel leerden was dat je geen
mening moest verkondigen zonder gedegen informatie te hebben ingewonnen of
eigen onderzoek vooraf. Afkomstig zijnde uit een familie met een intensief Indisch
verleden, was mijn belangstelling voor Indonesië aangeboren.
De eerste journalistieke amateur waar ik mee te maken kreeg was hoofdredacteur

J.J.F. Stokvis. Hij verbood me in 1956 per telegram om als medewerker van De
Telegraaf in Rome, president Sukarno te interviewen. Ik ontmoette Bung Karno
natuurlijk toch en publiceerde twee pagina's in Elsevier. Einde medewerkerschapDe
Telegraaf.Men is bij die krant zo geschift dat mijn naam ook in 2003 nog altijd niet
vermeld mag worden. De enige die me in de afgelopen 40 jaar twee maal in De
Telegraaf behoorlijk heeft behandeld is Thomas Lepeltak geweest, die als Stan
Huygens een eigen rubriek verzorgde. We kenden elkaar. Andere medewerkers van
die krant hebbenmeer dan eens excuses gemaakt voor het feit dat hen werd verboden
over mij te schrijven, wat ze trouwens zelf ook bezopen vonden.
De volgende zwakke broeder waar ik tegen aanliep was dr. Hein Roethof. Hij was

in 1957 Indonesië-redacteur van de NRC. Ik schreef uit Jakarta dat de Nieuw-Guinea
politiek van het kabinet Drees-Luns op een ramp zou uitlopen en dat de enige
acceptabele oplossing zou zijn, dit gebiedsdeel op een vreedzamemanier en vrijwillig
aan Indonesië over te dragen. ‘Je hebt gelijk’, antwoordde journalist Roethof, ‘maar
dit kan niet in de krant, want onze lezers zijn er niet rijp voor.’ Deze brief bevindt
zich met alle andere bewijsstukken in mijn dagboek in de Koninklijke Bibliotheek.
Einde mede-
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werking NRC.Roethof stapte van de journalistiek over op de politiek en werd kamerlid
voor de PvdA. Hij was nooit een ras journalist geweest.
Na de Haagse rode kaart van 1956 emigreerde ik op 10 juni 1958 naar de vs. Daar

heb ik ongetwijfeld de meest productieve en onbekommerde jaren van mijn leven
doorgebracht, ook al volgde de Haagse Gestapo me ook daar. In 1958 wilde alleen
P.M. Smedts van Vrij Nederland - mede op voorspraak van Henk Hofland, mijn
kamergenoot op Nijenrode - mij als medewerker bij de VN in New York aanstellen.
Al gauw zond Carl Schurmann, permanent vertegenwoordiger bij de VN, een geheim
telegram naar Luns, of deze er niet voor kon zorgen dat Smedts mij zou ontslaan.
Uiteindelijk, na aanhoudende druk vanuit Den Haag, verloor ik ook Vrij Nederland.
Minister Luns zond vele telegrammen met het doel er op toe te zien, dat ik ook in
de VS niet zou kunnen werken. Zo vroeg hij in een geheim telegram aan ambassadeur
J.H. van Roijen in Washington of die er niet voor kon zorgen dat de CIA me uit de
VS zou smijten. Deze bewijsstukken, en honderden soortgelijke criminele Haagse
overheidsmanipulaties, zou ik pas in 1990 in bezit krijgen. Toen Den Haag probeerde
om mijn werk en verblijf in 1990 en 1991 in Zuid-Afrika onmogelijk te maken ben
ik eindelijk gaan procederen.
Eigenlijk heb ik mij na 1956 nooit meer aan een redactie verbonden. Ik wilde vrij

zijn en kunnen zeggen en schrijven wat ik wilde. De ervaring had geleerd dat je met
chefs als Stokvis, Roethof of Smedts, vroeg of laat de mond werd gesnoerd, omdat
deze heren andere factoren lieten prevaleren boven het belang van lezers die naar
waarheid wensten te worden geïnformeerd. Den Haag loerde over de schouders van
journalisten mee. Roethof en Smedts hebben dit bij herhaling ruiterlijk erkend. In
laatste instantie waarborgt overheidscontrole via het College van Hoofdredacteuren
dat de media, wanneer het er echt op aan komt, niets zullen doen to rock the (Haagse)
boat.Mijn gevecht is dus voor honderd procent een knokpartij om de vrijheid van
meningsuiting geweest. De prijs die ik er voor betaalde was het incasseren van een
levenslange rode kaart, die normaal functioneren als journalist uitsloot.
Ik heb geluk gehad. Als voorloper van Fortuijn heeft men zich er toe bepaald mij

te verjagen en zoveel mogelijk buiten gevecht te stellen, opdat niemandme ooit meer
serieus zou nemen en ik een roepende in de woestijn zou zijn. Uitgerangeerd zou ik
niet langer een luis in de pels van het politieke establishment kunnen zijn. In augustus
1957 reisden professor Guy Pauker (van de Rand Corporation, een CIA think-tank)
en ik op de torpedobootjager Gajah Mada in oost Indonesië, samen met president
Sukarno, een aantal in Jakarta gestationeerde ambassadeurs en verscheiden
Indonesische ministers en journalisten. Pauker adviseerde me op volle zee om in de
Haagse politiek te gaan. Ik was pas vier jaar journalist en wilde in dit vak blijven.
Pim,
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echter, was parttime journalist en waagde het er op. Hij begon aan een mars naar het
Catshuis, die hem fataal zou worden, zeker toen zijn intrede op het Binnenhof een
succes dreigde te worden. Hij vroegme, begin 2001, omme aan te sluiten. Ik aarzelde.
Ik was toen weliswaar 76 jaar, maar het vooruitzicht enige tijd in het parlement te
zitten en daarbij voor de LPF aan het buitenlandse beleid te kunnen gaan sleutelen
was een aanlokkelijk vooruitzicht. Maar Pims inzichten op het gebied van de
internationale politieke ontwikkelingen - zoals het feit dat hij pal achter Ariel Sharon
en Israël stond - deden me besluiten, zelf op weg naar het einde zijnde, om journalist
te blijven.
De onprettigste ervaring van mijn journalistieke carrière is een incident in 1972

geweest. Op 19 januari organiseerde ik een ontvangst in mijn huis voor drie
sovjetdiplomaten, Vladimir Kouznetsov, Vladimir Opalev en N.N. Izwekov. Het
was in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Ik nodigde een aantal prominenten in
de journalistiek uit, van wie de meeste nog nooit een sovjetdiplomaat hadden
gesproken. KameraadHofland dieme in 1953 naar hetAlgemeenHandelsblad haalde,
belde me op en loog me voor dat hij een lifter, die hij onderweg naar mij zijnde, had
ontmoet, en mee wilde nemen omdat ik hem wel aantrekkelijk zou vinden. In
werkelijkheid ging het om een kennis van Hofland, de fotograaf van De Telegraaf
Peter Zonneveld. Door die jongen mee te brengen stelde Hofland de vijand in de
gelegenheidmet een verborgen camera opnamen in mijn huis te maken. De volgende
twee dagen werden groot opgemaakte foto's van bij mij op bezoek zijnde
sovjetdiplomaten gepubliceerd, alsof een altijd alerte Zonneveld en de patriottistische
De Telegraaf mij opnieuw op landverraderlijke activiteiten hadden betrapt. In
werkelijkheid was Hofland een verrader. Begeleidende artikelen hadden de sinistere
teneur dat ik met Sovjets bezig zou zijn om te verhinderen dat Luns secretaris-generaal
van de NAVO zou worden. Nader afwegen of Hofland een integere vriend was, is
overbodig. Sinds 1972 kijk ik niet langer met een oog naar hem.
In andere publicaties heb ik meer ervaringen beschrevenmet ‘keurige journalisten’

die zich in werkelijkheid bleken te lenen tot hand en spandiensten voor de overheid
of de inlichtingendiensten. In 1977 publiceerden John Crewdson, Joseph Treaster
en Terence Smith drie gedocumenteerde pagina's met informatie over honderden,
dikwijls prominente, Amerikaanse journalisten die al jaren op loonlijsten van de
inlichtingendiensten stonden. Aanvankelijk ontstond de nodige commotie over deze
onthullingen, maar in de 21ste eeuw is het geen nieuws meer. Het gebeurt nu op een
nog veel wijdere schaal dan voorheen. Hollywood, miljardairs en andere
schuinsmarcheerders kopen Time, CNN en andere mediaketens op, en nemen
vervolgens hoofdredacteuren en redacties in dienst, die meer dan ooit tevoren zich
moeten houden aan de richtlijnen van de geldschieters. Het begrip
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‘integere nieuwsgaring of integere presentatie van nieuws’ is de afgelopen jaren net
zo uitgestorven als de okapi in centraal Afrika.Misschien wel het allermerkwaardigste
verschijnsel is dat men in Nederland blijft zeggen ‘ja, maar dat is Amerika, hier
gebeurt zoiets niet.’ Het gebeurt dus wel.
In 1976 werd de Hofland-truc gevolgd door een stunt van twee andere idioten, te

weten Robert Kroon, (De Telegraaf en Time) in Genève enWibo van de Linde (Time
en TROS) in Hilversum. Zij schreven samen in Time enDe Telegraaf op 8 maart 1976
dat de FBI en de BVDmij in de gaten hielden omdat ik mij dienstbaar zou maken voor
de KGB. Ook mijn uitstekende betrekkingen met ambassadeur Romanov werden
verdacht gemaakt. Ik zou namelijk met de Sovjets samenzweren om koningin Juliana
van de troon te stoten ten faveure van Beatrix. Ik was nota bene op dat moment met
Wibo in onderhandeling om voor zijn nieuwsrubriek op televisie te gaan werken. Ik
vroeg hem dus wat dit te betekenen had; waarom hij als correspondent voor Time
dit artikel van Kroon had doorgelaten. Hij verzekerde me dat hij New York had
geadviseerd de onzin van Kroon niet te plaatsen. Er zat dus niets anders op, dan om
Wibo en Kroon door H.M. Voetelink bij rechter-commissaris J.F. Fokker te
Amsterdam aan de tand te laten voelen. Dit gebeurde op 24 april 1978. Natuurlijk
pleegdenWibo en Kroon prompt meineed voor het behoud van hun baantje.Wanneer
de televisierubriek Studio 2 dan 25 jaar later Van de Linde uitnodigt om zijn licht te
doen schijnen over het politieke verschijnsel Pim Fortuijn, en hij ook even noemt
jarenlang voor Time te hebben gewerkt, zie ik met beide ogen duidelijk een leugenaar
in beeld.
En tot slot, Raymond van den Bogaard, de alom gerespecteerd journalist van de

NRC. Frenk van der Linden hemelde hem in 2003 op de buis nog op als lichtend
voorbeeld van hoe een journalist behoorde te zijn. In de jaren 70 vroeg Andre Spoor,
hoofdredacteur NRC Handelsblad, of ik Van de Boogaard, toen nieuw benoemd als
correspondent in Moskou op gepast niveau wilde introduceren. Ik zorgde er voor dat
Raymond, die ik niet kende, door mijn waardevolste contact Volodja Molchanov
van APN Novosti, op het vliegveld werd afgehaald. In de auto van Sheremetjewo
naar de stad vertelde Raymond aan de hem onbekende Rus, door de BVD te zijn
benaderd ommet hen samen te werken, wanneer hij eenmaal in de USSR gestationeerd
zou zijn. ‘Natuurlijk weiger ik dat,’ had hij geruststellend toegevoegd. Toen ik een
volgende keer in de Sovjet-Unie was, werd mij gevraagd waarom ik een sukkel had
binnen gebracht. Van den Bogaard heeft vervolgens nooit onbelemmerd in Moskou
kunnen werken, want hij zag kans zichzelf bij aankomst reeds verdacht te maken. In
ieder geval kijk ik 25 jaar later met andere ogen naar Van den Bogaard dan Frenk
van der Linden. Hoe zou het komen dat ik in mijn 50 jaar lange journalistieke carrière
nooit door een inlichtingendienst ben benaderd om samen te werken?
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Ik heb begin jaren 80 een poging ondernomen om in het parlement aan de orde te
laten stellen dat onze inlichtingendiensten - net als in Amerika - journalisten voor
hun karretje probeerden te spannen. De poging mislukte, omdat alle partijen logen,
inbegrepen de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel. Met
uitzondering van mijn vriend Henk Leffelaar, correspondent van de GPD in de VS,
die publiekelijk getuigde door de BVD naar Chicago te zijn nagereisd, waar men hem
vroeg te willen samenwerken aan een blad erop gericht om de USSR in een kwaad
daglicht te stellen. Zijn honorarium zou worden overgemaakt op een Zwitserse bank.
Programmadirecteur Carel Enkelaar die mij toevertrouwde door de BVD te zijn
gevraagd, of de NOS het nieuws via het Journaal niet pro-Amerikaanser zou kunnen
presenteren, zei zich dit voorval niet te herinneren toen ik een beroep op hem deed
mijn actie ten behoeve van de integriteit van de nieuwsgaring te steunen. Het is
kennelijk niet iedereen gegeven desnoods een halve eeuw een rode kaart uit Den
Haag op te lopen, in ruil voor behoud van zelfrespect en integriteit. Ik geef toe dat
het een kwestie is van hoe je je prioriteiten vast legt. Voor mij hebben ze altijd gelegen
bij eerlijk zijn, zowel tegenover jezelf als tegen anderen. Gooi je dat beginsel over
boord, dan ben je verloren. En bij die stand van zaken gaat de wereld verloren, met
jou, en iedereen om je heen erop.
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47 Surinaamse moorden

Wat ik in 1983 in Paramaribo al snel ontdekte, was dat de moorden in Fort Zeelandia
op 8 december 1982 gezien moesten worden in de context van een heel spectrum
aan gebeurtenissen in Latijns-Amerika, waarbij Washington als ‘Globo-Cop’, achter
de schermen een misdadige rol speelde, in flagrante strijd met de internationale
rechtsregels en het Handvest van de VN.11 Desi Bouterse had dit enigszins in de gaten.
Harvey Naarendorp, chef van Desi's kabinet, en Henk Herrenberg, toen nog de
ambassadeur in Den Haag, wisten exact waar de Amerikaanse klepel hing. De rest
van Suriname tastte in het duister en was blind, vooral ten aanzien van de draagwijdte
van waar Amerikanen als obsessieve anticommunisten toe in staat waren. Ze zagen
jarenlang communisten opdoemen onder ieder bed in eigen land, dus kan je nagaan
waar ze het rode gevaar zagen in Latijns-Amerika, vooral na de machtsovername in
Cuba in 1959.
Wrede oorlogen, moordpartijen en staatsgrepen waren het gevolg in Nicaragua,

El Salvador, Guatemala, Haïti, Equador, Uruguay, de Dominicaanse Republiek,
Chili, Bolivia, Jamaica, Honduras, en waar eigenlijk niet. Overal intervenieerden de
VS, wijzigden regimes of voerden grotendeels geheime oorlogen, zoals nu weer in
Colombia tegen het zogenaamde narco-terrorisme. Of tegen de democratisch gekozen
regering van president Hugo Chavez in Venezuela die nu aan een zijden draad hangt.
Hij is bevriend met Castro en bracht een bezoek aan Saddam Hoessein. In de ogen
van Washington zijn dit doodzonden. President Jacques Chirac wees in gesprek met
de Financial Times (26 mei 2003) op het altijd weer dreigen met strafmaatregelen
wanneer regeringsleiders of landen handelen in strijd met de Amerikaanse
verwachtingen. Hij noemde dit ‘a classroom view’ van de wereld, waar de
Amerikaanse onderwijzer gerechtigd is straffen uit te delen aan de stoutste jongen
van de klas.
De aanloop tot de moorden van 1982 voltrok zich op 8 februari 1982. Als logisch

gevolg van de sergeantencoup van 1980 nam toen een militaire junta het bestuur van
het land over. Luitenant-kolonel Desi Bouterse werd bevelhebber, Majoor Roy Horb
werd hoofd van de generale staf en kapitein Iwan Graanoogst onderbevelhebber van
het leger. Meteen al op 11 maart 1982 vond er een, voornamelijk Hindoestaanse,
staatsgreep plaats onder leiding van tweede luitenant Surendre Rambocus en
sergeant-majoor Wilfred Hawker. De opstandelingen bezetten de Memre
Boekoe-kazerne en maakten op radio en televisie bekend dat Bouterse dood was en
de andere militaire leiders zouden worden gevangen genomen. De Cubaanse
ambassadeur Osvaldo Cardenas vertelde mij in 1983 hoe men de avond van de 10de
maart

11 Newsweek, omslagreportage, 23 augustus 1993.
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al enkele malen had geprobeerd Desi te vermoorden. Bouterse nam tegenmaatregelen,
hield op zijn beurt een televisietoespraak en zegde toe de situatie te zullen
normaliseren.
De samenzweerders stuurden een buitgemaakte pantserwagen naar Fort Zeelandia

om Desi alsnog een kopje kleiner te maken. Bij aankomst sloten de rijders van het
pantservoertuig zich bij Bouterse aan, die op zijn beurt naar de Memre
Boekoe-kazerne reed, alwaar sergeant-majoor Wilfred Hawker standrechtelijk werd
geëxecuteerd. Op 27 maart 1982 werd een nieuwe regering gevormd onder leiding
van de econoomHenry Neyhorst. Harvey Naarendorp ging naar Buitenlandse Zaken.
De nieuwe regering bleef echter ondergeschikt aan een nieuw gevormd beleidscentrum
met daarin Bouterse, Horb, premier Neyhorst en minister Naarendorp. Het
buitenlandse beleid van Suriname onder Harvey Naarendorp bewoog zich in de
richting van de niet-gebonden landen. In mei 1982 reisde Desi Bouterse naar Grenada
om de banden met premier Maurice Bishop te verstevigen. Hij woonde in St. George
ook een vergadering van de Socialistische Internationale bij. Van Grenada werd
doorgevlogen naar Cuba, wat in de optiek van Ronald Reagan en George Bush in
Washington D.C. mogelijk een nog grotere doodzonde was, dan de reis naarMaurice
Bishop en dat moest bestraft worden.
Osvaldo Cardenas, toen directeur van de Amerika-afdeling van Centraal Comité

van de Cubaanse Communistische Partij was in Santiago de Cuba aanwezig om de
Surinaamse gasten bij een tussenlanding te verwelkomen. Later bij de aankomst in
Havana kwam Fidel Castro naar het vliegveld om Bouterse af te halen. Het moet
meteen tussen hen hebben geklikt, zo verzekerden Desi, Harvey en Osvaldo mij later.
Ze zijn zelfs samen gaan vissen en gaan duiken. Tijdens officiële besprekingen
overviel Fidel zijn Surinaamse bezoeker met de opmerking dat het tijd werd dat Cuba
een ambassadeur naar Paramaribo zou sturen. Bouterse was het hier mee eens. Die
avond benoemde Castro, die had gezien hoe uitstekend Osvaldo en Desi het met
elkaar konden vinden, Cardenas onverwachts tot ambassadeur in Suriname. Hij moest
meteen maar meevliegen naar Paramaribo om zich op zijn nieuwe post voor te
bereiden. In Washington werd de rode stormbal gehesen. In het perspectief van
Ronald Reagan en Bush senior was de Surinaamse sergeant bezig om communist te
worden. De CIA kwam in het geweer.
Cardenas vertelde dat toen ze uit Cuba terugkeerden er door een misverstand

niemand was om hen af te halen. Of was het sabotage? Bouterse en zijn gasten
moesten taxi's naar de stad nemen. Al spoedig liet de Amerikaanse ambassadeur in
Suriname navraag doen, of er, zoals de geruchten wilden, dozen en kisten met wapens
uit Cuba door Bouterse het land in waren gebracht. De dozen en kisten waren gevuld
met geschenken, souvenirs, Cubaanse rum, sigaren en kaas, verzekerde Osvaldomij.
CIA-verzinsels kennen
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geen grenzen. Geen bespottelijke leugen is teveel om een komende CIA-interventie
te rechtvaardigen. In dit opzicht is Washington zo gestoord geraakt, dat men heilig
gaat geloven in eigen sprookjes, zoals tegenwoordig het geval is met de
massavernietigingswapens in Irak.
In 19 79, dus kort voor de coup in Suriname, had Maurice Bishop de macht over

genomen op Grenada, een eiland met 110.000 inwoners met als voornaamste
exportproduct nootmuskaat. Reagan en Bush zagen natuurlijk onmiddellijk spoken.
Een tweede Cuba zou in het Caribische gebied in de maak zijn. Bishop was een
vriend van Castro, die een transportschip had gezonden, de SS Heroic Vietnam met
1.100 Cubaanse vrijwillige bouwvakkers, plus de nodige bouwmaterialen om een
behoorlijke internationale vliegveld aan te leggen. De regering van het eiland was
van plan een volwaardige toeristenindustrie te ontwikkelen. Er moesten grote
Amerikaanse verkeersvliegtuigen kunnen landen. Maar de idioten in Washington
gingen weer eens over de rooie en zagen in de nieuwe luchthaven in St. George een
machtige basis voor Cubaanse en sovjetgevechtsvliegtuigen. Groot alarm op het
Witte Huis.
Admiraal John Poindexter kreeg midden in de nacht een bericht van de CIA door

over de aankomst van het Cubaanse schip in Grenada. In de ochtend van 20 oktober
1983 om 06:00 uur, riep vice-president Bush een Special Situations Group bijeen,
wat de hoogst mogelijke staat van alarm betekende bij de regering Reagan. Moest
Amerika met een surgical strike het schip met Cubanen vernietigen? Urenlang werd
over deze vraag gedelibereerd. Veiligheidsadviseur Robert McFarlane stelde voor
om een flottielje van 21 schepen, gereed om naar Libanon te worden gezonden, naar
Grenada te laten opstomen. Het vliegdekschip Independence zou meegaan.
De lafaards vielen op 25 oktober 1983 het mini-eilandje Grenada binnen met 6.000

mariniers. Een dozijn oorlogsschepen lag voor de kust, terwijl tientallen vliegtuigen
bommen afwierpen. Een kliniek voor geestelijk gestoorden werd getroffen en 20
patiënten werden gedood. De smoes, bedacht om de agressie te rechtvaardigen, was
dat 700 op het eiland studerende Amerikaanse studenten in gevaar verkeerden door
de aanwezigheid van 1.100 Cubanen, die op het Witte Huis niet als bouwvakkers
werden gezien maar als Cubaanse mariniers. Reagan en Bush zetten er dus 6.000
mariniers tegenover.
De alibi's vanuit Washington om oorlog te rechtvaardigen en landen - liefst landjes

- met een overweldigendemilitaire macht op de knieën te dwingen zijn onuitputtelijk.
Grenada als dreiging voor de VS rechtvaardigde agressie. De 700 Amerikaanse
studenten werden naar de VS teruggevlogen en sommigen van hen kusten de aarde
onder hun voeten om te demonstreren hoe dankbaar ze waren levend uit de Cubaanse
hel te zijn gekomen. Nep
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eerste klas! Ik heb 25 jaar lezingen in de VS gegeven. Ik weet uit ervaring dat het
grote Amerikaanse publiek de lichtgelovigste mensen in de westerse wereld zijn.
Vooral de naïeve veronderstelling dat wat het Witte Huis zegt de waarheid en niets
dan de waarheid is, viert bij de overgrote meerderheid van de Amerikanen hoogtij.
Ook op Grenada - net als een jaar tevoren in Suriname - vonden mysterieuze

politiekemoorden plaats. De voormalige Amerikaanseminister van Justitie, Ramsey
Clark, schreef hierover12 dat ‘psychological warfare units’ van het Pentagon de bron
waren van de berichten dat het centrale comité van Maurice Bishops New Jewel
Movement de opdracht zou hebben gegeven om de premier (vriend van Castro en
Bouterse) en enkele van zijn voornaamste ministers te vermoorden. Gemakshalve
verbood het Pentagon zowel de Amerikaanse als buitenlandse media de eerste week
van de invasie aanwezig te zijn, want pottenkijkers zijn alleen maar lastig bij het
organiseren en voltrekken van politieke moorden.
Op Grenada kwamen 400 burgers en 84 Cubaanse bouwvakkers om het leven,

600 bouwvakkers werden gevangen genomen, 400 Cubanen bleven vermist. Bij het
invasieleger werden 135 doden en gewonden geteld. Intussen werd dit eiland voor
het levend getekend, terwijl de VS ongecorrigeerd en in strijd met het internationale
recht en het Handvest van de VN handelden. Niemand in de wereld bekommerde zich
om het leed dat door Amerikanen op dit eiland met maar 110.000 inwoners werd
berokkend. Het was een voorloper van wat in Joegoslavië, Afghanistan en Irak stond
te gebeuren. En wie volgt?
Ik ontmoette ambassadeur Cardenas in 1983 in Paramaribo veelvuldig. Niets wees

er op, dat een breuk tussen Cuba en Suriname op handen was. Maar Desi maakte op
dezelfde dag dat Amerika het land van zijn vriend Bishop binnenviel bekend dat
Cardenas gevraagd zou worden Suriname te verlaten. De ambassadeur was op dat
moment in Havana. Fidel vroeg hem direct naar Paramaribo terug te gaan en een
gesprek met Bouterse te hebben. De ontmoeting vond twee dagen later op het
ministerie van Volks Mobilisatie vlak bij Hotel Torarica plaats.
Osvaldo trof de legerleider in een mineur stemming aan. Desi vermeed om de

Cubaan in de ogen te kijken. De reden van uitwijzing, Cuba zou zich teveel bemoeien
met interne Surinaamse aangelegenheden, vond ambassadeur Cardenas beledigend
omdat het niet waar was. De Cubaan verweet Bouterse dat, terwijl Cubanen voor
hun levens knokten op Grenada, Suriname Cuba een dolkstoot in de rug gaf door
hem uit te wijzen. ‘Bouterse was weerloos,’ schreef Cardenas in zijn boek over dit
gesprek. Desi vroeg wel, ‘Waarom hebben jullie Bishop niet gered?’

12 Ramsey Clark, The Fire This Time, Thundermouth Press, New York, 1992.
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Ik heb dit onderwerp meer dan eens met de Bevelhebber aangesneden. Het was
duidelijk dat Bouterse op die 25ste oktober 1983 een overhaast en zeer emotioneel
besluit had genomen. Vreesde hij een soortgelijke Amerikaanse invasie? Met zelfs
een Amerikaanse liquidatie van hem zelf, als vriend van Castro en Bishop?Misschien
heeft Desi de eerste berichtten uit Washington dat de premier van Grenada door de
Cubanen was vermoord geloofd? Bouterse is expert in het ontwijken van het geven
van directe antwoorden. Hij vertelde hoe hij samen met Fidel en Maurice naar de
conferentie van nietgebonden landen in New Delhi was gevlogen. ‘Kennen doe ik
Fidel nog niet, maar ik heb hem toch een vrij groot aantal uren gesproken. Hij heeft
een onvoorstelbare dosis energie. In dit opzicht hebben we, geloof ik iets van elkaar.’
Ik bracht het gesprek toen weer op de uitwijzing van Cardenas. ‘Om te beginnen
heeft zijn uitwijzing niets met de Amerikaanse invasie op Grenada te maken gehad.’
Dat was een slappe verdediging voor een al te grote toevalligheid, wat niemand
geloofde, en zeker de Cubanen niet. ‘Wat we tegen Cuba hebben gezegd,’ aldus
Bouterse, ‘was, dat we de betrekkingen tot overzichtelijke proporties wilden
terugbrengen. We zullen een zaakgelastigde van Cuba hier handhaven.’ Uiteraard
sloot Havana, na wat er was gebeurd, haar ambassade permanent. Cardenas vroeg
de Bevelhebber om bewijzen van Cubaanse inmenging in Surinaamse
aangelegenheden, maar kreeg geen antwoord. Ookmijn vragen hierover bleven door
Bouterse onbeantwoord.13

Wanneer ik in 2003 de Surinaamse moorden van 8 december 1983 heranalyseer,
ben ik overtuigd van CIA-betrokkenheid via de activiteiten van oudpresident Chin A
Sen, die indertijd in Pittsburgh woonde, en diens vriend Roy Horb, tweede man in
het Surinaamse leger. Niet alleen demysterieuzemoorden op Bishop en zijn ministers
op Grenada heb ik hierbij in gedachten, maar ook de mysterieuze moorden van 1965
in Jakarta, waarbij zes generaals en een luitenant in de nacht van 30 september op 1
oktober werden afgeslacht en niemand tot op de dag van vandaag heeft kunnen
reconstrueren welke voetzoeker bij die staatsgreep het eerste is afgegaan. Wanneer
de Amerikanen en de CIA buitenlandse regeringen omverwerpen, of staatshoofden
vermoorden of vervangen, dan slagen ze er buitengewoon vakkundig in om de sporen
van wat werkelijk gebeurde uit te wissen. Er zijn 500 boeken verschenen over de
moord in Dallas, plus de fameuze JFK-film van Oliver Stone, maar niemand weet tot
op de dag van vandaag wie de werkelijke moordenaars waren.
Desi Bouterse was in Paramaribo als opperbevelhebber hoogstens verantwoordelijk

voor het gedrag van de militairen in Fort Zeelandia. Roy Horb, die vanaf het moment
dat de executies begonnen, wel aanwezig was zou zich enkele dagen later in zijn cel
ophangen. Naar eigen zeggen was hij door

13 Willem Oltmans in gesprek met Bouterse, Jan Mets, Amsterdam, 1984.
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de CIA benaderd. Hij werd in Washington gefotografeerd met Chin A Sen sprekend
met een CIA'er. Het is ook een kwestie van blind zijn voor Amerikaanse misdaden,
of anders gezegd met een oog willen zien wie de echte koning in de wereld is.
Mij zou het niet verbazen als op een dag de ochtendbladen zullen melden dat de

moordenaar van Pim Fortuijn zichzelf heeft opgehangen; voor mij is dan het bewijs
geleverd dat de Amerikanen achter de liquidatie van de LPF-leider zaten. Overigens
had Pim nu nog geleefd en was hij geïnformeerd over het feit dat er 15 miljard
bezuinigd moest worden, dan zou hij er zeker voor hebben gezorgd - in tegenstelling
tot Mat Herben - dat het contract van 10 miljard euro groot ten behoeve van de
Amerikaanse oorlogsindustrie om Joint Strike Fighters aan te schaffen zou zijn
geschrapt. Fortuijn had zondermankeren de zorgsector, de bestrijding van de armoede,
de onderwijsvernieuwing, de veiligheid van de burgers, de geloofwaardigheid van
het openbaar bestuur, voorrang verleend boven die krankzinnige vliegtuigen waar
we in ieder geval niets mee kunnen. Dan zou het kabinet Balkenende II slechts 5
miljard hebben hoeven bezuinigen.
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48 K.L.M.

Op 2 oktober 1983 sprak ik met de Surinaamse ambassadeur in Den Haag, Henk
Herrenberg. Hij vertelde dat S. Orlandini (president-directeur van de KLM) hem juist
om een onderhoud had gevraagd om de problemen tussen Suriname en de
luchtvaartmaatschappij te bespreken. ‘Wat ze hier maar niet willen begrijpen,’ aldus
Herrenberg, ‘is, dat we in Paramaribo met een dekolonisatieprobleem zitten. We
gaan vanaf 15 oktober a.s. vliegrechten aan British Caledonian verlenen, want we
hebben onze buik vol van de arrogantie van de KLM. De vlucht naar Suriname zal
via Londen lopen.’ Ik vertelde hem indertijd voor de KLM 6 miljoen in Jakarta te
hebben losgekregen, wat mij een bedankbrief van Ernst van der Beugel opleverde.
Herrenberg stelde voor dat vanwegemijn gesprekkenmet Bouterse, ik met Orlandini
moest gaan praten. ‘Maar denk er om,’ waarschuwde hij, ‘vraag de KLM een
behoorlijke consultancy fee.’
Op 5 oktober kwam Rinus, de chauffeur van Orlandini, mij in Amsterdam Noord

ophalen voor de rit naar het KLM-hoofdkantoor. De ontmoeting met Orlandini en zijn
public relations-directeur, Ron Wunderink, duurde een uur. De KLM-baas startte met
de stop in Paramaribo even belangrijk te noemen als een punt achter een komma. Zo
onderhandelen deze heren. Laatst zag ik hem nog eens op Nijenrode voorbij schuiven
en dacht, ‘daar heb je de crook die me belazerd heeft.’ Ook hem leerde ik uitstekend,
met de straal van een heel oog, zien voor wat hij waard was, als mens en als KLM'er.
In 1983 was ik, ondanks de vele dure lessen met ‘hoge heren’, die de kluit

belazerden, nog altijd hartstikke blind voor het feit dat vrijwel alle prominenten onder
de captains of industry het niet nauw nemen met de meest elementaire regels van
hoe je behoorlijk met elkaar om gaat. Eigenlijk vecht ik er in 2003 nog steeds tegen
om bij een kennismaking er niet gewoon vanuit te gaan met een eerlijke tegenspeler
te maken te hebben, en die recht heeft op een eerlijke kans dit te bewijzen. Ze die
kans geven is eigenlijk niet van deze wereld. Het loopt in 99,9 procent van de gevallen
in de politiek of het zakenleven verkeerd af. Bovendien kan ze het geenmoer schelen
hoe er over wordt gedacht.
Op Orlandini's openingszet dat Paramaribo er eigenlijk niet toe deed antwoordde

ik: ‘Toch achtte u het blijkbaar de moeite waard om bij de heer Herrenberg op bezoek
te gaan.’ Natuurlijk, want het was altijd beter wanneer de relatie met Suriname kon
worden hersteld. Vervolgens vroeg ik hem welke druk hij op premier Lubbers of
mevrouw Schoo van Ontwikkelingssamenwerking had uitgeoefend om handiger met
Suriname om te springen. Verbazing alom. Men keek of men het in Keulen hoorde
donderen. Orlandini antwoordde, ‘U kunt inderdaad Herrenberg op het hart drukken
dat
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het niet de KLM is, die de regeringspolitiek vaststelt.’ Ik dacht, man, je begrijpt het
dus niet. Ik stelde voor dat ik meteen met Rinus naar ambassadeur Herrenberg zou
gaan om nader te overleggen. Daar gingen ze mee akkoord. Aan de werktafel van
Orlandini telefoneerde ik met Henk. ‘Kom maar,’ zei hij. Het was duidelijk dat als
Bouterse overtuigd kon worden, Herrenberg de enige was die dat zou kunnen doen.
Kennelijk zou de KLM een gat in de lucht springen als mijn missie zou slagen. Ik
overhandigde hen een brief dat indien het me zou lukken de KLM-verbinding met
Paramaribo ter herstellen, ik een honorarium van 100.000 guldenwenste te ontvangen.
Ook vroeg ik om KLM-faciliteiten, dus ook tickets, om de zaak met Bouterse te gaan
bespreken.
Op 30 november 1983 had ik een lang en geanimeerd gesprek met Desi Bouterse

in zijn werkkamer in Fort Zeelandia. Hij vroeg me de KLM-kwestie ook met kapitein
Etienne Boerenveen te gaan bespreken. Overal kaartte ik de kwestie aan. Ook bij
Harvey Naarendorp. Of bij Winston Caldeira, minister van Financiën, die een
schrandere en een beetje onaangenaam anti-Nederlandse indruk op me maakte. Er
heerste op alle niveaus in Paramaribo een regelrecht recalcitrante houding tegenover
Den Haag. Ook ambassadeur J.B. Hoekman juichte mijn pogingen toe, omdat vele
Surinamers door het wegvallen van een directe verbinding ernstig werden gedupeerd.
Op 28 februari 1984 keerde ik na een stop in Havana in Suriname terug en deze

keer leek er schot in de zaak te komen. Ik zond een telegram aan Orlandini met de
mededeling dat nu ook vakbondsleider Fred Derby een bondgenoot was en in 24 uur
bij drie ministers de KLM-zaak had bepleit. Op 2 maart zond ik hem de boodschap
dat Derby op 7 april in Nederland zou zijn voor gesprekken bij het FNV, en, naar ik
hoopte, dat hij Orlandini zou kunnen bezoeken. Op 7 maart ontving ik in Hotel
Torarica een antwoord, waar geen naam onder stond. ‘Refer your message to Mr.
Orlandini regret to inform you that due to various commitments he is unable to accept
your suggestion.’ Derby verklaarde tegenover de NRC dat hij wilde meehelpen de
KLM-lijn naar Amsterdam open te krijgen. Dus het ‘njet’ van Orlandini kwam uiterst
ongelegen.
De hindernis die genomen diende te worden lag inderdaad bij Bouterse. In 1982

had de Surinaamse leiding het besluit genomen Nederland - dus ook niet de KLM -
niet langer tegemoet te komen zolang Den Haag de betalingen die Suriname rechtens
toekwamen, want vastgelegd in het verdrag bij de soevereiniteitsoverdracht, niet
werden hervat. In Den Haag heeft men er, net als in Washington, een handje van
straffen uit te delen aan mensen in verre landen, die zich volgens ons niet behoorlijk
gedragen. Bung Karno en de Indonesiërs konden daar ook over meepraten. Op 8
december 1982 vielen er vijftien doden in Paramaribo. Prachtige reden om hen het
geld te onthouden dat we hadden toegezegd. Politiek Den Haag heeft inmiddels al
twee decennia de hik over dat nation building-incident.
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Op 21 mei 1984 schreef ik Orlandini vertrouwelijk, zojuist teruggekeerd uit
Paramaribo en Havana, dat ik hem kon melden, dat Bouterse met vereende krachten
was omgeturnd ten aanzien van KLM-landingsrechten in Suriname.
Op 26mei 1984 was ambassadeur Herrenberg uit Suriname teruggekeerd en wilde

mij meteen in het Hilton op Schiphol ontmoeten. ‘De afwerking van de KLM-zaak
komt jou nu toe,’ zei hij. ‘Jij hebt je er het meeste voor ingespannen. Neem direct
contact op met Orlandini en vraag wat hun wensen zijn, want we kunnen niet op het
laatste moment weer door dwarsliggers in de wielen worden gereden. Verzamel alle
nodige informatie en kom dan direct naar Paramaribo.’ Herrenberg was teruggekomen
voor zijn afscheidsbezoek dat hij zou gaan afleggen aan koningin Beatrix op 30 mei
1984. Dit zou overigens een bijzonder onderhoud zou worden. Misschien was het
wel de invloed van Claus dat hare majesteit een oor over had voor de problemen met
Suriname.
Herrenberg merkte terzijde op: ‘Orlandini en Wunderink behandelen jou even

schofterig als ons.’ Nu de overwinning namelijk nabij was ontving Orlandini me niet
meer. Hij liet door de heer Wunderink meedelen dat hij de zaak puur formeel wilde
spelen. Als Herrenberg nadere informatie wilde hebben, dan waren daar (opeens dus)
de geijkte kanalen voor en hoefde dit niet via mij te gebeuren. Herrenberg zou
gemakkelijk via de KLM-vertegenwoordiger, of via de ambassadeur in Paramaribo
alle informatie kunnen krijgen, die hij wenste. Ik herinnerde Wunderink aan het feit
dat na ieder bezoek van mij aan Bouterse, hij zelf namens Orlandini in het Hilton
was komen opdraven om het laatste nieuws over de KLM-lijn te vernemen.
Op 5 juli 1984 ontmoette ik Desi Bouterse opnieuw in zijn werkkamer, ditmaal

in de Memre Boeko-kazerne. Het was duidelijk, de KLM ging weer op Paramaribo
vliegen. ‘We doen die stap om zuiver politieke redenen. Het zou een misrekening
zijn, wanneer de KLM zou denken dat we in een dermate “squeeze” zitten dat we niet
met anderen onze problemen zouden kunnen hebben oplossen. We zullen nu zien
hoe alles verloopt met de KLM. U hebt uw zin. Blij?’ Nee, niet bepaald, en ik deed
hem verslag hoe de proleten Orlandini enWunderink me hadden behandeld. Hij trok
een gezicht van ‘verbaast je dat?’ Ja dus. Toen in ieder geval nog altijd. In 2003 ben
ik inderdaad veel van die blindheid verloren.
13 juli 1984. De NRC bericht dat zondag de eerste KLM-vlucht op Paramaribo zal

worden hervat. Het werd dus tijd om af te rekenen met de KLM, ook de onkosten
voor vliegbiljetten, en hotels, om over de aan deze zaak besteedde tijd maar niet te
spreken. Op geen enkele boodschap, refererend aan mijn brief van 5 oktober 1983,
werd ingegaan. Doodse stilte vanuit het KLM-hoofdkantoor. Voor zover ik weet is
Ron Wunderink ook in 2003 nog in functie bij de KLM.
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Op 29 augustus 1984 bezocht ikMr. H.M. Voetelink bij Nauta van Haersolte opnieuw,
ditmaal om de nummer één van een andere multinational de heer S. Orlandini tot de
orde te roepen. Na bestudering van het dossier, concludeerde de advocaat dat mijn
claim op de KLM een kans van slagen had. Intussen, na twee maanden, lukte het
Wunderink toch aan de telefoon te krijgen. We maakten een afspraak om elkaar op
10 september 1984, als voorheen, in het Hilton aan de Apollolaan te ontmoeten. Dat
zou de honderdste les worden, waarin ik voor eens en voor altijd zou leren dat ook
een public relations manager van de KLM een ordinaire oplichter kan zijn. Hij gaf
toe dat ik Orlandini en hem op 5 oktober 1983 een brief had overhandigd, waarin ik
om tickets en 100.000 gulden vroeg, maar noch Orlandini, noch hij hadden mij
mondeling of schriftelijk meegedeeld dat zij akkoord gingen met een honorarium.
‘Wat hebben jullie dan gedacht,’ zei ik, ‘dat ik de lobby voor de KLM-lijn maar van
de mij nog resterende kinineaandelen moest financieren? Wat je nu zegt, Ron, komt
wel erg dicht bij oplichterij.’ Een dergelijke door de wol geverfde p.r.-directeur
vertrekt geen spier wanneer je hem in zijn gezicht voor oplichter uitmaakt, want hij
zal zich realiseren dat hij dat ook is, ook al krijgt hij het niet alle dagen recht voor
zijn raap te horen.
Op 16 oktober 1984 berichtte advocaat Voetelink dat hem uit een gesprek met de

advocaat van de KLM was gebleken dat mijn brief van 5 oktober 1983 geen houvast
bood om de KLM in rechten aan te spreken. Het had dus geen zin om Voetelink te
vragen toch met Orlandini te gaan spreken.
Na toch meer druk te hebben uitgeoefend, liet Wunderink op 16 november 1984

weten dat hij bereid was, vanwege de goede diensten de KLM bewezen, een openstaand
ticket Amsterdam-Havana-Paramaribo af te schrijven en dus te betalen. Vervolgens
wees hij er opnieuw op, dat de KLM vanaf het begin dat men met mij in zee was
gegaan, zich op het standpunt had gesteld dat de belangen van de KLM in Suriname
het beste via formele kanalen behandeld dienden te worden. Dit was dus een aperte
leugen, waar ik - na in goed vertrouwen met de KLM in zee te zijn gegaan - verder
niets tegen kon ondernemen.
Carel Enkelaar van de NOS-televisie suggereerde dat er met KLM-directeur De Soet

te praten viel. Hij had mijn probleem met Orlandini reeds met hem besproken. Ik
moest hem bellen. Het telefoongesprek met deze mijnheer was spijkerhard. ‘Wat
wilt u dat ik zeg, wanneer u openlijk de integriteit van een van onze beste mensen
(Wunderink) in twijfel trekt?’ Ik dacht, vind je dat gek, na alles wat ik van KLM-top
heb ondervonden? Na het nodige heen en weer praten zegde hij toe, Wunderink
rechtstreeks te zullen instrueren de zaak opnieuw met mij op te nemen.
Omdat er niets gebeurde bood Enkelaar zelf aan mijn belangen bij Wun-
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derink, die hij uitstekend kende, te gaan bepleiten. Dit gebeurde op 23 januari 1985.
Ik stelde nog steeds als eis 100.000 gulden honorarium en 25.000 gulden kosten
tegenover de vele miljoenen winst, die het weer openen van de lijn op Suriname de
KLM zou gaan opleveren. Wunderink bleef onvermurwbaar. Er viel slechts te gissen
welke de krachten waren, die de onderdirecteur van de KLM, Wunderink, dwongen
te verhinderen dat een cent in mijn zak terecht zou komen. Intussen verschijnen
Orlandini en Wunderink ook deze dagen nog steeds op de VIP-pagina's van de media
als behorend tot de vaderlandse upper ten.
Op 4 juli 1985 lunchte ik, zoals we regelmatig deden, met Hans Teengs Gerritsen

in Le Bistroquet in Den Haag. Voor sommige lezers moet ik verduidelijken dat hij
verzetsheld was en een zeer persoonlijke amice van prins Bernhard, maar ook van
Beatrix en Willem-Alexander. Hij kon de meest saillante anekdotes over de Oranjes
vertellen. Over mijn KLM-ervaringen, zei hij: ‘Dat had ik nooit van Orlandini gedacht.
Ik ontmoet hem binnenkort, ik geloof zaterdagavond. Ik zal uw zaak bij hem
aansnijden. Het wil nog wel eens helpen als ze merken dat ook anderen zich er mee
gaan bemoeien.’ Maar ook via Hans hoorde ik er nooit meer over.
Er gebeurde dus helemaal niets. Pas op 4 april 1986 schreef ik Orlandini ten slotte

dat ik me door hem en de KLM opgelicht voelde. Zelfs nu ik, na de regeling met de
staat, in staat ben regelmatig naar andere continenten te vliegen, boek ik nooit meer
een KLM-vlucht.
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49 Brein

Zoals, na mijn 40ste, de ontluikende vriendschap met Peter me op het spoor van de
psychische motor zette en de drang ontstond dit nader te onderzoeken, zo dreef de
Club van Rome mij rond mijn 50ste jaar in de richting van de neurofysiologie van
het brein. ‘Op het moment van geboorte,’ vertelde professor José M.R. Delgado in
Madrid, ‘is pas 10 procent van de hippocampale neuronen van een baby gevormd.
Negentig procent ontwikkelt zich nadien. De baby is tijdens dit enorme groeiproces
niet in staat tot abstract denken. Het pasgeboren kind kan niet spreken, kan niet het
eigen milieu kiezen, kan geen zintuiglijke indrukken selecteren, kan zich noch
lichamelijk noch geestelijk voeden. Waarmee ik wijs op de consequenties van het
hebben van een onvolgroeid brein.’
Delgado gaf me, nadat ik een halve eeuw had geleefd, de eerste deskundige

informatie over het belang van kwaliteit en kwantiteit van de input die een kind
tussen nul en zes jaar ontvangt. Wat is de invloed van deze programmering - of van
het achterwege blijven ervan - op de anatomie en de chemie van de hersenen? ‘De
groei van neuronen (information processors) wordt bepaald door de zintuiglijke
indrukken die een baby ontvangt,’ aldus Delgado. ‘Het jonge kind kan dus nog niet
bewust deelnemen aan het kiezen van levenspatronen. Dezen worden door de
buitenwereld aangedragen, dus vanuit de directe omgeving ouders, onderwijzers en
laatstelijk ook via het televisiescherm. Zoals de baby zuurstof nodig heeft om te
leven, heeft het kind informatie nodig om zich te ontwikkelen. Zonder het ontvangen
van deze prikkels zullen hersenen niet gestructureerd worden.’ Eindelijk vond ik in
Delgado de specialist die wetenschappelijk verantwoorde uitleg gaf over de werking
van de vicieuze cirkel waarin iedere nieuwe generatie ‘gelovigen’ gevangen zit. Of
het nu om Oranjeklanten gaat, of om Tibetaanse monniken, ze worden niet als
liefhebbers van het Oranjehuis of van de Daila Lama geboren. Het is de naaste
omgeving die zeer jonge kinderen lang voor de jaren des onderscheids aanbreken,
programmeert. Mythen en symbolen worden klakkeloos overgenomen, terwijl de
geldigheid ervan uit andere eeuwen dateert. Eenmaal in neuronen gecodeerde
‘informatie’ blijkt in de volwassenheid dikwijls niet meer uit te wissen, ook niet
wanneer nieuwe realiteiten glashelder aantonen dat de oude gebruiken of
geloofswaarden ruimschoots zijn achterhaald.
Delgado: ‘Hersenen functioneren aan de hand van chemische en fysische processen.

Maar er zijn ook andere elementen betrokken, zoals instincten, waarnemingen en
gevoelens. Eigenlijk weten we nog maar weinig over hoe het brein opereert, zoals
er vrijwel niets bekend is over hoe we waarnemen of voelen. Codes brengen
boodschappen over door via de ene materie-
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le drager naar de volgende te gaan, en naar de daaropvolgende. Een optische
boodschap, bijvoorbeeld het kijken naar een tafel, loopt over vele schakels binnen
het oog en het optisch systeem, brengt vele gecodeerde chemische en elektrische
effectenmet zichmee, reist via membranen en synapsen, stapt over op andere dragers,
maar behoudt zijn betekenis. Deze codes hebben een materiële ondersteuning, maar
de vormgeving is transmaterieel, omdat dezelfde boodschap wordt overgebracht via
verschillende organen en middelen. De volgende stap zou zijn een verklaring te
vinden voor hoe deze transmateriële entiteiten als gewaarwordingen worden
ondergaan. Hoe onderga ik een gevoel van geluk? Of hoe onderga ik de kleur blauw?’
Ik vroeg me af of computers eens mensen behulpzaam zouden zijn om realiteit

van achterhaalde, verziekte sprookjes te onderscheiden. Delgado: ‘Inderdaad,
computers en chips zien niet zoals wij zien. Zij kennen geen aan een persoonlijkheid
gebonden waarneming of gevoel. Het doorgronden van een innerlijke
gevoelsgewaarwording is een hindernis welke computeringenieurs nog niet hebben
overwonnen. Evenmin dat ze nog geen idee hebben over het begin van de tijd of de
oorsprong van de materie. Sommige mensen vullen de leemte aan door te stellen,
dat dit Gods werk is. Maar wie dat gelooft heeft het mysterie niet verklaard. Natuurlijk
staat het iedereen vrij het mysterie aan God te laten, nergens voor te kiezen of een
agnosticus te zijn.’
‘Elk neuron,’ vervolgde Delgado, ‘beschikt over de ongelooflijke rijkdom van een

computer. Een synaptische verbindingmet een complex neuro-chemisch en elektrisch
karakter, die niet met de digitale eenvoud van een computer kan worden vergeleken.’
‘Toch denken computers,’ zei ik.
‘Een computer kan creatief zijn, maar het bezit niet de schat van mogelijkheden

die in het brein ligt,’ antwoordde Delgado.
Ik vroeg: ‘Een computer heeft in ieder geval een accurater werkend geheugen dan

de mens.’
‘Inderdaad is de computer in specifieke verrichtingen, als het geheugen oproepen

of berekeningen maken, effectiever en nauwkeuriger. Maar in de totaliteit bezien is
het brein oneindig veel begaafder dan een computer.’ Na een halve eeuw te hebben
meegedraaid, raakte ik dankzij deze neuro-fysioloog en vriend enigermate thuis in
de raadsels van mijn eigen ‘universum’.
Jarenlang heb ik in sportauto's gereden. Ik heb echter nooit geweten hoe je een

band omwisselt en wachtte bij pech op de Wegenwacht. Laat staan dat ik begreep
wat er zich onder de motorkap afspeelde. Psychoanalytici zijn de wegenwachters
van het brein. Een ANWB-reparateur kan een bougie ontvetten of vervangen, maar
het kunstwerk van de psychiater berust er op de patiënt zodanig te inspireren dat je
de losgeraakte moeren onder je eigen kap
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zelf weer leert aandraaien. Het is absoluut essentieel dat iedereen over enige
basiskennis beschikt ten aanzien van de uitrusting van het eigen hoofd en hoe het
functioneert. De buitenwacht kan alleen aanwijzingen geven, maar het eigenlijke
handwerk blijft een kwestie van huisvlijt.
In 2001 ontdekte ik in de boekwinkel van Stanford University in California het

boek Synapses14, samengesteld door vier specialisten. Dergelijke hedendaagse
publicaties zijn, behalve in Amerika, nergens in de wereld te vinden. Twintig jaar,
nadat ik de ontdekkingsreis van mijn eigen kop begon, bestudeerde ik op mijn 76ste
jaar, deze pil van 776 pagina's, verrijkt met talrijke illustraties en kleurenfoto's, en
leerde voor het eerst over de modus operandi van synapsen. Het zijn ‘poortjes’ die
de verbindingen onderhouden tussen miljarden neuronen in ons hoofd. ‘A synapse
is a junction between two neurons. It is not an anatomical connection but a functional
one. They contain transmitter substances, of which there are remarkable varieties.
Synapses are small (close to the resolution of the light microscope), and so their
visualization in the living state is a challenge. The confocal scanning microscope
offers great advantages for imaging single synapses in that the resolution is excellent
and the depth of field is very small, so that closely packed structures can be resolved.
The microscope separately illuminates each point in the specimen under study and
then collects the light from that point only where it should appear in the image.’
Ik vroeg Delgado eens: ‘Waarom zenden we satellieten naar Mars en Jupiter en

vergeten we ons eigen hoofd?’
‘Omdat het gemakkelijker is’, antwoordde hij.
Ik vertelde hem dat in de jaren 30 in het leslokaal van mejuffrouw Seatrang, de

lerares Natuurlijke Historie op het Baarns Lyceum, een geraamte aan een haak hing.
Van het bestaan van het drieëneenhalve pond protoplasma in onze hoofden wist deze
dame niets, dus wij ook niet. Met een stok wees zij aan waar het sleutelbeen zat.
Achteraf zou ik het op prijs hebben gesteld om in de vierde of vijfde klas HBS de
noodzakelijke basiskennis te hebben gekregen over de machinerie van ons brein. Ik
weet niet of in 2003 de leraressen Biologie jongeren wel iets te vertellen hebben over
de neurofysiologie van het menselijke hoofd.
In Sint-Petersburg, toen nog Leningrad, interviewde ik eens Natalia Bechtereva,

neurofysiologe. Ze verrichtte hersenoperaties op het daar gevestigde Pavlov Instituut.
Ik vroeg haar, met mijn dagboek in gedachten, of zij er vanuit gaat dat alles wat in
een leven gebeurt in het brein gecodeerd en opgeslagen ligt. ‘Sommige specialisten
menen, dat alleen wat belangrijk is wordt opgeslagen. Ik ga er inderdaad vanuit dat
alles vast ligt, maar dat het alleen zeer moeilijk is om sommige herinneringen terug
te halen, vooral die

14 W.M. Cowan a.o. Synapses, John Hopkins University Press, Baltimore, 2001.
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gebeurtenissen, die niet door motivaties of emoties werden ondersteund.’ Zij was
het niet eens met de uitspraak van Robert Yastrov, directeur van het Goddard Space
Institute van NASA, die mij er op wees dat een brein bedradingfouten zou hebben en
dat computers slimmer zouden worden dan mensen en uiteindelijk mensen zouden
overleven. Volgens professor Bechtereva zouden microprocessoren en computers
hulpmiddelen blijven, die het brein hoogstens tot steun zouden zijn.
Deze Robert Yastrov schreef opmerkelijke boeken. Ik heb hem tweemaal

geïnterviewd. ‘Alle circuits in de hersenen worden systematisch door de wetenschap
onderzocht en door neuro-anatomen een voor een nauwkeurig opgespoord,’ zo
verzekerde hij me. ‘Ze hebben een lange weg te gaan, maar ze hebben reeds
vastgesteld dat sommige circuits verbonden zijn met verschillende delen van de
hersenen en dat vaardigheden eveneens in verschillende gedeelten van de hersenen
zijn gesitueerd. Het brein lijkt veel op een geheugenbank in een computer, maar
hersens werken op een manier die we nog niet begrijpen.’ Gesprekken met deze en
andere specialisten vatte ik samen in mijn boek Over Intelligentie.15 Ik heb me bij
het maken van dit boek laten inspireren door de tientallenmultidisciplinaire interviews
met leden van de Club van Rome in de jaren 70. Met vele toen geïnterviewde
wetenschappers werd ik bevriend, zoals met dr. Philip Handler of met de antropologe
Margaret Mead. Zij was het die, in 1971, tegen me zei: ‘Willem, this is the decade
of the brain.’ Later merkte ze tegen Bibeb van Vrij Nederland op: ‘Oltmans was de
eerste journalist die na zijn interview in contact met me bleef.’ We waren tot aan
haar dood bevriend.
Het eerder genoemdeMaps of the Mind, van Charles Hampden-Turner dat 60

gesprekken en essays bundelde rondom de vraag ‘What is mind?’ was hetzelfde
concept dat mij voor ogen stond bij gesprekken over intelligentie die ik hield in aan
sluiting op het project om aan het IQ van Venezolanen te sleutelen.
W.H. Auden schreef eens: ‘We must love each other or die.’ Hampden-Turner

vond ‘elkaar liefhebben’ wellicht te hoog gegrepen. De clou van deze uitspraken
was dat men een begin moest maken met te begrijpen hoe mensen functioneren.
Daarom behoorde men over fundamentele kennis te beschikken over wat er onder
de motorkap van ons hoofd gebeurt. Als gezegd: het verschil met de Wegenwacht
is dat reparaties of bijslijperij van het brein uiteindelijk door ieder mens zelf zullen
moeten worden uitgevoerd.
Voor mij was het een openbaring dat eigenlijk pas tegen het einde van de vorige

eeuw onomstotelijk kwam vast te staan ‘that thought and behavior have a
physiological and anatomical basis as well as a psychological one,’ zoals
Hampden-Turner het formuleerde. Psychologie, biologie, neuro-ana-

15 Willem Oltmans, Over Intelligentie, Bruna, 1981.
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tomie, neuro-fysiologie werden terreinen van onderzoek die elkaar overlapten.
Eigenlijk was het de leraren in Baarn, op Nijenrode of op Yale niet kwalijk te nemen
dat mijn generatie in de sector brein op het niveau van koppensnellers in het leven
stond. Hampden-Turner: ‘The human mind is struggling to emancipate itself from
servitude to gods, or the laws of Newtonian mechanism. Attempts are being made
to comprehend the mind in its deepest recesses and privacy where conscious-ness
shades into pre-consciousness and unconsciousness.’
Een vitale doorbraak inmijn breinverkenningen zou het boek The UniverseWithin

van Morton Hunt zijn.16 Eindelijk een studie die uitsluitsel gaf op de lange reeks nog
onbeantwoorde vragen ten aanzien van het inwendige universum. Ik herinner me
hoe het me duizelde toen ik las dat men raamde dat een brein honderd triljoen bits
of information zou kunnen opslaan. De mathematicus John von Neumann berekende
dat een brein 280 quintiljoen (280.000.000.000.000.000.000) bits of information zou
kunnen registreren. Ook Von Neumann ging er, net als Natalia Bechtereva, vanuit
dat wat eenmaal wordt gecodeerd vastligt. Alleen een fractie van deze informatie
kan door het actieve geheugen in het bewustzijn worden teruggeleid. Hunt preciseerde:
‘This still means, that our activememories hold several billion timesmore information
than a large contemporary research computer.’
Als empirische studie omvat de cognitieve wetenschap een amalgaam van

psychologie, computerwetenschappen, psycholinguïstiek en aanverwante takken van
onderzoek. Het geheugen wordt in deze benadering tot de meest essentiële functies
van de hersens gerekend. Wanneer men zich niets zou kunnen herinneren, zou men
geen eigen-Ik hebben. Zonder ervaringen op te bergen en weer te voorschijn te kunnen
halen zouden we geen eigen geschiedenis hebben. Een denkwereld bestaat bij de
gratie van het geheugen. Tezelfdertijd is bekend hoe onbetrouwbaar en vervalsend
dit orgaan van het centrale zenuwstelsel functioneert in de praktijk.
In 1982, na de publicatie van Hunt, en na nu een halve eeuw betrouwbaar

dagboeken te hebben geschreven realiseerde ik me meer dan ooit tevoren het
mogelijke belang van wat ik gedaan had.

16 Morton Hunt, The Universe Within, Simon & Schuster, New-York, 1982.
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50 Psychohistorie

Sigmund Freud verwachtte dat er een moment in de geschiedenis zou komen dat
specifieke pathologische excessen van landen en volkeren door specialisten zouden
worden bestudeerd en verklaard. The Institute of Psycho History in New York heeft
in dit opzicht, vooral in de jaren 70 en 80, baanbrekend werk verricht, waarna dit
initiatief - door gebrek aan financiën - voorlopig in de vergetelheid raakte. Met
directeur Lloyd deMause en andere medewerkers heb ik jarenlang gesprekken
gevoerd. Het hoofdstuk The Gulf War as Mental Disordermaakte in 1992 onderdeel
uit van een unieke studie die verscheen onder de titel The Emotional Life of Nations.
Wat zouden deze discipelen van Freud niet over de tweede oorlog tegen Irak door
de zoon van de eerste Texaanse krijgsheer hebben geschreven?
Psychohistoricus deMause signaleerde een decennium geleden dat, na de val van

het Sovjetimperium, Amerika in een diepe depressie terechtkwam. Na het wegvallen
van de rode dreiging, raakten de Amerikanen, die een halve eeuw Koude Oorlog
hadden gevoerd en immuun waren voor de mogelijkheid dat er ooit een langdurig
tijdperk van vrede zou kunnen aanbreken, in de ban van twijfels en verwarring. Zij
werden op zichzelf teruggeworpen. Was er een einde gekomen aan het succes van
de Amerikaanse droom? Twee generaties Amerikanen groeiden opmet de boodschap
van een heilige missie geleid door hetWitte Huis om demet hamer en sikkel getooide
rode vlag boven het Kremlin neer te halen. Officieel heette het ter bevordering van
de wereldvrede en het verspreiden van de vrijheid en democratie. Officieus werd
uitstekend begrepen dat het Washington uitsluitend te doen was om een vaste greep
te krijgen op de gigantische voorraden natuurlijke hulpbronnen van Rusland. De
Amerikaanse economie zou alleen dan de sterkste in de wereld blijven wanneer het
energiearme Amerika wegen en middelen zou weten te vinden om andere landen
leeg te halen zonder dat er ‘energie imperialisme’ werd geroepen.
DeVSzijn niet toevallig ook in de 21ste eeuw het machtigste en op een

oorlogsindustrie gefocuste land ter wereld. In Washington zetelt het opperbevel van
de enige supermacht. In meer dan honderd landen zijn Amerikaanse militairen
gevestigd. Soms gaat het om enkele waarnemers. Soms om geheime aantallen, zoals
bij de narco-oorlog in Colombia, die veel weg heeft van Vietnam. Oorlog voeren is
tot een tweede Amerikaanse natuur geworden. Psychohistorici meenden dat vader
Bush na de val van de USSR in 1991 een aanval op Irak lanceerde om deVSuit een
diep dal van een collectieve depressie te helpen. Demisrekeningwas dat een klinkende
overwinning op Saddam, hem later dat jaar niet aan een tweede ambtsperiode heeft
geholpen. De Bush-clan moest acht jaar wachten voor de macht over het Witte Huis
heroverd kon worden.
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Amerikanen verwachten machogedrag van hun leider. Traditioneel hoort dit bij het
verhaal van het Wilde Westen. US News & World Report publiceerde op 4 maart
2002 een dubbelnummer met als titel Fifteen Presidents Who Changed the World.
Ondertitel:How they have fought America's enemies from the Barbary pirates to bin
Laden. Tientallen pagina's heldendaden herinnerd aan de Heil Hitler-propaganda in
de aanloop naar de TweedeWereldoorlog. Duitsers hadden in de jaren 30 aanvankelijk
ook niet door dat hun natie in misdadige handen was gevallen.
Als Haagse dissident ben ik van 1958 tot 1992 ingezetene van NewYork geweest.

Ik weet hoe supernationalistisch en overdreven patriottisch Yankees kunnen denken
en zich gedragen. Deze onvolwassenmentaliteit zit meegebakken in het Amerikaanse
mindscape. DeVSbestaan uit een samenraapsel van allochtone gelukzoekers uit de
hele wereld. Daar is niets mis mee, alleen Amerikanen zijn zich meer dan anderen
bewust dat ze een zeer jonge laatkomer zijn met weinig werkelijke geschiedenis of
een authentieke eigen beschaving. Dus ze zijn money makers bij uitstek. Diep
geworteldeminderwaardigheidsgevoelensworden demonstratief overgecompenseerd
met stoer doen en onnodig machtsvertoon. Het is geen toeval dat deVSin 2003 het
meest tot de tanden toe gewapende land ter wereld zijn, zoals Nazi-Duitsland dat
was in de jaren 30 en 40.
Nouveau riche-proleten als Bush, Cheney, Rumsfeld en Wolfowitz hebben de

meeste dollars op zak en beschikken over de meeste lange afstandsbommenwerpers,
vliegdekschepen en raketten, om liefst zwakkere staten mee te kunnen chanteren.
Toch realiseren steeds meer mensen zich, ook zij die zelfs nog niet met een oog
kijken, dat zij met ordinaire boeven hebben te maken. Nooit eerder werd zo massaal
in zoveel landen tegen de onzinnige oorlog in Irak gedemonstreerd. En ook in de US
en UK heeft een groeiend aantal kiezers eindelijk de ogen geopend voor het bedrogen
en de misleiding door het Witte Huis en Downing Street 10.
De oudrijken in dit gevecht waren de 24 miljoen Irakezen, ook al zijn ze voorlopig

ten prooi gevallen aan de hongerige petroleum baronnen uit Texas. In tegenstelling
tot dit Texas telt Irak een cultuur en historie van vele duizenden jaren. Bovendien
beschikt het land over een van de belangrijkste energievoorraden van het Nabije
Oosten. Lloyd deMause had in 1992 meer dan gelijk, toen hij de eerste oorlog tegen
Irak als een ‘shared emotional disorder’ neerzette. Zijn instituut stelde vast, dat ‘a
nation's self-destructiveness, or depressions and unnecessary wars, have psychological
causes. With the collapse of the Soviet Union, it was the lack of threatening foreign
enemies that suddenly threw US, Americans, back upon our inner nerves and made
us fearful of what we found. Even when Americans briefly felt stronger when we
created a new enemy to engage with militarily in the Persian Gulf,
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the elation proved only temporary.Without a new enemy, we once more felt impotent
and anxious about our future.’
De geschiedenis is doordrenkt met voorbeelden van dolgedraaide leiders en naties

die Lebensraum zochten en oorlogen begonnen, niet alleen om er zelf beter van te
worden, maar omdat, zoals Lord Chalfont het eens in een gesprek met hem
samenvatte: ‘Je kunt niet altijd nieuwe wapens blijven maken zonder ze vroeg of
laat te gebruiken.’ Dit was het enigma van de Nazi-oorlogsindustrie. Dat is het
probleem met de USA als enige supermacht. Schaamteloos wordt er in het Pentagon
op gewezen dat nieuwe wapensystemen, en technisch verder ontwikkelde geleide
projectielen werden ingezet op doelen in Joegoslavië, Somalië, Afghanistan en Irak,
om ze op toekomstig verbeterd gebruik uit te testen. De vernietiging van de Chinese
ambassade in Belgrado was er een lichtend voorbeeld van; om niet te spreken van
de blockbusters op Afghaanse trouwerijen. Dergelijke testvluchten worden door
Amerikaanse piloten vergeleken met de eendenjacht in Kentucky. Voor hen die
ooggetuige waren van het optreden van de SS roepen dergelijke berichten zeer pijnlijke
herinneringen op.
In Decoding the Past17 stelde psychoanalyticus Peter Loewenberg, dat de

geschiedenis opnieuw ontdekt moest worden. ‘The forces of passion and irrationality
which are all about us, as well as in us, are so overwhelming in history, that only by
the utmost stretching of all plausibility can they be denied.’ Evenals Lloyd deMause
bepleitte Loewenberg, ‘Historians have always recognized the existence of the
non-rational and irrational in history, but their categories of explanation have too
often been limited to the utilitarian, materialistic, or intellectual rationality of motives.
Now we have enlarged and refined concepts of explanation of human conduct to
include the emotional and unconscious basis of thought and action... New knowledge
of psycho-dynamics sensitizes the historical researcher to nuances of shifting
relationships in the documentary material that he might not otherwise notice and
respond to.’
Psychohistorie kijkt met een andere, meer fijner geslepen lens naar de geschiedenis.

Als voorheen worden documenten, dagboeken, herinneringen, literaire en culturele
artefacten, alles, wat met het verleden te maken heeft onder een vergrootglas gelegd.
Maar de psychohistorie bestudeert ook de agressie, de seksualiteit, de passie, en de
fantasie, en neemt dus het complete spectrum van gevoelens van de hoofdrolspelers
mee in haar studie. Psychohistorici volgen Freud in de zin dat ze neurotische en
normale processen naast elkaar leggen en vergelijken. Loewenberg zag historische
gebeurtenissen als psychologische episodes.
Als slaapwandelaars raakten Nederlanders bij de Tweede Wereldoorlog

17 Peter Loewenberg, Decoding the Past, University of California Press, 1975.
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betrokken. Niemand dacht er aan dat Hitler geen reden nodig had om op de 10de
mei 1940 bij het krieken van de dag zijn Messerschmidt-jagers en
Stuka-duikbommenwerper in ons luchtruim op ons los te laten. Hij deed het gewoon.
We werden bezet, zoals Irak onlangs door Bush en Blair werd ingenomen. Hitler
was bezig dol te draaien ook al had de overgrote meerderheid van het Duitse volk
dit nog niet door. Zoals een overgrote meerderheid van Britten en Amerikanen lang
blind is gebleven voor wat Bush en Blair in hun schild voerden. Wanneer eenmaal
de psychohistorici met hun nieuwste lenzen de Amerikaans-Britse verlakkerij van
2003 tot juiste proporties zullen hebben teruggebracht kan de uitkomst van het oordeel
over beiden heren niet al te veraf liggen van conclusies die de rechters in Neurenberg
trokken in 1945.
Ook Loewenberg pleitte er, als psychoanalyticus in Berkeley, Californië in de

jaren 70 en 80 voor, parallel aan deMause en diens club in New York, dat historisch
analyse vergezeld moet gaan van ‘social science models, humanistic sensability,
psychodynamic theory and newly gained clinical insights. The categories of
explanation have too often been limited to the utilitarian, materialistic, or intellectual
rationality of motives. Now we have enlarged and refined concepts of explanation
of human conduct to include the emotional and unconscious basis of historical thought
of action.’ Deze psycho-historicus ging er een kwart eeuw geleden van uit dat Freud
gelijk zou krijgen toen hij stelde, ‘that the main value of my synthesis lies in its
linking together the neurotic and the normal processes.’
Howard Stein, professor vanMedical Psychiatric Anthropology aan de University

of Oklahoma publiceerde het artikel: Judaism and Group Fantasy of Martyrdom.18
Ook hij begon ermee te stellen: ‘One does not learn how to think (the scientific
habitus) but what to think (the infantile authoritarian habitus)’. Ook hij presenteerde
leerprocessen, hier dus met betrekking tot Judaïsme, als uitgesproken antifoon en
gericht op het geven van juiste antwoorden. Stein benadrukte dat de geringste
suggestie om tradities aan nieuwe realiteiten te toetsen door gelovigen wordt gezien
als ketterij. ‘History is usually reflecting myths of the past, or a myth to which people
passionately commit themselves. To challenge this adopted (brainwashed) myth is
to challenge the person's identity.’ Om Steins visie te relateren aan de vaderlandse
context: wanneer je een Oranjeklant in 2003 voorhoudt dat het sprookje van Oranje
een pathologische afwijking is, reageert de Orangist alsof je hem op zijn pik hebt
getrapt.
De psychohistorici in New York concludeerden dat het gevolg van zich

identificeren met historische mythen en tradities neerkomt op de fantasie te laten
prevaleren over de realiteit. Zij doopten onderzoek naar dit exoti-

18 Journal of Psychohistory, Fall 1978, Vol. 6 no. 2
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sche verschijnsel in het brein ‘group fantasy that generates cultural ethos which, in
turn generate myth, which, in turn generates polity that sculpts reality to conform to
fantasy and thereby confirms externally the fantasy of history.’ Stein vervolgde: ‘The
myth “inherited” from the past sculpts its own future, assuring the continuity of
history. Mythic history leads to nothing new. It produces only more of the same. To
unmask history is to inquire into what mythic history signifies in those who believe
in it as fact.’
In het hoofdstuk, The martyr people schrijft deze joodse Amerikaan: ‘I suggest

that it is the specific nature of the Jewish conscience that has made Jews a persecuted
and martyred people not merely at the hands of Christians, but long antedating the
Judeo-Christian split - in fact tracing in Semitic history to the mythic covenant
between Abraham and Isaac.’ Hij vervolgde: ‘Persecution is not simply a tragic
consequence of being a Jew in a hostile world; rather it is built into the fabric of the
Jewish convenant with history. Victimology of martyrdom is the dominant
group-fantasy of the Jewish people, a fantasy in which ego-alien and ethos-alien
cultural groups come to be delegated and assume the role of prosecutor. The chosen
people are self-chosen to be the sacrificial people.
Each generation binds the next anew onto the ethnic altar on Mount Moriah.

Outward changes Are deceptive, for the family constellation remains unchanged.
Psychodynamically, the sacrifice of the first born, the burnt offerings of animals, the
Sabattarian moral and intellectual stringency amount to the same thing. So long as
the psychohistory is unaltered, Jewish history is doomed to repeat its past indefinitely.’
Psychiater Stein voegde er 25 jaar geleden in zijn analyse aan toe, ‘This recurrence
of a historie pattern can be derived from a shared repetition compulsion rooted in
the need for punishment.’
Ik vloog naar Oklahoma City en nam een gesprek van vele uren met professor

Stein op band op. In 1979-1980 publiceerde ik op verzoek van hoofdredacteur Ron
Abram interviews met prominente buitenlanders in het Algemeen Dagblad.Mijn
gesprek met professor Stein deed dermate veel stof opwaaien en veroorzaakte zovele
protesten dat het meteen mijn laatste bijdrage voor het AD zou zijn.
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51 Think Tanks (3)

Op 18 november 1984 riep Carel Enkelaar, inmiddels gepensioneerd
programmadirecteur van de NOS, mij naar zijn huis in Hilversum. Frans Lurvink, een
voormalige lampenverkoper van Philips, miljonair en eigenaar van kasteel Den
Alerdinck bij Zwolle, had zich bij hem gemeld met de mededeling dat hij 5 tot 10
miljoen gulden wilde bijdragen aan de ontspanning tussen Oost en West. Hoe kon
hij dit zo efficiënt mogelijk aanpakken? Althans, dit was het zichtbare gedeelte van
de intenties van Frans vis à vis de USSR. Later zouden Carel en ik, naïevelingen als
we waren, ontdekken waarom we door Lurvink waren benaderd en hoe deze sluwe
financiële manipulator uit dit nieuwe Sovjetavontuur een slaatje hoopte te slaan.
Tot mijn mening door Carel werd gevraagd was het plan opgevat om van het

Overijsselse kasteeltje, dat eens de Van Dedems toebehoorde, een centrum te vestigen
ter bestudering van de Oost-West betrekkingen. Ik stelde voor om de fondsen te
gebruiken om een denktank op te richten voor journalisten uit de twee helften van
Europa. Ik zat toen al jaren op de Charles de Gaulle-lijn. De toekomst van Europa
ligt in het oosten, en niet aan de andere zijde van de Atlantische oceaan. Mijn voorstel
werd door Lurvink en Enkelaar aanvaard.
Al op 23 november 1984 was ik in Moskou om Vladimir Lomeiko te polsen en

voor ons plan te winnen. Hij was de woordvoerder van minister van Buitenlandse
Zaken Andrei Gromyko, en alle vele jaren een persoonlijke vriend. We spraken af
dat een Sovjetdelegatie bestaande uit twee vooraanstaande journalisten van 9 tot 11
december op de eerste bijeenkomst van de Alerdinck Foundation aanwezig zou zijn.
Op 29 november 1984 was ik in Washington en ontmoette daar Leslie Gelb van The
New York Times,Marvin Kalb van NBC en Strobe Talbott19 van Time.Deze gesprekken
zorgden ervoor dat er ook twee Amerikaanse journalisten van naam en faam naar
Zwolle zouden komen. Omdat deze als een wervelwind afgelegde reizen naarMoskou
en Washington het gewenste resultaat hadden opgeleverd, voerde ik een eerste
telefoongesprek met Carels nieuwe amice Frans Lurvink. Hij was in de wolken en
zei me zeer dankbaar te zijn. Enkelaar vertelde later dat de miljonair bij het lezen
van mijn rapport over de deelname van vier de journalisten uit de superpowers tranen
in zijn ogen had gekregen.
Pas op 9 december 1984 ontmoette ik in Hotel Wientjes in Zwolle voor het eerst

de kasteelheer van Laag Zuthem. Hij liet ons drie kwartier wachten en werd
voorgereden in een Bentley. Een camel jas losjes om de schouders. Het was een
klassieke parvenu waar alles verkeerd aan was. De lichtjes in mijn

19 De latere onderminister van Buitenlandse Zaken van Bill Clinton speciaal belast met
Oost-Europese betrekkingen.
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hoofd sprongen op rood. Carel had gezegd met ingehouden adem naar deze
ontmoeting te hebben uitgezien. Ik begreep meteen waarom. Vanaf die avond in
Zwolle, hield ik mijn hart vast. Ik had met iets meer dan een oog naar deze
scharrelkoning gekeken en voor mij stond reeds vast wat voor vlees ik in de kuip
had.
De eerste Alerdinck Think Tank Conferentie, voorgezeten door André Spoor,

hoofdredacteur van Elsevier, en door mij uitgekozen, werd een eclatant succes. Naast
een aantal Nederlandse genodigden waren aanwezig: Vladimir Dunajev van de
Russische staatstelevisie,Michael Ozerov van het blad Sovjetskaja Rossia uitMoskou,
en de Amerikanen Joe Angotti van NBC TV in New York, en William Rademaekers
van Time in Londen. Het voornaamste besluit van de bijeenkomst die dag was dat
er gezamenlijke Oost-West televisieprogramma's zouden worden gemaakt.
Op 19 december 1984 vertrouwde Lurvink me toe bezoek te hebben gekregen van

ambtenaren van de BVD, die wilden weten of hij en Enkelaar gek waren geworden
om een dergelijk krankzinnig initiatief te nemen en nota bene ook nog
Sovjetcommunisten naar Laag Zuthem te halen. ‘Ja, jij bent ook ter sprake gekomen
maar je kwam er niet slecht af. Alleen is je zeer kwalijk genomen dat je je met de
zaak Claus en diens vermeende homoseksualiteit hebt bemoeid.’ Het leek me
overbodig om die mijnheer uit te leggen dat mijn bemoeienis met de plannen van
Der Spiegel en De Telegraaf om de man van Beatrix voor de wereld als homo neer
te zetten, juist door mijn actie permanent de nek om was gedraaid.
Wat overigens van lieverlede duidelijk werd, was dat deze vrolijke Frans met

plannen rondliep om van het kasteeltje bij Zwolle een ontmoetingsplaats voor
prominenten temaken, waaronder Ruud Lubbers, Dries vanAgt, en Freddie Heineken.
Ook VIP's uit Japan en China moesten naar Zwolle worden gehaald. Ik besloot een
onberispelijke bron in de Philips-top Jhr. A.A.A. Twiss Quarles van Ufford, een man
die ik uit mijn jeugd kende, te raadplegen over de achtergrond van deze voormalige
Philips-medewerker. Het advies luidde: ‘Voorzichtigheid is zeker geboden.’ Ik schrok
me kapot. Ik was op Enkelaars oordeel afgegaan, met wie ik sinds 1966 had
samengewerkt in televisieverband. Wat ik me echter had moeten bedenken was dat
ook deze oude rot in het vak mogelijk maar met een half oog naar de onverwachts
in onze levens terechtgekomen ‘filantroop’ had gekeken.
Ik ontmoette in Genève Vladimir Lomeiko weer. We kwamen overeen dat hij en

Anatoly Gromyko, de zoon van de minister van Buitenlandse Zaken, directeur van
het Afrika Instituut van de USSR Academy of Sciences, naar de tweede Alerdinck
Conferentie zouden komen. Ook zou hij, via de ambassadeur in Den Haag, een
Engelstalige kopie van het boek dat hij samenmet Anatoly Gromyko had geschreven
New Thinking in the Nuclear Age laten be-
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zorgen. Ik stelde voor dat we de titel van hun boek als thema voor de komende
vergadering van onze Oost-West denktank zouden gebruiken.
Ik rapporteerde Lurvink hoe Alerdinck II er uit zou gaan zien. ‘Ik ben steeds meer

onder de indruk van wat jij allemaal voor ons doet,’ was zijn antwoord. Zo'n uitspraak
neem je voor kennisgeving aan, ondanks het feit dat je al op je qui vive bent. Maar
een jaar later, nadat hij via mij inMoskou was binnengekomen, zou ik een gigantische
trap nakrijgen. Ook die ervaring zou andermaal aantonen hoe noodzakelijk het is om
in dergelijke situaties beiden ogen wijd open te houden. Eenoog redt het niet bij
gladjanussen van formaat.
Ik stelde voor om de volgende bijeenkomst op 15-18 maart 1985 te gaan

organiseren. Lurvink ging onmiddellijk akkoord.Mijn honorarium voor het in elkaar
zetten van Alerdinck I, inclusief de reizen naar Moskou en Washington, had 5.000
gulden bedragen. Het werd de hoogste tijd om passende en spijkerharde afspraken
te maken.
Op 20 januari 1985 bracht Lurvink een visite aan Paul Bremer III, de ambassadeur

van deVSin Den Haag. In 2003 is hij de naar Bagdad gezonden Amerikaanse Jan
Pieterszoon Coen. Zo vriendelijk als Lurvink was ontvangen door Victor Beletzki,
de Sovjetambassadeur, zo onbeschoft stond Bremer hem te woord. Bremer: ‘I have
the left peace movement in the Netherlands by the balls. Now, I hope you are not
giving me a peace movement from the right. All I am interested in is that
cruise-missiles will be stationed in Holland.’
Tijdens een lunch bij Keijzer op 24 januari 1985 zette ik Lurvink de prang op de

neus. Ik zei niet verder te gaan voor we een ordentelijke overeenkomst sloten. Hij
had eigenlijk al een aantal maanden voor een dubbeltje op de eerste rij gezeten. ‘Ik
wil een contract voor drie jaar, wat me het eerste jaar 50.000 gulden oplevert, het
tweede jaar 75.000 en het derde 100.000,’ preciseerde ik. Zonder blikken op blozen
lanceerde hij een tegenvoorstel: ‘30.000, 60.000 en 90.000 en verder wil ik niet gaan,’
zei hij.We kwamen overeen dat ik voor drie jaar werk voor DenAlerdinck Foundation
een honorarium van 180.000 gulden zou krijgen. Een handdruk bevestigde de afspraak.
Intussen zouden Spoor en ik naar Washington gaan, om Amerikaanse tegenspelers
voor Alerdinck II, die enigermate overeenkwamen met het gewicht van de
sovjetdelegatie te rekruteren. Vlak voor ons vertrek naar deVSstelde Lurvink voor,
twee dagen na de plechtige handdruk bij Keijzer, om de overeenkomst van drie jaar
tot twee jaar te beperken. Ik zei dat dit betekende dat hij onze overeenkomst schond.
Verbazing alom. Hij herinnerde zich onze afspraak niet. Hij zei wel bereid te zijn,
ook als dit 25.000 dollar zou kosten, om de aanwezigheid van Henry Kissinger in
Laag Zuthem te willen financieren.
Terwijl Spoor en ik in New York en Washington bezig waren om kandida-
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ten te vinden voor Alerdinck II, die van een gelijkwaardig niveau als zouden zijn als
Gromyko en Lomeiko, had de pers thuis de nodige brokken gemaakt. Spoor stond
op het punt hoofdredacteur van Elsevier te worden. De krant die hij ging verlaten,
NRC Handelsblad had Peter Schumacher de gelegenheid gegeven een absurde
reportage over ons Alerdinck-initiatief te publiceren, waarin zelfs de naam van
Lurvink werd verbasterd tot ‘Leerink’. Schumacher meldde in de NRC dat hij een
journalist gesproken, wiens naam hij liever niet noemde, maar die gezegd had dat
de Alerdinck-club te veel naar CIA en KGB stonk. In Elsevier, het blad waar Spoor
op het punt stond de scepter te gaan zwaaien, vroegen twee andere idioten, Frank
Lafort en Peter Nuijsenberg zich ook af hoe groot de invloed van de KGB op ons was.
Lurvink was razend. Ik had een keurig overzichtje van mijn besprekingen met

hem aan zijn advocatenkantoor Dutilh, van der Hoeven & Slager in Rotterdam
gestuurd en een beroep op hen gedaan hun cliënt te adviseren de gemaakte afspraken
stipt na te komen. Een type als Lurvink hadmoeite in te zien dat hij alles wat gebeurde
over zichzelf had afgeroepen. Nu riep hij dat ik hem te schande had gemaakt voor
zijn eigen advocatenkantoor en dat Slager al twintig jaar zijn raadsman was. Ik
antwoordde: ‘Dan zal hij de eerste zijn om te begrijpen, dat ik gelijk heb.’
Alerdinck II verliep ook perfect. Er waren collega's, vooral Enkelaar en Willem

Brugsma, welke laatste tot op dat moment een totale buitenstaander was, die het naar
buiten toe en op televisie voorstelden alsof Gromyko en Lomeiko hun gasten waren,
en alsof zij de tweede conferentie in Laag Zuthem hadden georganiseerd. Pronken
met andermans veren is een bekend verschijnsel in ons vak. Mij kon het weinig
schelen. Ik was toch persona non grata bij regering, en dus de pers. Mij ging het
werkelijk om het verbeteren van de contacten tussen Oost en West door elkaar beter
te leren kennen.
Van Amerikaanse zijde hadden we professor Stephen Cohen van Princeton, en

McHenry, oud-ambassadeur van Jimmy Carter bij de VN, de journalisten Joe Angotti
van NBC TV en John Vinocur van Newsweek uitgenodigd. Ook waren er voor het
eerst een West-Duitse, een Poolse en een Hongaarse journalist aanwezig. Ook mijn
vriend en collega uit de Sovjet-Unie VolodjaMolchanovwas aanwezig.20Opmerkelijk
was een waarschuwing van de broer van Lurvink, de burgemeester van een plaats
achter Nijmegen, tijdens een van de maaltijden dat weekeinde. Hij adviseerde
aangaande afspraken met zijn broer: ‘Leg alles vast op papier. Ik waarschuw jullie,
Frans laat mensen als een baksteen vallen, wanneer hij denkt dat hij ze niet meer
nodig heeft.’ Later zou blijken dat broer Lurvink een profetische uitspraak had gedaan.

20 Meer details zijn te vinden in mijn boek Zaken Doen, In den Toren, Baarn, 1990.
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Op 9mei 1985 voerden Lurvink, Spoor en ik besprekingen in het Hyatt Hotel in New
York. Frans was net terug van St. Patricks Cathedral waar hij zei gebeden te hebben
voor het slagen van Den Alerdinck. Ik keek hem aan, maar ik was het stadium voorbij
dat ik door de op gevoelige toon gepresenteerdemededeling, een traan zou wegpinken
en zei hem recht in zijn gezicht: ‘Als je de godvruchtige mens was, die je voorgeeft
te zijn, dan had je mijn kosten als afgesproken zes weken geleden voldaan. Je gedraagt
je zeer onbehoorlijk.’
Op weg naar een lunch op 29 mei 1985 bij sovjetambassadeur Anatoly Blatov

merkte Frans terloops op: ‘Ik moet van Enkelaar af. Ik wil een oud-diplomaat of
iemand van standing tot directeur van Den Alerdinck benoemen. Dit moet ik Carel
langzamerhand duidelijk maken, want ik heb hem een worst voorgehouden, die er
niet is.’
‘Dat wordt een portefeuille-kwestie met een hoop gelazer,’ antwoordde ik. Op 4

juni 1985 was ik terug in Moskou met als doel een derde Alerdinck Conferentie in
Moskou te organiseren. Sinds 1971 was ik via de Club van Rome in Moskou bezig
geweest, en had er een uitstekende naam opgebouwd. Ik ontving alle mogelijke
medewerking omdat ik werd vertrouwd. Lurvink belde me vanuit zijn vakantieadres
in Zuid-Frankrijk bij mijn terugkeer in Amsterdam op. Ik kon hem meedelen dat
Alerdinck III voor 28 november 1985 was gepland in Moskou. Het zou hem alleen
de tickets van de deelnemers kosten. We zouden de gasten zijn van de Sovjet-Unie,
zoals zij de gasten van ons waren geweest.
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52 Havana

Op 21 januari 1960 landde ik voor het eerst op Cuba. Fidel en zijn makkers waren
een jaar eerder aan de macht gekomen. Het was toen, tijdens een ontvangst op de
Algerijnse ambassade in Havana, dat ik kennis maakte met dr. Carlos Rafael
Rodriguez - in 1984 vice-president van Cuba. De hele Cubaanse top was trouwens
aanwezig op die receptie, inbegrepen commandante Ernesto Che Guevara, een jonge
Argentijnse arts, aan wie ik met meer respect terugdenk dan aan welke van de
Amerikaanse presidenten ook die ik sinds 1948 in deVSheb meegemaakt en gevolgd.
Tijdens een gesprek die avond viel dr. Carlos Rafael me op als een man met een
helder brein. We bleven jarenlang in contact en tijdens een gesprek in 1983 in
Kopenhagen werden we het eens om samen een interviewboek te schrijven, zoals ik
dat met dr. Philip Handler in Washington had gedaan en met Georggi Arbatov in
Moskou.
Op 13 februari 1984 landde ik voor de zoveelste maal op José Marti Airport in

Havana. De chauffeur van ambassadeur Coen Stork, Victor, haalde me af. De
ambassadeur stond me om 09.30 uur in een kamerjas bij het hek van de inrit van zijn
residentie op te wachten. We zaten een paar uur in zijn werkkamer te praten. André
Spoor was al jarenlang bevriend met Coen en was zo vriendelijk geweest mij bij hem
te introduceren, zodat ik tijdens het werk aan het boek met de vice-president op de
ambassade kon logeren. Coen las een brief voor van Spoor die in Zwitserland in het
huis van PimOsieck, opper-ceremoniemeester van de koningin, had gelogeerd. Small
world.Mijn ouders woonden na hun terugkeer uit Zuid-Afrika van 1960 tot 1972 in
een bungalow van de heer Osieck in Huis ter Heide.
De rechterhand van de vice-president, Carlos Salsamendi, had tegen de ambassadeur

gezegd dat de Cubanen mijn werkwijze met het boek zeer waardeerden. Ik nam alles
op band op en legde de teksten ter goedkeuring voor.
Op 14 februari 1984 kwam de ambassadeur van India, Gita Karma, bij Coen

lunchen. De Indiër moest telefonisch aan zijn afspraak worden herinnerd, omdat hij
niet kwam opdagen. ‘De vlerk,’ mompelde H.M.’s ambassadeur. Coen vertelde over
informatie te beschikken dat Ruud Lubbers Washington had gewaarschuwd dat Desi
Bouterse het niet lang meer zou maken. Ik sprak dit tegen en zei dat ze niet wisten
waarover ze bazelden. Daarop zei Stork dat Lubbers dit vertrouwelijk tegen de
ambassadestaf in de Amerikaanse hoofdstad had gezegd. Bouterse stond op vallen.

15 februari 1984: Coen vertrok in zijn Mercedes met vlag naar Carlos Salsamendi
in de Presidencia om een poging te doen een 21-jarige Nederlandse
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jongen vrij te krijgen, die hier vast zit. Intussen heb ik tot groot vermaak van Coen
tot tweemaal toe in de tuin een kleine hagedis uit de bek van de poes gered. De
ambassadeur had de eerste tien pagina's van mijn interviewboekmet dr. Carlos Rafael
gelezen en opgemerkt: ‘Heel knap, heel knap.’ Later had hij hoofdstuk III,Diplomacy
gelezen en gezegd: ‘Je moet toneelschrijver worden, zoals jij de dingen in scène zet.’
's Avonds zijn we op bezoek gegaan bij de tweede man van de ambassade, Hans

Glaubitz. Daar logeerde diens broer, Hein, een nicht als een paard, die een vriendje
had, de zoon van de Cubaanse ambassadeur in Guinea. Een levendige discussie kwam
op gang over minderheden op Cuba. Toen ik zei tegen het binnenhalen van Turks
en Marokkaans tuig te zijn dat in Nederland niet thuis hoorde, zei Coen dit een
racistische en rechtse uitspraak te vinden. Ik antwoordde dat tuig dus tuig was, en
dat ik hem zelf over Hollands tuig had horen praten, en dat die kwalificatie echt niets
met origine of huidskleur te maken had.
Wandelde in de stad; er werd behoorlijk getippeld in het park bij het Habana Libre,

het voormalige Hilton.

19 februari 1984: De kleine poes is spoorloos vanmorgen. Moeder ambassadekat
had drie pups. Twee andere pups zijn in opdracht van Coen enkele mijlen verwijderd
van de residentie in een buitenwijk uit de auto gezet in de buurt van een huizenproject.
De derde pup, bruin en wit gevlekt, net als de moeder, was achter gebleven, omdat
- volgens Victor - het beestje moeilijk te vangen was geweest. Ik was over deze
informatie met stomheid geslagen en vond het afschuwelijk.
Gisteravond kwam ik terug op de ambassade en hoorde dat Coen er op de fiets

vandoor was. Intussen organiseerden enkele Canadese gasten een soort feestje op
het terras en plunderden de koelkast en de voorraad drank. Ik zag er vanaf me erbij
aan te sluiten en ben opnieuw de stad in gegaan. Het wemelde er van de nichten die
meestal aanpapten met te vragen hoe laat het is of om een vuurtje vragen. Had in
niemand zin.
Coen vertelde in Buenos Aires genaaid te zijn door Van Voorst tot Voorst, dezelfde

die in 1958 in opdracht van ambassadeur J.H. van Roijen mijn lezingencontract bij
W. Colston Leigh in New York ongedaan probeerde te maken. Coens carrière was
er door geschaad geweest, maar hij had teruggeknokt. Het ministerie had hem later
zelfs schadeloos gesteld.

20 februari 1984: De huishoudster van de ambassade, signora America, vertelde dat
zeep schaars was in Havana, en dat Coens gasten regelmatig zeep van de toiletten
jatten. ‘Oh, dat ben ik gewend,’ zei Coen later. ‘Mijn moeder gaf me eens een kam
en borstelset voor in de gang, die ook prompt is ge-
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jat. De vrouw van de Zweedse ambassadeur had met eigen ogen gezien dat de
Cubaanse chefprotocol iets van de ambassade in zijn zak stopte. Hij is al 22 jaar op
die post en staat er om bekend dingen mee te pikken.’

21 februari 1984: De president van de Cubaanse Academie van Wetenschappen
kwam lunchen. Net als gisteren waren er geen servetten. Deze Cubaan had nog nooit
van Luis AlbertoMachado, minister voor de ontwikkeling van intelligentie in Caracas
gehoord. Hij was geïnteresseerd, maar Coen deed het af als ‘gevaarlijk’ zonder dat
hij in de verste verten ook maar iets wist van wat ze in Venezuela probeerden te
doen. Terwijl zijn gast en ik nog aan tafel zaten en diep in gesprek waren, begaf Coen
zich languit op een sofa en begon ostentatief Time te lezen. Ik had het al vaker
gedacht: hare majesteits ambassadeur in Havana had iets van een ongelikte beer.
Stork is een aardige man, maar hij verschijnt alleen voor het ontbijt, wanneer er

voor hem alleen is gedekt. Hij schenkt zich de nodige vruchtensappen in en verorbert
een dijk eieren en alles wat erbij komt. Als zijn gast moet ik maar avonturieren of
er iets overblijft. Eigenlijk scharrel ik iedere dag hier mijn kostje bij elkaar, tenzij er
gasten zijn en ik mee aan zit. Alles wordt natuurlijk van Je Maintiendrai-borden
geserveerd, maar de manieren, die daarbij horen zijn heel ver te zoeken.
In de week dat ik hier ben heeft niemand van het personeel er over gedacht een

keertje mijn bed op te maken of mijn kamer en badkamer na te lopen. De ambassadeur
mist op een of andere manier de meest elementaire egards tegenover anderen. Hij
staat voortdurend bakken met ijs te eten en zal er niet aan denken zijn gast te vragen
of hij ook trek in een lepel ijs zou hebben.
Coen vertelde een probleem te hebben met een rapport over mensenrechten op

Cuba van de Organisation of American States (OAS) in Washington. Het ministerie
in Den Haag voerde de druk op hem op en eiste dat hij dit rapport op het hoogste
niveau in Havana aan de orde stelde. Den Haag verzocht hem ook details uit het
rapport na trekken, wat onder de omstandigheden hier vrijwel onmogelijk was. Het
ministerie had hem al tweemaal gewaarschuwd dat zijn geloofwaardigheid als
ambassadeur op het spel stond.
Gisteravond hadden we met een bezoeker uit Chili een gesprek over moderne

kunst. Ik zei dat hedendaagse schilderijen van een sticker voorzien moesten worden
met ‘this side up’. Coen: ‘Ik herinner me zulke gesprekken met mijn vader te hebben
gehad. Ik had niet gedacht die ooit met jou te zullen hebben.’
‘Verwarde crap is van alle tijden en alle generaties Coen,’ antwoordde ik.
Oscar Ramirez, een jongen die ik de vorige reis had ontmoet, kwam naar de

ambassade en bracht me drie strooien hoedjes als souvenir. Het was voor
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hem een griezelige onderneming om iemand in een buitenlandse ambassade te
ontmoeten. Hij stond doodsangsten uit voor de politie. ‘Be my friend,’ vroeg hij me
meer dan eens. Door zijn slechte engels werd het alles bij elkaar een vermoeiende
ontmoeting.

22 februari 1984: Ben de afgelopen tien dagen permanent bezig geweest het Carlos
Rafael Rordriguez-manuscript enigermate in de juiste vorm te krijgen. Ik heb een
aantal vragen opgesteld, die hij nog moet beantwoorden om de tekst verder te
verbeteren.
Vanavond kwam ik een nogal aantrekkelijke en gespierde Cubaanse boy tegen,

die direct op zijn doel afging en wiens handen behoorlijk los zaten. Ik zei niet in een
hotel, maar in een ambassade te logeren. Dat scheen geen enkel probleem te zijn.
Coen was naar een receptie. Wie niet waagt, wie niet wint. We gingen naar de
ambassade en regelrecht naar mijn kamer. We raakten onmiddellijk verwikkeld in
een vrij hevig nummer, maar mijn kwade geweten speelde me parten. Ik had maar
een gedachte, hem zo snel mogelijk weer naar buiten te loodsen. Hij vroeg onverwacht
om geld en zei eerst niet bereid te zijn mijn kamer uit te gaan voor ik hem had betaald.
Dit werd een kritiek moment. Ik dreigde de bewaking van de ambassade te zullen
inschakelen (die er niet was), maar dat was voldoende hem te doen vertrekken. Het
was een nodeloos risico dat niet voor herhaling vatbaar was. Bij thuiskomst vroeg
Coen: ‘Is er nog wat gebeurd?’ Ik dacht, wat niet weet wat niet deert.

23 februari 1984: Victor bracht me naar de Presidencia voor een gesprek met de
rechterhand van de vice-president, Carlos Salsamendi. Ik overhandigde een
gedetailleerd memo hoe we naar mijn mening nu zo snel mogelijk het manuscript in
orde konden brengen. Hij had Hoofdstuk IV ook al gelezen en zei: ‘I like it very
much.’
‘Please remember,’ zei ik, ‘I am a goddamn capitalist journalist trying to understand

what you are doing in Cuba.’
‘I did not use the word damned capitalist, but I said something like that to the

boss.’ Ik legde uit veel van Sukarno te hebben geleerd, en daardoor meer inzicht in
Afro-Aziatische landen te hebben verworven, die onder de knoet van het imperialisme
probeerden uit te komen, zoals Cuba zich probeerde te bevrijden uit de wurggreep
van de vs
Onmiddellijk herinnerde Salsamendi zich dat Bung Karno het eerste buitenlandse

staatshoofd was geweest dat in 1961 een staatsbezoek aan Fidel had gebracht. Hij
had de Indonesische president constant begeleid en Sukarno had hem zelfs gevraagd
om de dag van zijn vertrek met hem te komen ontbijten. ‘He was very straight and
direct in his conversation. Two years later, I was charge d'affaires in Tokyo at a time
when we had there no
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ambassador as yet. When Sukarno arrived on an official visit, I was in line with the
other ambassadors to welcome him. I was 23 years old at the time. He immediately
recognized me form Havana. He ticked me with his swagger stick on each shoulder
and then embraced me.’ Natuurlijk wist ik dat mijn vriend uit Jakarta zo reageerde.
De Hollandse kaffers hebben nooit geweten wat ze gemist hebben met hun
haatgevoelens, slechte verliezers die ze waren en zijn.
Ik vertelde Salsamendi dat Stork problemen met zijn ministerie had, omdat hij te

weinig de vraagstukken vanmensenrechten in Cuba ter sprake bracht op hoog niveau.
Salsamendi: ‘Well, we Cubans are not making inquiries anywhere about human
rights, about crime, or about anything else. Therefore, we reserve the right to ask
others to observe here the same rules. That is our position, which I already pointed
out to ambassador Stork.’Wat zou Coen er tegen kunnen inbrengen?Natuurlijk houd
hij er maar verder zijn mond over. De hengsten in Den Haag duiden hem dat euvel,
omdat ze als gewoonlijk weer niet weten waar het over gaat.
Intussen bracht een secretaresse koffie en sigaren binnen. Ik nam er geen, maar

zei: ‘I almost stole a cigar for the ambassador.’ Hij riep haar terug en ik kreeg enkele
sigaren voor Coen mee. De afspraak was dat we tijdens het schrijven van het boek
om beurten het retour Amsterdam-Havana zouden betalen. Deze keer kreeg ik een
ticket via New York terug. Er zat geen stop in Londen in, waar ik Peter wilde
bezoeken. Dat werd alsnog geregeld.

24 februari 1984: Coen schijnt uitvoerig met Salsamendi te hebben gesproken tijdens
een receptie op de ambassade van Guyana. De Cubaan had een boodschap voor mij
meegegeven. ‘I forgot to warn Oltmans to be careful in the US in the face of the
notorious Trading with the enemy Act.’
Victor bracht me in de Mercedes van de ambassadeur naar het vliegtuig.
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53 Woekeraars

Met Shylock in deMerchant of Venice zette Engelands belangrijkste toneelschrijver
een psychologisch portret neer van de zakenman, zoals hij die 500 jaar geleden zag.
Op Nijenrode hebben wij op een geïmproviseerd podium in de eetzaal van het
koetshuis deze tragikomedie van Shakespeare opgevoerd. Of was het
Midsummernight's Dream?Wat ik zeker weet is dat ik, toen ik 25 jaar oud en
zogenaamd gereed was om aan de samenleving actief te gaan deelnemen, geen enkel
besef had dat de wereld inderdaad wemelde van de Shylocks die op de loer lagen
om hun donkerste zijden uit te leven op een easy target.
Ik ben jarenlang een gemakkelijke prooi geweest en ben het misschien nog wel.

Ik wist dat de Haagse Gestapo mijn gangen volgde en telefoongesprekken jarenlang
controleerde. Toch heb ik geweigerd mijn levensstijl hieraan aan te passen, wat me
een nog gemakkelijker schietschijf voor de vijand maakte, dan ik toch al was. Op
het persoonlijke vlak voelen geroutineerde crooks feilloos aan, wanneer hun
slachtoffer hen onbevangen, zonder argwaan, en niet a-priori meteen kwaad
vermoedend, tegemoet treedt.
Televisie-interviewers hebben hier ook een handje van. Is men te aardig, of wordt

relativerende humor niet gevat, danwordt er binnen de kortste kerenmisbruik gemaakt
en gaat de doos met niet ter zake doende etiketten open. Eigenlijk zit iedere beweging
buiten de deur permanent vol met nauwelijks voor het blote oog waarneembare
boobytraps achter innemende façades en vriendelijke smiles.Geen enkele opleiding,
waar ik deel van uit maakte, bereidde mijn generatie voor op de open jungle, die lag
te wachten. Dieren, die ons duizend jaar geleden nog bedreigden zijn effectief
uitgeroeid. Wilde beesten, die zijn overgebleven bevinden zich achter tralies of in
concentratiekampen. Er zijn alleen nog soortgenoten over, die ons naar het leven
staan. Maar al te dikwijls wordt ons leven bedreigd door leden van dezelfde clan.
Zoals de leeuwin haar jongen beschermt en ze leert hoe aan te vallen of hoe zich

te verdedigen, zo heeft mijn moeder talrijke wegen bewandeld om me opgewassen
te maken tegen de guerrilla onder soortgenoten. Zij had een intuïtieve kijk op ‘gevaar’.
Toen ik Henk Hofland in 1947 voor het eerst mee naar De Horst bracht, was haar
waarschuwing aan het einde van het weekeinde: ‘Die jongen geeft een verkeerde
hand.’ Ik was woedend, want hij was op Nijenrode-kamergenoot enmijn beste vriend.
In 1972 zou zij na het verraad van deze jeugdvriend meer dan gelijk krijgen. Toch
heeft zij me er nooit aan herinnerd dat ze mij reeds 25 jaar eerder voor zijn
onbetrouwbaarheid waarschuwde.
Ook bij zakelijke contacten waarschuwde ze voorzichtig te zijn voor ‘gevaar’.

Toen ik in 1961, in de tijd dat het Nieuw Guinea- conflict een hoog-
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tepunt naderde, mijn vriend Emile van Konijnenburg (KLM) en zijn vrouw mee naar
Huis ter Heide bracht, zei ze na afloop van de visite dat ik nog beter op zijn
konijnenoogjes moest letten. Opnieuw zou ze meer dan gelijk krijgen. Haar advies
kwam er altijd weer op neer: projecteer niet, maar kijk met je volle verstand uit voor
woekeraars die op je levenspad komen.
Waar zij ook vanaf mijn vierde jaar mee bezig was, is mijn perceptieapparaat

bijstellen. Dan stond ik naast haar aan de vleugel, las en zong noten en sloeg de maat.
Als kind beschouwde ik dit als een vorm van straf, maar uiteindelijk besefte ik, en
mijn dankbaarheid kon ik haar bij haar leven zeer duidelijk maken, dat wat mij een
leven lang demeest ongeschonden voldoening heeft gegeven, juist het intens genieten
van muziek maken en muziek beluisteren is geweest. Zij wist op mijn vierde jaar dat
ze mijn muzieklessen moest doorzetten. Mijn beiden broers mochten buiten spelen.
‘Omdat jij muzikaal was,’ zei ze eens. Als meisje had zij lessen voor altviool op het
conservatorium in Luik gevolgd, terwijl zij het gymnasium in Maastricht afliep.
Vandaar dat we altijd op De Horst kamermuziek maakten, waar ik met de cello aan
deelnam. In de oorlog ben ik pas met pianospelen begonnen, wat te laat was om er
in door te gaan.
De moderne wetenschap heeft ter ondersteuning van het intelligentieprogramma

in Venezuela aangetoond, dat rationeel, scherp en alert nadenken - net als leren
pianospelen - gedoceerd zou kunnen worden. In Japan ontwikkelde professor Suzuki
een methode om zeer jonge kinderen in snel tempo piano of viool te leren. Minister
Machado introduceerde de Suzukimethode bij kinderen van Indianen, die binnen de
kortste keren in een orkest speelden en een concert gaven voor president Luis Herrera
Campins in Carácas. Wie weet zal een Chinese specialist op een dag een methode
ontwikkelen, waardoor ooglenzen in een vroeg stadium op scherp zijn afgesteld,
opdat de antennes van jonge mensen woekeraars als Jeloof, Orlandini, Lurvink en
Van Eeghen eerder zullen weten op te sporen en ontmaskeren, dan de hardleerse
sukkel die ik in dit opzicht ben geweest. De werkelijke wereld wemelt immers van
Shakespeariaanse bedriegers en oplichters, gereed om over niets vermoedende en
blinde gedupeerden heen te walsen?
Mijn andere rolmodel was mijn rechtschapen en aan strenge normen en waarden

gebonden vader. Hij was advocaat en procureur en president-commissaris van de
ACF, het door mijn grootvader gestichte chemieconcern in Maarssen. Van kinds af
aan was ik er van uit gegaan dat alle grote mijnheren zo correct en fatsoenlijk waren
als mijn vader. Het heeft tientallen jaren geduurd om enigermate tot het besef te
komen wat de realiteit was en hoe het kaf van het koren te scheiden. Of beter: dat
dit onwaar was. Ook 78 jaar oud heb ik nog altijd behoorlijk veel moeite om
verhullende sluiers rond de werkelijkheid te doorbreken en de realiteit met beide
lenzen onder ogen te zien,
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dat de man die zo aardig lijkt er feitelijk vol gas op uit is om in zijn voordeel te
scoren.
Het is een gevecht van vele jaren geworden om demores uit de eigen binnenwereld

af te stemmen op de werkelijkheid van die daar buiten. Hoewel ik sinds mijn prille
jeugd eraan gewend was geraakt, helder te zien en te accepteren dat rangen en standen
in het krachtenveld van de samenleving zeer betrekkelijke noties waren, betrapte ik
me er toch al te dikwijls op veel te gemakkelijk geneigd te zijn er van uit te gaan,
dat de prominenten van het land even keurig zouden zijn als mijn ouders en mijn
naaste familie waren geweest. Koopman Ernst van Eeghen, telg uit een geslacht van
‘Merchants of Amsterdam’, moest dus een keurige mijnheer zijn als mijn vader. Een
hedendaagse Shakespeare zou een musical hit over de handel en wandel van deze
mijnheer hebben geschreven, die zich in de loop der jaren ontpopte als een ordinaire
boef.
Vanaf 1980, toen ik hem ontmoette, ging ik als waren we familie met hem om.

Hij was immers een Van Eeghen. Wat Erika betrof, een Van Panhuys, was dit
volkomen oprecht. Geen haar op mijn hoofd vermoedde echter dat ik sinds day one
door haar echtgenoot in de maling werd genomen. Dat Jeelof, Orlandini en Lurvink,
niet wisten hoe het hoorde was misschien, als eerste generatie kooplieden,
verklaarbaar. Maar Van Eeghen was, daar ging ik dus abusievelijk van uit, andere
koek. Vergeet het maar. Hij schond niet alleen zijn afkomst en de uitstekende reputatie
van een aloud geslacht van zakenlieden. Hij voegde aan zijn handelsoptreden de
factor religie toe. Te pas en te onpas etaleerde hij een totale devotie voor Jezus. Op
den duur was ik overtuigd geraakt dat dit kerkelijke visitekaartje er op was gericht
zijn zakelijke tegenstanders zand in de ogen te strooien.
Ernst leerde ik spoedig kennen als een authentieke Shylock. Hij was veteraan uit

de oorlog in Indië tegen Sukarno. Nadien werd hij directeur van het familiebedrijf.
Mij zag hij als een naïeve sucker die hij voor een fluitje van een cent om zijn vinger
wond. Dat was in 1980 dan ook geheel het geval. Ik ging er voor de zoveelste keer
vanuit dat iemand als Ernst een man van het kaliber van mijn vader was. Het zou de
zoveelste kostbare denkfout enmisvatting zijn over de integriteit van hooggeplaatsten,
nu in relatie tot deze Van Eeghen.
Ernst van Eeghen verzekerde me, vanaf de eerste dag, dat hij begreep hoe

onbehoorlijk ik door de regering was behandeld, en dat hij, de koopman par
excellence, zou helpen mijn financiën op orde brengen. Ik zou hem aan politieke en
zakelijke contacten helpen, die hij in Moskou zocht. Hij zou als tegenprestatie mij
aan de gebruikelijke finders fee van twee ton helpen voor de export van 20 miljoen
aan chemicaliën naar de USSR. Precies als Frans Lurvink was hij later alle gemaakte
afspraken vergeten en ontrok hij zich aan zijn verplichtingen.
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Parallel aan de zakelijke kant van de vriendschap ondernamen Ernst en Erika
verwoede pogingen mij tot bezinning te inspireren aangaande het christendom. Ze
nodigdenme uit mee naar Cumberland Lodge in de tuin van kasteelWindsor te reizen
en een godsdienstige conferentie bij te wonen.We vlogen naar Londen en gebruikten
de lunch bij lady Armherst alvorens naar Windsor te gaan.
Eigenlijk moest ik me voortdurend inhouden om niet frontaal met Van Eeghens

view of the world te botsen. Hij zei bijvoorbeeld steeds dat Desi Bouterse voor zijn
raapmoest worden geschoten. Zijn denkbeelden overMidden-Amerikawaren identiek
aan die van de CIA. ‘Maar Willem, Washington kan zich toch geen tweede Cuba
permitteren?’
De conferentie werd geopend door de voorzitter van het Lagerhuis.
Ik kreeg van Erika op Windsor een bijbel. Ernst hoorde ik in een

commissievergadering zeggen: ‘We have to be humble. We have to love God. It is
the love of God that counts - and then, perhaps comes the Self.’ Hij benadrukte dat
de mens maar een voorportaal tot de hemel was. Wanneer je in mensen gelooft ben
je nergens.
‘Geloof je in Erika?’ vroeg ik hem later.
‘Nee, niet in die zin. Ik geloof alleen in haar, omdat zij bezield is van het evangelie.’

Ik vroegme af of hier misschien de oorsprong van het recept van Ernst lag ommensen
onbehoorlijk te behandelen.
Op zondag was er een dienst in de kapel van kasteel Windsor. Er hing vooraan,

bij het spreekgestoelte, een gordijn. Niemand wist of leden van de koninklijke familie
aanwezig waren. Ik was bij de uitgang gaan zitten om te kunnen eclipseren, indien
de dienst me zou vervelen. Dat was niet het geval. Maar bij het scheiden van de markt
was ik samen met een prominent Brits lid van het bestuur van de conferentie als
eerste buiten. We liepen samen tegen koningin Elisabeth, Charles en Diana aan, die
achter het gordijn hadden gezeten en de dienst het eerst hadden verlaten. Zij begroetten
mijn metgezel en ik werd voorgesteld. Aan mij vroeg de grootmoeder der Windsors
of de maaltijden op Cumberland Lodge in orde waren. Ik antwoordde: ‘They are
excellent.’ Zij hield in de linkerhand met handschoen een gezangenboek plus de
handschoen van de rechterhand, en klapte met de blote hand tegen de andere en riep
enkele keren: ‘bravo, bravo.’ Ik dacht: Wanneer je maar met de Van Eeghens op reis
gaat kom je nog eens iemand tegen.
Op Soestdijk was veteraan Ernst van Eeghen niet meer welkom na een aanvaring

met Bip van Lanschot over fondsen van de oud-strijders organisatie. In het verleden
was Ernst eens in de werkkamer van ZKH op Soestdijk in gesprek met het
Oranje-echtpaar, toen Bernhard zonder omhaal tegen de majesteit zei: ‘Je moet nu
maar weer eens weggaan.’ Zelfs Van Eeghen voelde zich opgelaten, toen hij met
eigen ogen zag, hoe Juliana bedremmeld de
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deur achter zich sloot. Zij was echter, sinds haar terugkeer uit Canada in 1945, aan
het onbeschofte gedrag van haar man gewend geraakt.
Op 19 juni 1983 organiseerde ik bij de Van Eeghens op Berkenrode een maaltijd

met de heer en mevrouw Arbatov, de sovjet -ambassadeur Victor Beletzki, en mijn
collega Willem Brugsma en zijn Poolse echtgenote. In 1981 had ik een ontmoeting
voor Frits Bolkesteinmet Arbatov in het Amstel Hotel geregeld. In 1983 arrangeerde
ik opnieuw een ontmoeting voor Bolkestein ditmaal op Berkenrode. Ernst telefoneerde
mij dat hij me tegen 19.00 uur voor het diner verwachtte. Dit bevreemdde me, omdat
ik eigenlijk het feest voor een belangrijk deel had georganiseerd. Wilde hij niet dat
Bolkestein me tegen het lijf zou lopen? Toch was het de tweede keer dat de VVD'er
hem via mijn lobbywerk ontmoette. Toen ik om 19.00 uur arriveerde bleken alle
andere gasten er al vele uren te zijn.
Omdat Arbatov na 19 juni brieven en telexen van Ernst onbeantwoord liet, maakte

de koopman zich zorgen. Begin september 1983 telefoneerde ik hem naar Moskou
te zullen gaan. Prompt was ik wederom zijn beste vriend. Hij zag een lichtpuntje om
via mij het contact met Arbatov weer vlot te trekken. Op 8 september bezocht ik hem
in zijn kantoor. Welke trucs zou hij deze keer hebben bedacht om me voor zijn
karretje te spannen? Om het vertrouwen tussen vrienden te herstellen liet hij me eerst
de recente brieven lezen, die Arbatov onbeantwoord had gelaten. Er was hemwederom
alles aan gelegen, als ik er voor kon zorgen dat Moskou weer reageerde. ‘Morgen
komen hier twee heren van de BVD met me praten, maar niet over jou hoor,’ aldus
koopman van Eeghen, toen ik afscheid nam.
Bij terugkeer uit de USSR lag er in Amsterdam een brief te wachten dat het door

mij met Central Buyers B.V. gesloten contract van 3 december 1982 over de levering
van chemicaliënmet inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden zou komen
te vervallen. Ik belde Ernst op. Ik had intussen in Moskou zijn contact met Arbatov
hersteld. Was dit de dank? Ik vroeg dus: ‘Waarom heb je juist nu onze andere
afspraken opgezegd?’
‘Omdat ik jeuk aan mijn neus heb,’ aldus deze keurige mijnheer van Berkenrode.

Het was wel zeer toevallig dat het einde van de beloftes van koopman Van Eeghen
om mijn financiën weer op orde te willen brengen, direct volgde op het BVD-bezoek
aan zijn kantoor. Ik vroeg er niet naar, want de BVD wist al jaren haar Maffiasporen
uit door er op aan te dringen toch vooral te liegen. De contactenmet Ernst verpieterden
verder gedurende 1983 en 1984 tot ik op 7 september 1984 werd opgebeld dat Erica
plotseling aan een hersenbloeding was overleden. Dit greep me aan. Op haar was ik
zeer gesteld geraakt. Ik schreef Ernst dus een briefje.
Hij antwoordde op 10 september 1984 vanuit Berkenrode. ‘Beste Willem, Dank

voor je brief. Nog onlangs zei ze mij dat zij nog steeds hoopte dat jij
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Christus zou aannemen en een kind van God zou worden. Misschien is dit een
boodschap voor je. Als steeds, Ernst.
P.S. Zou jij Arbatov hierover willen inlichten namens mij?’

Ik denk om te beginnen dat een werkelijk kind van God, dit voor zichzelf uitmaakt
en niet op goede raad van zakenman Van Eeghen hoeft te wachten. Toegeven een
kind van God te zijn is in mijn geval onnodig, laat staan aan buitenstaanders op
Berkenrode.Mijn hotlinemet God is sterk geweest vanaf De Horst. Het is dus geheel
overbodig hierover met wie ook te spreken, laat staan met een koopman, die de
betekenis van een integer mens zijn niet kent. Ik speelde nieuwe spelletjes, ook in
Moskou, niet meer mee. Ik zond Arbatov geen bericht over het overlijden van Erika
van Eeghen. De vriendschap met deze woekeraar uit Heemstede is als een nachtkaars
uitgegaan.
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54 Lampenkappen

In 1985 was ik niet alleen bezig in Moskou, New York, of Havana, maar ook nog
steeds in Paramaribo. Devoot Christen Ernst van Eeghen hoopte dat Bouterse voor
zijn raap zou worden geschoten. Lubbers klepte op de ambassade in Washington dat
Desi zijn langste tijd er op had zitten. En de inlichtingendiensten, geholpen door de
Amerikanen en Fransen, sloofden zich uit Suriname verder te destabiliseren om het
vertrek van Bouterse te helpen verhaasten. Kortom: het ‘regime’ in Paramaribo lag
onder vuur.
Deze houding van Den Haag - en meer bijzonder van het regime Lubbers - als

voormalige koloniale overheerser vond ik buitengewoon gemeen tegenover
voormalige onderdanen, maar vooral vernederend voor ons zelf. Aan zelfkritiek doet
men aan het Binnenhof nauwelijks vanwege de uitzonderlijke Hollandse
zelfgenoegzaamheid, ooit door Jacques de Kadt, in verband met Jakarta, eens
omschreven als ‘Het treurspel der gemiste kansen.’
Ik was drie jaar in Paramaribo bezig en herkende weer dezelfde verschijnselen als

tijdens het jammerlijk mislukte dekolonisatieproces in Indonesië. Ook in Suriname
vierden arrogantie en onwetendheid aangevuld met de klassieke Haagse botte bijl
weer eens hoogtij. Na overleg met oud-ambassadeur Henk Herrenberg - die namens
Bouterse zelf optrad - had ik professor W. Albeda uit Maastricht benaderd en bereid
gevonden tijdelijk de regering in Paramaribo te adviseren hoe men de
sociaal-economische problemen van het land zou kunnen oplossen. Herrenberg belde
vanuit mijn huis met Albeda en het leek in kannen en kruiken, hoewel de professor
had gezegd Hans van den Broek te zullen inlichten. ‘Ik ben geen loslopende professor,
ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het
regeringsbeleid, dus het kabinet moet instemmen.’
‘De minister van Buitenlandse Zaken sprak zijn veto over Albeda naar Suriname

uit,’ berichtte het NRC Handelsblad op 23 mei 1985 op de voorpagina. Overigens
had Van den Broek geweigerd Herrenberg zelf te ontvangen en had een gesprek met
de professor overgelaten aan de heer Van Walsum, van het Directoraat westelijk
halfrond. Het aantal voorbeelden van BuZaflaters door onkunde en kale kakmijnheren
op de Haagse apenrots, die als gewoonlijk niet wisten waar het over ging, bleef zich
verder opstapelen. Het incident als plaatsvond rond oud-minister Albeda zullen zij
die meer willen weten over het ware verloop van een deel van de vaderlandse
geschiedenis in de 20ste eeuw, gedetailleerd in mijn dagboek kunnen terugvinden
voor hen.
Op 16 oktober 1985 arriveerde ik weer in Paramaribo en werd door Henk

Herrenberg afgehaald. In de vip room gaf hij me een ontwerp voor de komende rede
van Desi Bouterse voor de Algemene Vergadering van de VN in
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New York. Hij zette me af bij mijn vriend Roel Martens in de Herenstraat, want
Hotel Tonica kon ik voorlopig niet meer betalen. Ik begon meteen het vrij verwarde
verhaal, boordevol gemeenplaatsen bij te slijpen. Haalde bij de secretaresse van
Bouterse, mevrouw Graanoogst, op Fort Zeelandia een typemachine op en begon de
volgende ochtend vroeg al met het bewerken en opscherpen van de tekst. Naaide er
meteen een handreiking in de richting van Den Haag in. Van den Broek en Van
Walsum moesten eens weten. Ook nam ik een passage op met egards richting
Mitterand, want Guyana is tenslotte het buurland van Suriname, waar duizenden
bosnegers, nog altijd op de vlucht voor Bouterse, in kommervolle omstandigheden
in noodkampen wonen. Bouterse krijgt van alles de schuld, maar in werkelijkheid
zijn het de Maffiapraktijken van westerse inlichtingendiensten die veel van deze
mensen doodsbang hebben gemaakt. Krankzinnige verhalen waren verspreid, als die
over Bouterse die, als een soort Himmler, van hun huid bij terugkeer in Suriname
lampenkappen zou maken.
Net terug met de typemachine stond Boris Zhilko met de stationwagon van de

Sovjetambassade reeds voor de deur bij Roel om me op te halen.
Sovjetambassadeur Igor Bubnovwas een uitstekende vriend geworden. Hij ontving

me op de residentie aan de Suriname-rivier met een gebruikelijke stevige omhelzing.
We spraken op het terras, met uitzicht op de rivier en zachte klassieke muziek op de
achtergrond om afluisteren te bemoeilijken. Igor was een aantal jaren zaakgelastigde
in Washington geweest, hij behoorde tot die communisten waar gemakkelijker mee
te praten viel dan met hen die nooit buiten de USSR hadden geopereerd.
Hij vertelde dat hij, kort na mijn vertrek van de vorige reis, was gevraagd om op

het ministerie van Buitenlandse Zaken te komen. Boris wist dat Suriname dringend
een cardioloog nodig had. Hij had me gezegd dat Moskou iemand zou sturen mits
Suriname er om vroeg. Ik had dit Bouterse doorgegeven, en prompt werd actie
ondernomen. Bubnov sprak met de directeurgeneraal en zond er een nota aan het
ministerie overheen. Hij kreeg antwoord van minister van Tricht van
Volksgezondheid, en dat was het einde van het sovjetaanbod geweest. Nooit meer
iets gehoord. Ik heb dit toen opnieuw aan Herrenberg doorgegeven om zo een
sovjetcardioloog naar Paramaribo te krijgen.
Zhilko zette me af bij ambassadeur J.A. van Houten. Ik bepleitte, dat de tijd

misschien was gekomen dat Bouterse in New York eindelijk met Lubbers, en anders
met Van den Broek, een gesprek zou hebben. Ik wist dat dit wellicht voor Suriname
een hoognodige doorbraak zou kunnen betekenen. Herrenberg noemde Van Houten
een boodschappenjongen die niet wist waar het over gaat. Suriname stond open voor
een dergelijke bijeenkomst. Maar Den Haag doet toch exact wat deVSwillen. Ze
begrijpen in dit land
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nog altijd niet dat Desi, na zijn reis naar Fidel, gevolgd door een trip met Castro en
Ortega van Nicaragua naar New Delhi, permanent op de lijst van streng te straffen
personen in Washington was bijgeschreven.

23 Oktober 1985, New York: de chef protocol van de VN zegt dat 92 regeringsleiders
naar New York zijn gekomen. Ik zag Reagan voorbij rijden in zijn vreemde,
omgebouwde limousine met hoge ramen, een soort quasi-Rolls. Desi en Ingrid
Bouterse en gevolg logeren in het Hyatt Hotel. Henk Venoks, Bouterse's manusje
van alles, gaf me de uit te spreken toespraak van de Surinaamse regeringsleider.
Sommige van mijn suggesties en tournures waren inderdaad verwerkt, maar in het
geheel was het een slaapverwekkend verhaaltje gebleven met weinig originaliteit,
erg jammer. Toch voor een voormalige sportinstructeur bij de NAVO had hij het vrij
ver geschopt. Ingrid Bouterse zoumet andere dames van regeringsleiders door Nancy
Reagan op de thee worden ontvangen. Ik vroeg trouwens aan Venoks, of ik in
Bouterse's vliegtuig mee terug zou kunnen naar Paramaribo. Hij zou dit regelen.
Later zei voorlichter Dick de Bie, dat hij me als een razende had gezocht, want Desi
had willen weten wat ik van de rede vond. Dat zou ik hem zelf wel zeggen. De rede
van Bouterse werd prominent in The New York Times vermeld.
Intussen stelde ik voor dat Bouterse zou ontbijten met André Spoor van het NRC

Handelsblad, die ook in New York was. Daar was nog niemand op gekomen. Had
Jouke Mulder van Elseviers trouwens ook al voor een interview naar de suite van de
Bevelhebber gebracht. Als de heren eens de gelegenheid krijgen zelf indrukken op
te doen zouden er misschien eens lichtjes kunnen gaan branden in breinen die gewend
zijn om anderen na te kletsen. Mulder benadrukte bij perschef sergeant Doedel om
vooral aan Spoor geen interview met Bouterse te geven. En dan te bedenken dat
diezelfde Spoor op het punt stond om hoofdredacteur van Elseviers te worden. Spoor
zou de baas worden van Youke. Deze zou André overigens weer hebben
gewaarschuwd bij dit weekblad in een slangenkuil terecht te zullen komen.
Het gesprek Bouterse-Spoor ging natuurlijk door. Bouterse had hem gevraagd:

‘Waarom komt u niet naar Suriname? U bent welkom.’ Hij had eraan toegevoegd:
‘Dat regelt Willem allemaal. Hij is nu onze speciale ambassadeur voor dit soort
zaken.’ Wat wel aardig was om zo tegenover collega's omschreven te worden, en ik
wilde ze ook best helpen, maar kon niet van de wind blijven leven. Toen ik tegen
Herrenberg zei adviseur te willen zijn voor 25.000 dollar per halfjaar kreeg hij een
fit. ‘Eenminister hier krijgt 4.000 Surinaamse guldens per maand. En jij 4.000 dollar?’
Toch kon ik niet - omdat ik in een zaak geloof, eerst Indonesië, nu Suriname - steeds
maar weer tickets bij elkaar blijven ritselen en doorgaan met uren, dagen, jaren
onbetaald werk leveren voor nobele doelen.
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Het gecharterde SLM-toestel was geparkeerd bij een PANAM-hangar op JFK. Ik reed
met het gevolg mee naar het vliegveld en ging aan boord. Vanuit mijn zitplaats kon
ik de stoet auto's van Bouterse voor de landingstrap zien arriveren, en Desi en Ingrid
kwamen aan boord. Ik zat in het voorste gedeelte met de naaste medewerkers.
Bouterse gaf me een hand en schertste: ‘Wat doe jij hier?’ Medewerker Breeveld
vertelde dat Desi tijdens stafbesprekingen in New York meer dan eens had gezegd:
‘SchakelWillem in, die heeft veel contacten.’ Maar zoals dit vroeger bij Bung Karno
het geval was, intern wekt een opmerking als deze jalousie op en wordt dan prompt
door anderen van binnenuit tegengewerkt. Ik had Bouterse in de Hyatt bijvoorbeeld
zien praten met Zia ul-Hacq van Pakistan. Ik kon slechts hopen dat de bright minds
om hem heen, hem eraan hadden herinnerd in gesprek te zijn met de CIA-moordenaar
van Ali Bhutto.
Ambassadeur Herrenberg haalde ons af op Zanderij en Ging later met Bouterse

in conclaaf. Op 18 oktober sprak hij nog in bewoordingen als: ‘Nu ben je bij ons in
dienst.’ Wat ik overigens absoluut niet wilde. Een consultancy, okay, meer niet. Op
28 oktober lagen de kaarten weer anders, waarschijnlijk nog niet van de schrik
bekomen dat ik absoluut wilde helpen en niet op uren, dagen of weken zou letten,
maar wel op zijn minst een redelijke onkostenvergoeding wilde hebben. Ik heb
trouwens, sinds ik daar in 1983 begon te werken, niet anders gedaan dan adviezen
gegeven. Dat was vrijwillig en uit vriendschap, maar ik was langzamerhand wel
gedwongen een vergoeding te vragen, na twee jaar ‘vrijwilliger’ te zijn geweest.
Herrenberg vroeg hoeveel ik voor de p.r.-activiteiten in New York wilde hebben in
Surinaamse guldens. Ik zei: ‘Duizend’ en realiseerde me dat Hans Teengs Gerritsen
me opnieuw voor geschift zou verklaren. Ik vond het niet aardig, hem er aan te moeten
herinneren dat doorsnee consultants duizend dollar per dag krijgen. Ik kreeg ze
overigens nooit.
Wat ik ook in eerste aanleg met de Surinaamse top had besproken was, of er een

opening gevonden zou kunnenworden om een détente te bereiken tussen de duizenden
Surinamers op de vlucht in Frans Guyana en de ‘lampenkappenmakers’ in Paramaribo.
Ik zei bereid te zijn naar die kampen toe te gaan en in gesprek met dissidenten te
komen en de mogelijkheden tot terugkeer af te tasten. Er zou over worden nagedacht.
In 1986 ben ik hiermee weken lang in de binnenlanden van Suriname en Guyana
bezig geweest. Waarover later meer.
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55 Apple

Jarenlang ben ik er her en der van beschuldigd dat ik eigenlijk geen journalist ben.
Hier schuilt een kern van waarheid in. Nadat ik sinds 1955 onder contract was bij
de United Press in Amsterdam, heb ik van 1960 tot midden 1980 alleen een vaste
afspraak gehad, zonder contract, met Dagblad Zaanstreek Typhoon, onder leiding
van Cees Meijer. Den Haag heeft er sinds 1956, zowel hier als in het buitenland
inclusief de vs, alles aan gedaan om er voor te zorgen dat ik nooit meer ergens mijn
mond open zou kunnen doen, laat staan schrijven wat ik wilde. Met mijn opvattingen
over Indonesië, Sukarno en Nieuw-Guinea was ik in dit land, dat vrijheid van
meningsuiting hoog in haar vaandel voert, dermate in de fout gegaan dat - zoals
Playboy eens op de omslag zette -‘de grootste bek van Nederland’ voor het leven de
mond gesnoerd diende te worden. Ik pompte echter onverstoord verder en ideeën
die ik niet in artikelen kon samenvatten en publiceren, voerde ik gewoon buiten de
publiciteit om uit.
Op 27 september 1985 had ik een ontmoeting met de fameuze Frans Lurvink in

het Hyatt in Boedapest. De volgende dag nam ik hem mee naar Varna, Bulgarije,
waar het ‘Varna Forum II’ werd georganiseerd voor managers en industriëlen. Lurvink
was er op uit Donald Kendall, de voormalige chairman van Pepsi, te ontmoeten en
te interesseren in het werk van de Alerdinck Foundation. Aurelio Peccei (Club van
Rome), Jermen Gvishiani en Kendall waren jarenlang vrienden. Ik had dat Lurvink
verteld, en had me voorgenomen hem bij de Pepsi-baas binnen te brengen. Het was
onnodig. Frans had zich al opgedrongen, voorzien van een album over zijn kasteeltje
in Laag-Zuthem. Hij vertelde me tot overmaat van ramp de naam van mijn vriend
dr. Gvishiani op basis van horen zeggen te hebben gebruikt. Ik walgde langzamerhand
van dergelijke streken van Lurvink en besloot de volgende dag te vertrekken.
In de regeringsauto die me naar het vliegveld bracht, reed ik samen met John

Sculley, President en ExecutiveOfficer vanApple Computers in Cupertino, Californië.
Het was zijn eerste handelsconferentie achter ‘het ijzeren gordijn’ geweest. Op weg
naar Wenen hebben we bij het overstappen in Sofia drie uur in de VIP-room zitten
praten. Ik vertelde hem over de Club van Rome, Den Alerdinck en mijn werk in
Moskou.
Omdat ik al jaren bewondering koesterde voor Stephen Jobs, de oorspronkelijke

oprichter van Apple Computers, vroeg ik hem uit te leggen, waarom ze keet hadden
gekregen. Hij gaf toe dat het zeer onplezierig was geweest maar ontweek details.
Jobs was opnieuw voor zichzelf begonnen en had belangrijke medewerkers
meegenomen, wat me nogal wiedes leek. Terwijl we spraken kreeg ik een visioen:
Why not Apple computers to Moskou?
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Als de USSR ergens dringend behoefte aan had waren het wel computers voor scholen.
Hij vertelde in Peking een contract te hebben gesloten voor de levering van 30.000
computers voor scholen. Apple wachtte nog steeds op toestemming van het ministerie
van Handel in Washington om in Moskou hetzelfde te kunnen doen.
Hij stak meteen een propagandapraatje af. Zijn omzet was twee miljard; er werkten

44.000 werknemers met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Hij plaatste onlangs
een personeelsadvertentie in The Wall Street Journalwaarin hij 450 nieuwe plaatsen
aanbood en kreeg 14.000 sollicitaties binnen. Momenteel worden 50.000 computers
per dag opgeleverd. Tegen 1990 zal de omzet 10miljard zijn. Ik vertelde hem bevriend
te zijn met termen Gvishiani en Georggi Arbatov en dat ik hem spoedig een voorstel
zou doen. Die vlucht bezorgde me met creatief denken een nieuwe pijl op de boog.
In Moskou legde ik de nodige contacten, onder anderen met Yevgeny Velikhov,

vice-president van de USSR Academy of Sciences, belast met computerzaken. Op 4
november 1985 vloog ik naar New York voor een ontmoeting met Sculley en diens
vice-president financiële zaken, Albert Eisenstat. Zij hadden in het Helmsey Palace
Hotel kamers boven elkaar: 4408 en 4508. Sculley was bezig een interview te geven
aan The New York Times. Tijdens het gesprek met ons drieën las John een brief voor
die hij aan Mikhail Gorbachev wilde sturen. Deze begon met de woorden: ‘Our
mutual friend, Willem Oltmans...’ Ik interrumpeerde meteen en zei de gedachte zeer
op prijs te stellen, maar ‘John laat mij er uit. Als je mij die brief meegeeft om via
Arbatov op het Kremlin te krijgen is dat voldoende.’ Dit was okay. Hij zei tegen Al
en mij: ‘Maken jullie de brief maar samen af.’ Eisenstat zei dat hij eerst nog opnieuw
met ambassadeur Arthur Hartman in Moskou wilde telefoneren. Uiteindelijk werd
het een brief van Sculley aan Arbatov, me per boodschapper gebracht met een
handgeschreven briefje van Eisenstat erbij, gedateerd op 12 november 1985: ‘Do
not make any definite commitments without first speaking to me.’
Newsweek (18 november 1985) publiceerde een portret ‘Computer Salesman’ over

Academician Velikhov (50). Kennelijk heeft ambassadeur Hartman de correspondent
in Moskou Joyce Barnathan, getipt dat Apple zich in de USSR begon te roeren.
Velikhov is een jeugdvriend van Gorbachev sinds de dagen dat zij beiden
Komsomolleden waren en was toen zijn wetenschapsminister.
Ik vloog op 15 november 1985 naar Genève omAcademician Arbatov persoonlijk

de brief te overhandigen. Tot mijn verrassing logeerde ook Velikhov in hetzelfde
hotel. Arbatov stelde me aan hem voor en zei er bij: ‘Keep Willem involved, that he
can claim travelling expenses with Apple.’ Velikhov en ik spraken af om volgende
week, als ik weer in Genève zou zijn,
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ditmaal in Den Alerdinck verband, samen te ontbijten. Arbatov en Velikhov waren
in Zwitserland om de top van Gorbachev en Reagan voor te bereiden.
Op 17 november 1985 keerde ik terug in Hotel du Rhône in Genève. Ik liep in de

eetzaal tegen Velikhov aan. We aten samen. Aan het einde van een open gesprek,
o.a. over het intelligentie programma in Venezuela, vroeg ik hem of hij bereid was
John Sculley een briefje te schrijven in reactie op de brief aan Arbatov, dat trouwens
op de dinertafel lag. ‘You write it,’ zei hij tot mijn verbazing, ‘and I will sign.’ Ik
haastte me naar de receptie, en kreeg de beschikking over een typemachine. Na in
twee regels bedankt te hebben schreef ik: ‘I fully briefed Mr. Oltmans as to the
possibilities for future cooperation between your company and us. I understand he
is taking this information this Tuesday, November 19th to California, since he is
coming November 24 for a conference to Moscow.’
Al schrijvende besloot ik de volgende ochtend, onmiddellijk na het ontbijt met de

woordvoerder van minister Gromyko, Vladimir Lomeiko, meteen naar Californië te
zullen vliegen. Lomeiko deelde me trouwens mee dat zowel mijn vriend Carel
Enkelaar als de heer Lurvink op mij hadden afgegeven, waarop Lomeiko had gezegd
dat het hem niet om persoonlijkheden ging, maar om het doel van Den Alerdinck.
Bovendien onderstreepte hij dat ik al tien jaar een vriend van hem was.
Op 20 november 1985 ontmoette ik Al Eisenstat in zijn kantoor in Californië en

overhandigde het briefje van Velikhov. Hij dicteerde meteen een antwoord dat ik
mee terug kon nemen. Hij vroeg zich af, of zijn toon niet te agressief was. Ik
antwoordde dat termen Gvishiani mij meer dan eens had gezegd dat de Duitsers de
meeste zaken deden in de USSR omdat zij de agressiefste zakenlieden waren. Ik las
hem gedeelten voor van mijn aantekeningen van het gesprek tijdens het avondeten
met Velikhov in Genève.
Eisenstat: ‘If Moscow places an order of 200.00 or 250.000 computers, say for

100 million dollars, than I am willing to discuss a joint-venture with the USSR and
build a factory in the Soviet-Union. I want from Velikhov a substantial order prior
to considering close cooperation. Then we will sell them Apple 2 C's, perhaps even
the 2 E. To us a 2 or 5 million dollars deal is not interesting.’
Op 26 november 1985 arriveerde de Nederlandse delegatie in Moskou voor de

derde Alerdinck Conferentie. De hele club verdween naar een balletvoorstelling. Ik
gaf er de voorkeur aan samen met oud-ambassadeur Alexander Romanov te dineren.
Altijd weer slipten er in het voorbijgaan ‘nieuwtjes’ in onze gesprekken, die ik niet
wilde vergeten. Zo merkte hij op dat hij had gehoord dat zijn favoriete Haagse
politicus, Ruud Lubbers, door Washington onder krachtige druk was gezet inzake
de kruisraketten; ‘Because as I know, he is as much against those rockets as Queen
Beatrix is.’
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Omdat Romanov op vertrouwelijke voet met Beatrix en Claus heeft gestaan was dit
weer een waardevolle opmerking. Op de verwikkelingen rond Den Alerdinck kom
ik later terug.

12 Februari 1986: Ik wachtte al twee dagen op de aankomst van Eisenstat inMoskou,
die nog steeds werd opgehouden op de ambassade van de Sovjet Unie in Parijs, waar
zijn visum in de maak was. Om 21.00 uur dacht ik een spookverschijning in de hal
van het National Hotel te zien: Al, op sneekers en in een sweater. Na samen gegeten
te hebben gingen we naar zijn kamer, waar hij een dikke sigaar opstak. Hij dacht dat
Richard Perle een beetje gek was geworden. ‘He 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 Hartman opbellen om
zijn aankomst mee te delen. Hij had onlangs met Donald Kendall van Pepsi en de
oliemagnaat ArmandHammer gedineerd. Hij had van de CIA een document gekregen,
met eenWho is Who in the USSR, voorzien van pasfoto's. Mijn vriend Gvishiani had
een boeventronie, althans volgens de CIA.

13 Februari 1985: De hele ochtend met Yevgeny Velikhov vergaderd in het gebouw
van de USSRAcademy of Sciences. De hoofden van verscheiden computerafdelingen
in de USSRwaren eveneens aanwezig. Opvallend veel jonge computerwetenschappers
kwamen opdagen. Alleen al voor scholen zijn vrijwel meteen drie miljoen
leercomputers nodig. De voornaamste problemen zijn de massaproductie en de
snelheid van productie. Er werd gefilosofeerd over de mogelijkheid in Singapore
een fabriek voor computers bestemd voor de USSR op te zetten om de obstructie van
Washington te omzeilen. Al zei tegen de Russen: ‘We like to be the leader in
computers, like Hammer is in oil. But we also have to work out a way in which Apple
can make money out of all of this. We could set up here a production line for 200.000
computers a year and gradually turn it over to you.’
Een vraag bleef echter onbeantwoord: waarom de regering Reagan er niet toe kon

worden gebracht soepeler te zijn ten aanzien van de leveranties van computers. Ik
was buiten alle gesprekken gebleven, maar op dat moment stelde ik voor
dienaangaande Georggi Arbatov te raadplegen. ‘Waarom lunchen we niet met hem?’
wasmijn suggestie. Velikhov pakte het rood geverfde toestel met directe verbindingen
naar CPSU-leden. De afspraak was snel gemaakt. Om 14.00 uur in een private
diningroom in het Praha restaurant. We tafelden tot 15.40 uur. Ik maakte op verzoek
van Eisenstat aantekeningen en hield me vrijwel geheel buiten alles. Maar deze
conversatie van twee Sovjet VIP's met de Apple money man was onvergetelijk. ‘Ik
heb je notities nodig,’ zei Al, ‘wanneer ik straks door de CIAwordt ondervraagd over
de-
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ze reis.’
Vrijwel meteen werd besproken hoe ambassadeur Hartman kon worden bewerkt.

Arbatov zei weinig van hem te verwachten: ‘He is rather more roman catholic than
the pope. I don't think he will ever be an ally to help our plans through.’ Al
concludeerde dat, nu Arbatov dit zei, dit waarschijnlijk de mening was in de hoogste
kringen van het Kremlin. ‘Who would be an excellent US ambassador to Moscow?’
was de volgende vraag van Eisenstat. Zonder aarzelen antwoordde Arbatov: ‘John
Matlock, who was serving already in 1961 at the US embassy here. At present he
works in the White House for president Reagan on Soviet affairs. I think Matlock
would be better than Hartman.’
Arbatov: ‘Richard Perle is, of course, the last guy to go and see in this matter. 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 trouble here.
Perle is a professional anti Soviet man. He is tremendously emotional, even in matters
that have nothing to do at all with US national security, which after all is supposed
to be his job. Even if something is advantageous for the US he will say no when it
concerns the Soviet-Union.’ Eisenstat noemde de naam van Caspar Weinberger, de
minister van Defensie. ‘About him,’ antwoordde Arbatov, ‘I am not sure. We could
present our plans to develop computers also in relation to the next summit. It is
imperative; however, thatWeinberger will be made aware of these proposals, because
it will show his true colors.’
Eisenstat: ‘All we want to do is to break the ice. We are taking our products, we

use our computer designs, and we are mapping here really a pioneering project. It is
absolutely a very unusual deal, but it has to be understood. It can also be of great use
to America.’ Zou Ted Kennedy iets kunnen doen? Arbatov vertelde Ted onlangs te
hebben begeleid naar een gesprek met Mikhail Gorbachev. Velikhov voegde eraan
toe Ted thuis een etentje te hebben aangeboden. ‘He has a rather loud voice when
he sings.’
‘And Pat Buchanan?’ vroeg ik om te provoceren.
‘Buchanan is a skunk,’ meende Arbatov. Richard Nixon was helemaal onbruikbaar.

Later praatte ik met Eisenstat na in zijn hotelkamer. De lunch was een hoogtepunt
geweest. ‘I am going to consult with you every step of the way.’ Hij herhaalde dat
de CIA naar zijn kantoor zou komen om over de reis met hem na te praten. Ik vroeg
hem met klem, mij overal buiten te laten, want ik zag al weer donkere wolken
opdoemen vol bemoeizieke en wraakzuchtige inlichtingendiensten die me zeker geen
consultancy voor Apple in Moskou zouden gunnen. Bingo. Bij de volgende reis naar
Moskou ontdekte ik reeds dat Apple een Zweed had aangetrokken, opdat ik geleidelijk
aan op een zijspoor kon worden gezet. Ik heb de Apple-ontwikkelingen in de USSR
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verder niet meer gevolgd. In 1987 heb ik me zelfs permanent teruggetrokken uit
Sovjetavonturen. Ik ben nooit meer naar Moskou teruggekeerd.
Opmerkelijk was dat Hartman als ambassadeur in Moskou in 1987 door John

Matlockwerd opgevolgd.Matlock schreef na zijn pensioneringAutopsy of an Empire21
over wat hij tussen 1987 en 1991 in Moskou zag en beleefde.

21 John Matlock, Autopsy of an Empire, Random House, New York, 1995.
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56 Think Tanks (4)

Zowel Frans Lurvink als, zo langzamerhand zijn trouwste paladijn, André Spoor,
hadden bij herhaling aangekondigd dat het moment was gekomen omCarel Enkelaar
als tweede man van Den Alerdinck, de denktank voor Oost-West journalisten, te
wippen. Dit zou op de bestuursvergadering van 2 juli 1985 moeten gebeuren. Wie
schetste mijn verbazing toen Lurvink op 3 juli opbelde dat het bestuur bij acclamatie
Carel had gekozen om de complete leiding van de stichting op zich te nemen. ‘Ik
ben eigenlijk heel erg blij met dit besluit,’ zei Frans ook nog. Al maanden smeedde
Lurvink het snode plan om Carel te dumpen. En nu was hij blij dat dit niet gebeurde.
Ik heb nooit willen weten aan de hand van welke toverformule Carel er toen in was
geslaagd zijn positie te prolongeren, want het deugde uiteraard allemaal van geen
kant.
Een paar dagen later reed ik naar Enkelaars buitenhuis in Twente. Hij vertelde dat

bij de vergadering de vonken er vanaf waren gevlogen. Hij had op aangeboden op
staande voet af te treden, waartegen unaniem werd geprotesteerd. Hij zat vaster dan
ooit in het zadel, dacht hij zelf. Lurvink had echter voor zichzelf uitgemaakt dat hij
zijn beide medestanders sinds het eerste uur onmiddellijk na Alerdinck III inMoskou
zou opzeggen. Hij wist maar al te goed dat de uitnodiging door de USSR uitsluitend
werd gedaan, omdat ik er sedert 1971 werkzaam was geweest en werd vertrouwd.
Moskou moest eerst doorgaan.
Wat Carel en ik niet door hadden, was dat het Lurvinks doel helemaal niet was

om een aantal miljoenen te investeren in de ontspanning tussen Oost en West. Hoe
hebben we ooit zo ezelachtig kunnen zijn om blind te blijven voor zijn ware motieven.
Misschien wilden we ze wel niet weten, omdat we werkelijk in het project geloofden.
Lurvink zag namelijk de economie van de USSR wankelen. Hij wilde in Moskou
zodanige contacten opbouwen met het oogmerk er florissante zaken te kunnen doen
als de zaak failliet ging. Waar Frans expert in was, en waar hij zijn miljoenen mee
had verdiend, was zijn fijne neus voor het opkopen van over de kop gedraaide
fabriekjes, deze weer in de rails te krijgen en vervolgens met veel winst te verkopen.
Ik wist in hotel Wientjes in Zwolle op 9 december 1984 meteen dat Lurvink geen

zuivere koffie was.Maar de gedachte dat we, dankzij diens nobele gestes, erin zouden
kunnen slagen daadwerkelijk betere Oost-West contacten tussen journalisten te
bewerkstelligen, was te belangrijk om lang stil te staan bij de vraag of de man wellicht
een schurk was. Ik suste mijn geweten door te stellen dat ik met Enkelaar werkte.
En Carel had al sinds hij hoofd Journaal en vervolgens programmadirecteur bij de
NOS werd met dit soort bijltjes gehakt. Ik ging er dus gewoon mee door.
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Op 14 juli 1985 was ik in Helsinki om met Vladimir Lomeiko te spreken. Hij
begeleidde de nieuweminister van Buitenlandse Zaken, Edward Shevardnadze tijdens
een officieel bezoek aan Finland. Ik lichtte hem over de ontwikkelingen in. Hij zei
zeer bezorgd te zijn, vooral omdat de zigzagkoers van Lurvink zwaar weer voorspelde,
ook met het oog op de komende bijeenkomst in Moskou.
Op 20 juli 1985 bezocht ik Lurvink op zijn kasteeltje. De BVD had hem opnieuw

en meerdere malen bezocht. Ze waren ook bij bestuurslid Stephan Schoor in Soest
geweest, om te waarschuwen, dat onze think tank een uiterst gevaarlijk initiatief was.
Waar halen ze toch steeds de gestoorde types vandaan om voor deze overheids
padvinderij te werken?
Op 3 september 1985 belde Henk de Mari van De Telegraaf met de vraag: ‘wist

je dat Lurvink zijn rekeningen niet betaald?’ Ik dacht: breek me de bek niet open,
maar ik bepaalde me tot de opmerking: ‘Er zijn wel eens vertragingen, maar nadat
alles op papier is gezet lopen de zaken gewoon.’
Tijdens een lunchmet Henk Hoflandmerkte deze op: ‘Je begrijpt toch dat, wanneer

uit zou komen dat Spoor geld van Lurvink aanneemt voor zijn Alerdinck-activiteiten,
niet alleen zijn lopende sollicitatie bij Elsevier in gevaar komt, maar het monument
dat hij voor zichzelf heeft gebouwd, blijvende averij oploopt.’
In Salzburg werd op 10 oktober 1985 een conferentie van de Club van Rome

georganiseerd ter nagedachtenis aan het overlijden van haar voorzitter, Aurelio Peccei.
Ook zijn weduwe en alle kinderen zouden aanwezig zijn. Het leek me een nieuwe
gelegenheid omLurvink, als voorzitter van een andere denktank, in een topgezelschap
van gelijkgezinden binnen te brengen. Maar wat deed de idioot? Hij had iemand
gezocht, die Russisch beheerste. André Spoor had hem toen voorgesteld aan de
Russische echtgenote van een Haagse barkeeper: Natasha. Deze dame bleek spoedig
ook over andere kwaliteiten te beschikken en trok al spoedig bij Lurvink in. Tot mijn
onuitsprekelijke ergernis verscheen hij in Salzburg met de niet uitgenodigde Natasha.
Ik maakte hem onverbloemd duidelijk dat als ik hem ergens in Club van
Rome-verband zou zien met deze dame, ik hem zou laten verwijderen. Ze bleef dus
twee dagenlang op haar hotelkamer.
De tweeëntwintigste van die maand lunchte ik met Spoor in New York. Hij gaf

toe aanvankelijk een betaling van 20.000 gulden met Lurvink te hebben afgesproken.
Maar hij bezwoer me naderhand te hebben besloten hiervan af te zien. Ik kende al
André dertig jaar. Voor het eerst geloofde ik hem niet. Intussen had professor Stephen
Cohen zich beklaagd niet het overeengekomen bedrag van Lurvink te hebben
ontvangen, maar slechts de helft. Spoor beloofde het met Lurvink te zullen regelen.
Toen ik begin november terugkeerde in New York vertelde Spoor dat Lur-
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vink flink had aangepapt met Donald Kendall van Pepsi, na hun ontmoeting in
Bulgarije. Hij noemde hem alweer ‘zijn beste vriend.’ Het bleef voor mij een raadsel,
waarom André de grillen en grollen van deze Lurvink niet langzamerhand doorzag
en in plaats daarvan onveranderlijk bleef voorgeven ‘dat hij de kwaadste niet was.’
Intussen trok Enkelaar op eigen kracht de wijste conclusie. Hij deelde Lurvink op 6
november 1985 schriftelijk mee zich terug te trekken uit Den Alerdinck. Ik werd
onmiddellijk door Frans opgebeld. ‘Willem, door het wegvallen van Carel moet ik
op jou terugvallen. Ik reken op je. Je moet me helpen de conferentie in Moskou tot
een succes te maken. We hebben dit samen, fiftyfifty volbracht.’ Ik verweet hem dat
hij Enkelaar formeel de leiding had gegeven, maar het hem intussen onmogelijk had
gemaakt zijn werk te doen. ‘LuisterWillem, ik wil niet met jou ook gedonder krijgen,’
was het antwoord. Na het aftreden van Carel Enkelaar had ik Lurvink dagelijks
meerdere malen aan de lijn. Hij deed of nu alles om mij draaide.
Op 27 november 1985 kwam ik in Moskou aan voor de Alerdinck III conferentie.

Spoor was onverwachts ziek geworden en bleef op zijn kamer. We kregen hem niet
meer te zien. Er werd een spoedberaad gehouden met de conferentiegangers. Stephen
Cohen, de Sovjet specialist van Princeton University, die ik er bij gehaald had, stelde
voor dat ik André zou vervangen tot hij beter was. Op ongekend felle toon liet Lurvink
zich echter ontvallen: ‘Willem wil ik er niet bij hebben.’ Iedereen hield verder zijn
mond, dus zei ik: ‘U wordt bedankt, ik ga weg,’ en vertrok eveneens naar mijn kamer.
Ik belde oud-ambassadeur Romanov en vertelde wat er allemaal gebeurd was. Hij
was woedend. ‘Ze zijn hier dankzij jou. Jij bent degene die dit heeft mogelijk gemaakt.
Ik zal Vladimir Lomeiko meteen inlichten.’
De volgende morgen telefoneerde al vroeg Romanov en zei dat Lomeiko me zou

bellen. Wat later had ik hem aan de lijn. Hij had me vanmorgen bij de aanvang van
de Alerdinck III Conferentie gemist en zei dat hij me zelf in het Intourist Hotel zou
komen ophalen. De woordvoerder van de minister die samen met Academician
Anatoly Gromyko gastheer was, had de vergadering verdaagd tot ik aanwezig zou
zijn. Van sovjetzijde werd zo gedemonstreerd dat ze mij bleven beschouwen als de
grondlegger van de hele Alerdinck-geschiedenis - wat ook waar was. Ik nam dus
toch deel aan het Alerdinck-panel op de plaats van André Spoor die ziek in bed was
gebleven. De Sovjets lieten Lurvink zien, hoe volgens hen de kaarten lagen. Voor
een keer was hij niet bij machte zijn wil door te drijven en mij van het panel uit te
sluiten, van een door mij georganiseerde bijeenkomst.
Terwijl we in juni twee dagen van discussies hadden gepland, duurde deze

conferentie slechts van 10.30 uur tot 14.15 uur op 28 november 1985. Iedereen sprak
van een eclatant succes. In werkelijkheid was het door het achterlijke geklier van
Lurvink een complete flop.
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Op 8 december 1985 vergaderde het bestuur in Den Haag om mijn vertrek bij Den
Alerdinck te formaliseren. De jurist van Lurvink, D.A. Slager, werd voorzitter. Hij
zou de zaken verder met me afwikkelen. Er is nadien ook nog een Alerdinck IV
Conferentie in New York gehouden. Na de ineenstorting van het rode Kremlin
verdween de organisatie vanzelf van het toneel. Lurvink trouwde met Natasha en
kreeg kinderen bij haar. Later zouden ze weer scheiden. Voor zover ik weet heeft
hij aanvankelijk fortuinlijke zaken in het nieuwe oude Rusland kunnen doen, maar
ik heb hem verder niet meer gevolgd en hoopte hem even snel te vergeten als ik hem
had leren kennen.
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57 Nahar vermoord?

Henk Herrenberg was inmiddels minister van Buitenlandse Zaken van Suriname
geworden en nodigde mijn broer en mij uit voor een bezoek. Theo regelde onder
meer de herfinanciering van een SLM jet via banken in Londen, maar door interne
naijver en onbetrouwbaarheid van topfunctionarissen22 werden zijn voorstellen
effectief getorpedeerd. Alle energie en opbouwende intenties van Bouterse,
Herrenberg, en van ons werd met vereende krachten van binnenuit getorpedeerd.
Bovendien was er de openlijke en georganiseerde sabotage van buitenaf. Vanuit
Washington, Parijs en Den Haag dirigeerde men via officiële kanalen en via
inlichtingendiensten tal van activiteiten om er voor te zorgen dat de man
verantwoordelijk voor 15 moorden - plus een uitstapje met Fidel naar India - in de
soep zou worden gedraaid.
Hoe de bovenkamers in Washington, Parijs en Den Haag in de jaren 80 en 90

draaiden werd geïllustreerd door Bill Clintons notoire uitspraak dat CIA-generaal
Suharto de Amerikaanse boy in Jakarta was. Inderdaad was Bouterse geen
Amerikaanse boy in Paramaribo, daarom beschuldigden ze hem er maar van een
Castro-boy te zijn want er moest Paramaribo iemand komen, die manipuleerbaar was
en vanzelfsprekend naar de pijpen van Washington, Parijs en Den Haag zou dansen.
Daarom werden de 15 doden van 1982 gebruikt als molensteen om Desi's nek.
Suharto, na Pol Pot de grootste massamoordenaar in de geschiedenis van
Zuidoost-Azië, werd in 1995 vereerd met een staatsbezoek van Beatrix, Claus en
Willem-Alexander, die als bijzonder cadeautje eenHollandse koe haddenmeegebracht
voor de boerderij van de generaal. Zo werken zelfs de bovenkamers van de Oranjes
die zich blijven lenen voor dergelijke charades in binnen- en buitenland.
Ik zou niet graag de journalisten de kost willen geven, die bewust en openlijk de

smerige spelletjes met westerse overheden en geheime dienstenmeespelen - natuurlijk
onder de banier van vrijheid van pers en meningsuiting. Hier was het steeds op de
eerste plaats De Telegraaf die het voortouw nam Bouterse permanent te belasteren,
te vernederen en als ongeneselijke schurk op te voeren. Op 6 augustus 1986 verscheen
weer eens over de hele voorpagina de kop: BOUTERSE STUURT HALVE LEGER OP
BRUNSWIJK AF, een verhaal dat bij elkaar gefantaseerd was door Arnold Burlage.
Ron Brunswijk, een Robin Hood-achtige reizigertje en rovertje spelende gesjeesde
ex-soldaat werd uiteraard opgevoerd als de Surinaamse Willem van Oranje, die het
duizendmaal beter voor had met zijn land dan Bouterse. Niemand heeft ooit willen
uitzoeken welke banden er waren tussen deze bosrover en buitenlandse
inlichtingendiensten. Laat staan wie de officiële en geheime tussenpersonen waren.
Parlementariërs zijn matador in het blauwblauw laten van vervelende en lastige hete
hangijzers.

22 Details zullen volgen in mijnMemoires.
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Een andere journalistieke schuinsmarcheerder in het anti-Bouterse circuit was Frans
van Klaveren, nota bene redacteur van NRC Handelsblad. Alles kan in dit land, als
je het maar wil zien. Wanneer hij echt antipropaganda wilde spuien moest hij zich
verlagen tot de Surinaamse Weekkrant, omdat blijkbaar de hoofdredactie van de
NRC zijn geklets dan te gortig achtte. Op 9 augustus 1986 publiceerde Frans het
artikel DESI BOUTERSE EN HET INTERNATIONALE CIRCUIT VAN HUURLINGEN,
DRUGSHANDELAREN EN AVONTURIERS. Ook daar lustten de honden geen brood van,
maar de De Weekkrant lezende Surinaamse gemeenschap werd voor de zoveelste
maal met de fabeltjes van NRC-journalist van Klaveren bestookt.
Op 8 augustus 1986 vloog ik Business Class naar Suriname. Er gebeurde iets

ongewoons. Er was nog een stoel vrij, en wel naast mij. De deur van het toestel was
al dicht om te vertrekken, maar ging weer open. Een man kwam binnen met een
plastic handtas en ging naast mij zitten. Al gauw begon hij zijn hele hebben en houden
uit de doeken te doen. Hij was Surinamer en heette Nahar. Hij woonde in Nederland.
Hij was bovendien miljonair geworden door de exploitatie van winkels voor
televisietoestellen. Ik vond hem maar een lastige flierefluiter en wilde lezen. De
waarschuwingslichten in mijn hoofd sprongen in elk geval op rood. Later tijdens de
vlucht verkondigde hij dat het tijd werd Bouterse dood te schieten. Hij was bereid
een miljoen gulden aan een van diens lijfwachten betalen om dit feit te helpen
bespoedigen. Toen hij naar het toilet ging, vroeg ik de SLM steward of hij wist wie
mijn buurman was. ‘Zeker, hij is miljonair. Hij heeft mij een keer een auto cadeau
gedaan.’ Ik vroeg maar niet naar de reden voor de beloning, maar ik begon me toch
zorgen te maken dat het geen loslopende gek was, en dat hij vanwege zijn
bankrekening wel eens zeer gevaarlijk zou kunnen zijn. Dat is immers de reden dat
deVShet grootste gevaar in de wereld vormen.
Bij aankomst op Zanderij stapte Nahar rechtstreeks in een auto, die geparkeerd

stond bij de vliegtuigtrap. Daarin wachtte zijn zwager, en Desi's voormalige
strijdmakker, commandant Bhagwandas. Ik nam een taxi van het vliegveld naar het
huis vanminister Herrenberg aan de Koffiemamalaan 2. Daar trof ik hem aan verdiept
in een kaartspel met zijn vrouwCarmen, Ingrid Bouterse en een derde, mij onbekende
dame. Ik vertelde hem dat ene Henri Nahar in het vliegtuig had aangekondigd Desi
te zullen laten vermoorden. Voordat ik de naam had genoemd scheen mevrouw
Bouterse al te weten over wie ik sprak. Zij liet haar kaarten op tafel liggen en liep
onmiddellijk naar een telefoon om haar man te bellen. Desi was kennelijk al op de
hoogte dat Nahar in het land was. Hij stelde haar gerust en zei dat de situatie onder
controle was. Herrenberg had kennelijk geen notie over wie het ging en kende het
bestaan van Nahar niet. Ingrid zei: ‘Die man bluft en is gek.’
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Wanneer ik werkelijk ingelicht wilde worden over wat zich in Suriname afspeelde
ging ik met Frits Pengel, de directeur van de Surinaamse televisie, praten. Hij haalde
me dan op voor een ritje van anderhalf uur met zijn auto om bij te praten. In 1955,
toen hij in Rome cinematografie studeerde, bij onder anderen Fellini, kende ik hem
al.
Het duurde nog tot 13 augustus voor ik Desi weer kon ontmoeten. Om 20.30 uur

werd ik door Herrenberg in Torrarica opgebeld met de mededeling: ‘Zo, ga je mee?’
Hij wachtte in de hal, en vervolgens reden we naar zijn huis. Carmen ging vast slapen.
Even later hoorden we stemmen buiten en Desi wandelde binnen. We omarmden
elkaar vrij stevig in de zitkamer van de minister.
Hij bevestigde, en maakte het gebaar van gekruiste vingers, zeer close met Henri

Nahar te zijn geweest. Toen Bouterse in Steenwijk gelegerd was hadden zij menig
kaartje, vaak ook samen met Ingrid, gelegd. Zij had hem overigens zondagavond
verslag gedaan van hoe ik ongerust in de Koffiemamalaanwas komenwaarschuwen.
‘Vertel me Willem, wat er aan de hand is,’ zei Desi. Ik herhaalde exact de belevenis
in het SLM-toestel met deze fantast. ‘We weten precies wie er op de binnenkomende
toestellen zitten. Nahar zou op een geheime missie komen en intussen gaat hij met
jou praten en vertelt alles?’ Hij zei verder dat Nahar al weer weg was. Hij belde nogal
koeltjes naar Ingrid om een telefoonnummer te krijgen om te kunnen natrekken of
Nahar inderdaad het land uit was. ‘We noemen Ingrid thuis, net als Tatcher de Iron
Lady,’ zei Bouterse, ‘want zij zou een heel ander en veel harder beleid voeren.
Daarom laat ik haar ook overal buiten. Zij is heel erg tegen Nahar gekant.’
‘Nou daar kan ik me iets bij voorstellen,’ zei ik. Tijdens ons gesprek belde hij naar

een andere dame, die hij ‘schatje’ noemde en zei: ‘Ga jij maar vast naar bed.’ Bouterse
is later van Ingrid gescheiden en met een andere dame getrouwd.
Nahar was inderdaad steenrijk. Hij had eerst veel geld in de cocaïnehandel verdiend

en had daarmee zijn televisiewinkels gekocht. Hij was slim, maar ook een sjacheraar
en onbetrouwbaar. Nahar had gezegd, mij bij André Haakmat te hebben ontmoet.
Onzin. Ik zag deze kloot voor het eerst in het vliegtuig. ‘Ik dacht nog, vanwege zijn
permanentje in zijn haar, het zal wel een nicht zijn,’ zei ik. Bouterse en Herrenberg
lachten zich kapot. In Steenwijk schijnt Nahar aan Desi de bijnaam Diana te hebben
gegeven en Bhagwandas heette toen Pauline. ‘Nou dan is Henk voortaan Hermine
en dan ben ik Wilhelmina,’ improviseerde ik.
Toch kwam het gesprek die avond steeds terug op de banden tussen Nahar en Ron

Brunswijk. ‘Ik moet dit toch serieus nemen,’ aldus de Bevelhebber. ‘Ik zal alles op
alles zetten om een einde aan die samenwerking te maken.’
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‘Hoe langer deze van buitenaf gesteunde guerrilla's zich in het bos kunnen handhaven,
hoe gevaarlijker ze voor de destabilisatie van Suriname zullen zijn,’ antwoordde ik.
Ambassadeur D.J. van Houten had me eerder een uur lang doorgezaagd over de
problemen met de bosnegers en de vluchtelingen in Frans Guyana. Nu sneed ik dan
ook mijn voorstel aan, dat ik eerder in een memo aan Van Houten had geformuleerd,
dat het een positieve diplomatieke stap zou zijn om Washington te vragen enkele
attack helikopters ter beschikking te stellen, opdat er eindelijk tegen de rotzooimakers
in het oerwoud zou kunnen worden opgetreden. Kennelijk had hij dit memo nooit
gezien. Hij keek namelijk nogal verbaasd. ‘Dan weet u meteen waar de Amerikanen
staan in deze affaire,’ vervolgde ik.
‘Hoe zouden we de zaak van die helikopters moeten behandelen?’ vroeg Desi. Ik

zag na enige over en weer praten een geheel andere de oplossing, ‘Via Brazilië,’ zei
ik. Ik was al sedert mijn eerste reis naar Paramaribo drie jaar geleden bevriend met
ambassadeur L.P. Lampreia, de latere minister van Buitenlandse Zaken van dit
grootste Latijns-Amerikaanse land. Generaal Damilo Venturini en hij hadden Desi
leren kennen en een uitstekende indruk van hem gekregen. ‘We spraken die eerste
keer drie uur met hem. Hij maakte geen enkele silly remark tijdens dit lange gesprek,’
aldus de ambassadeur. In Brasilia werd Bouterse in 1986 gewoon serieus genomen.
Brazilië zou de politiek handigste zet zijn. Bouterse scheen er voor te voelen en zou
de ambassadeur bij zich roepen. Brazilië zou inderdaad verkenning helikopters
leveren, waarvan er helaas een werd neergeschoten. ‘Weet Willem langzamerhand
niet teveel van ons?’ grapte Bouterse nog tegen Herrenberg.
Middernacht naderde en Henk zat ongegeneerd te gapen. Ik had al herhaalde malen

tactisch geprobeerd de avond te beëindigen, maar er werd voortdurend RemyMartin
bijgeschonken. Om 00.45 uur schonk Bouterse ook een glaasje voor mij in, omdat
ik verstek had laten gaan en zei: ‘One for the road.’ Hij gaf me een krachtige
afscheidshand toen hij vertrok en nam afscheid met: ‘Thanks Willem.’
Ik spring nu naar 1987. Op 17 november 1987 was ik na een bezoek aan het

Krugerpark met Peter in Hotel Paragon in Nelspruit. Peter was baantjes aan het
trekken in het water. Er was telefoon. Rudie Kagie van Vrij Nederland. Of ik wist
dat Henri Nahar afgelopen vrijdag reeds in Amsterdam was begraven. Zijn lijk was
drijvend in een rivier in Suriname gevonden. Omdat ik in een artikel voor deHaagse
Post over een mysterieuze man had gesproken in het vliegtuig Paramaribo wilde
Kagie weten of die man Nahar was geweest. Ik bevestigde dit.
Nahars weduwe had gezegd dat commandant Iwan Graanoogst haar man had

opgebeld. Daar was ik bij geweest en daar konden verder geen conclusies aan worden
verbonden. Volgens haar had haar man slechts willen be-
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middelen tussen Bouterse en Brunswijk. Dat zag Bouterse kennelijk anders. Kagie
zei ook dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van Nahar, en dat als
ik op de begrafenis aanwezig zou zijn geweest, ik door aanwezige Surinamers zou
zijn gelyncht. Hij stelde allerlei vragen over mijn Zuid-Afrikaanse reis, maar omdat
de waarschuwingslampen in mijn hoofd andermaal op rood knipperden vertelde ik
deze meneer verder helemaal niets.
Kagie publiceerde in VN het artikel: WAAROMHENRI ISACNAHARS LAATSTE REIS

EINDIGDE IN DE COMMEWIJNERIVIER. Ik werd als de kwade genius gezien, die
meewerkte aan het opzetten van de val, die Nahar noodlottig moet zijn geworden,
schreef Kagie zonder blikken of blozen. Een dergelijk ongecontroleerd geschrijf in
Vrij Nederland heeft bij mij niet bijgedragen tot enig vertrouwen in het weekblad,
waar ik zelf tussen 1956 en 1961 voor schreef. Sindsdien zouden ze steeds, als het
mij betrof, voor Den Haag door de knieën gaan, uitgezonderd Bibeb. Mijn enige
bemoeienis met Nahar is hiervoor aangegeven en eindigde met het gesprek met
Bouterse bij Herrenberg thuis, die kennelijk Nahar niet als bemiddelaar zagen, maar
eerder als de man die wijd en zijd rondbazuinde Bouterse te zullen laten vermoorden.
Op een van mijn volgende reizen naar Suriname bracht mijn boezemmaat Frits

Pengel, tijdens een van onze periodieke autotochten, enig licht in de kwestie van de
dood van Nahar. Suriname zou nieuwe bankbiljetten invoeren. Aan de vooravond
van de inwisseling van oud naar nieuw geld, zou Nahar een telefoontje hebben
gekregen of hij er iets in zag 25 Hollandse guldens tegen een uiterst voordelige koers
in te komen inwisselen. Nahar hapte. Hij nam 25miljoen op en vloog naar Paramaribo.
Het geld werd gedeponeerd op Fort Zeelandia en een paar dagen later vloog hij terug
naar Amsterdam met een bedrag in Surinaamse biljetten, waarop hij een miljoen
gulden kon verdienen op de zwarte markt in Amsterdam.
Opgetogen vloog hij terug naar huis, om daar tot zijn schrik in de ochtendbladen

te lezen dat de Surinaamse bankbiljetten zouden worden vervangen. Nahar keerde
vrijwel onmiddellijk naar Suriname terug met zijn poet aan waardeloos papier. Na
enige dagen wachten had hij een afspraak met Bouterse in Domburg in het huis waar
ik ook ben geweest. Nahar zei tegen zijn broer: ‘Ik heb een afspraak met Desi. Ik
neem een taxi, en ben over een uurtje terug. Dan gaan we nog even vissen.’ In de
vroege avond schijnt het ideaal vis-weer te zijn in Suriname. Frits Pengel had gehoord
dat Nahar tegen de taxichauffeur had gezegd: ‘Wacht op me, ik ben over een half
uurtje terug.’ Na tien minuten kwam een militair de chauffeur betalen, want ‘die
meneer wordt door een ander auto teruggebracht.’ Niemand hoorde na die avond
ooit nog iets van Henri Nahar, tot hij een aantal weken later drijvend in de
Commewijnerivier werd gevonden.
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58 Tashkent (2)

In 1971 was het een NOS documentaire over Grenzen aan de groei van de Club van
Rome die me voor het eerst naar de USSR bracht. Ik was opgegroeid in een familie,
die paniekerig antisovjet was.Mijn grootvader vanmoeders zijde heb ik nooit gekend,
omdat hij was overleden voor ik werd geboren. Mijn grootmoeder hertrouwde in
België met Ilia graaf Poslavsky. Zijn vader was de gubernator (gouverneur-generaal
voor het Russisch Azië van Tsaar Nicholas II) in Tashkent. Mijn grootmoeder had
het tsaristische Rusland nog meegemaakt. In 1917 was zij echter met mijn Russische
grootvader in de vs, toen de communistische Revolutie uitbrak. Zij gingen in de
Ardennen wonen en keerden nooit meer naar de USSR terug. Als kinderen brachten
we alle vakanties bij onze grootouders in België door. Vanaf onze prille jeugd werd
ons ingepompt dat de Sovjet-Unie een ‘evil empire’ was, waar je het beste ver weg
van kon blijven.
Het was voor mij in 1971 dan ook een groot nieuw avontuur om het er op te wagen

en de grootste, meest beangstigende politiestaat ter wereld toch binnen te gaan. Zoals
in Tashkent (1)23 beschreven, zag ik kans om in 1980, door middel van de aloude
truck van het Trojaanse paard, via mijn vriend, aartsbisschop Pitirim uit Volokolamsk,
uitgenodigd te worden door de Russische kerk om een reis naar Odessa en Tashkent
te maken. Eenmaal daar gearriveerd overviel ik de mij begeleidende tolk, de heer
Konkov, met het feit dat ik mijn tante Tatjana Poslavskaya wilde ontmoeten, waarbij
ik ontdekte dat ook andere familieleden nog leefden, zoals de echtgenote van de
broer van mijn grootvader, Yuri graaf Poslavsky, die als Tsaristische officier met
twee andere broers door Stalin werd geëxecuteerd.
Teruggekeerd van die reis heb ik in het Beursgebouw in Utrecht een zaaltje gehuurd

en de Hollandse tak van de Poslavsky's uitgenodigd om te luisteren naar de
bandopname van de Dodenmis, die ik in Tashkent liet uitvoeren in de kathedraal,
alwaar de Gubernatoren diens vrouw al die jaren, in het geheim, onder het altaar
begravenwaren geweest. Later is de laatste Russische Poslavsky in rechte lijn,Maxim,
met diens vrouw in Nederland geweest, terwijl ik in Zuid-Afrika was.
Voor mij is het onbegrijpelijk dat niemand van de Hollandse tak der Poslavsky's

ooit naar Tashkent is gereisd. De Poslavsky's zijn van Poolse afkomst. Binnen de
familie zijn de banden met de voormalige Russische aristocratie steeds op een laag
pitje gezet uit angst voor represailles van de KGB. Maar nu de kaarten grondig zijn
geschud in Oost-Europa zou de jongere generatie Poslavsky's toch moeten zijn gaan
uitzoeken waar ze werkelijk vandaan komen. In mijn werkkamer aan het Singel hangt
een stadsgezicht van Amster-

23 Zie In het land der blinden.
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dam uit 1835 door Alexander Oltmans geschilderd. Ik ben de laatste Oltmans in
rechte lijn die er naar kan kijken. 's Avonds brand ik het kapje boven dit schilderij
en laat er licht op schijnen uit piëteit voor deze voorouder met wie ik toch een
bepaalde band voel. Welke wereld zou er niet voor de Poslavsky's opengaan, indien
zij Warschau en Moskou hun oorsprong zouden navorsen?
De affaire Lurvink en de in 1985 grandioos mislukte Alerdinck III Conferentie in

Moskou betekenden voor mij het begin van het einde om nog naar Rusland terug te
willen gaan. De kruipende omwenteling was in volle gang. Brezhnev, Chernenko,
en Andropov volgden elkaar in hoog tempo op. In Havana vertelde vice-president
Carlos Rafael Rodriguezme een aardige anekdote. Brezhnev overleed in hartje winter.
Fidel ging naar de begrafenis, maar zwoer nooit meer bij 40 graden onder nul terug
te gaan. Een jaar later overleed de bejaarde Chernenko eveneens in hartje winter.
Fidel liet zich uiteindelijk overtuigen om opnieuw de Russische kou in te gaan juist
om speculaties te voorkomen dat een wegblijven van de Cubaanse leider op
spanningen tussen Moskou en Havana zou duiden. Toen Andropov ook nog eens bij
40 onder nul overleed, verdomde Castro het verder en stuurde zijn broer Raul naar
de begrafenis. Zelfs de gezaghebbende New York Times kwam prompt met uit
welingelichte kringen te hebben vernomen dat de spanningen tussen Cuba en de USSR
hoog waren opgelopen. Carlos Rafael lachte: ‘Zo gaat dat bij jullie vrije pers. Er was
absoluut niets van waar.’ Die spanningen zijn pas veel later gekomen.
Het was bovendien duidelijk dat de Sovjet-Unie in snel tempo bezig was in totaal

ander vaarwater terecht te komen. Iedereen in de westerse wereld was verrukt van
‘Gorby’, tot en met mijn CPN collega en vriendWimKlinkenberg toe. Op 6 juni 1986
schreef ik een brief gepubliceerd in de NRC dat ik Mikhail Gorbachev als een
gevaarlijke amateur inschatte, die blind was voor het feit dat de regering Reagan-Bush
maar een doel had, en dat was om het evil empire op de knieën te krijgen. De
Brezhnev-Kosygin tandem was de laatste Sovjetregering, die door had waar het
Westen mee bezig was. Chernenko's korte bewind was gebaseerd op eerbied voor
een oude baas, die nog een keer aan de bak mocht komen. Vergelijkbaar met de jaren
50 toen maarschalk Kliment Voroshilov president mocht zijn. Hij overleed binnen
12 maanden.
Yuri Andropov zat op de Brezhnev-Kosyginlijn, en wanneer hij niet eveneens

binnen een jaar was overleden, zou de USSR niet in 1990 zijn gevallen. Als oud
KGB-directeur kende Andropov het klappen van de zweep. Hij wist tot in zijn
vingertoppen waar het Westen mee bezig was en had zich nooit in de luren laten
leggen, zoals Gorby. Gorbachev miste de ervaring in de omgang met buitenlanders
en de Amerikanen in het bijzonder. Hij zag niet wie
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ze werkelijk waren. Een enkele keer vlamde Gorby's CPSU-hart op, bijvoorbeeld
tijdens de ontmoeting met Reagan in IJsland, toen beiden het conferentiepand
gebrouilleerd verlieten. Maar grosso modo wond de regering Reagan de
Gorbachev-kliek om de vingers.
Ook intern liet Gorbachev zich van alle kanten een oor aannaaien. Indertijd,

bijvoorbeeld bij het afzetten van Nikita Khrushchev door Brezhnev in 1964, gebeurde
zoiets vrijwel geruisloos. Khrushchev werd in zijn villa aan de Krim van zijn bed
gelicht en naar Moskou gevlogen. Daar vernam hij dat hij beter op zijn dacha kon
gaan wonen en klaar was kees. Gorbachev werd eveneens in zijn villa aan de Krim
geconfronteerd met een coup. Maar deze leidde echter tot hevige schietpartijen in
de straten van Moskou. Zijn tegenstander, Boris Yeltsin, klom op een tank en Gorby
kon vanaf dat moment naar de macht fluiten.
Op 13 april 1986 reisde ik voor het laatst naar de USSR omdat ik nog steeds van

plan was een interviewboek met Academician Yevgeny Velikhov te schrijven. Ik
logeerde, op zijn voorspraak, weer in Hotel Akademiskaja, het gastenverblijf van de
USSRAcademy of Sciences. Op het vliegveld kreeg ik het weer eens aan de stok met
de altijd onnodig vervelende douane. Deze keer moest ik een formulier in vullen
welke gouden sieraden ik bij me had, tot aan mijn zegelring toe. De volgende ochtend
zei de assistent van mijn gastheer, Balaouzev dat hij had gehoord over mijn
spectaculaire aankomst: ‘I don't understand, that they did not sent you back to
Holland.’
‘If you want me to do that, I go back now,’ antwoordde ik deze kloot. ‘Ha, ha,

ha,’ lachte hij.
Die middag bezocht ik ambassadeur F.J.T. van Agt. Hij had nog nooit van Velikhov

gehoord. Ik dacht, wat doe ik hier? Ik ben na vijftien minuten weer opgestapt. ‘Ik ga
uit de dienst. Ik word oud,’ zei hij ook nog.
Pas op 16 april kon ik om 18.00 uur Velikhov een uur lang te pakken krijgen om

aan ons interviewboek te werken. Ook op 17 april hebbenwe plezierig verder gewerkt.
Ik overhandigde hem de brief van Eisenstat van Apple. Hij zegde toe hem te zullen
telefoneren. Ik was eigenlijk verbaasd over het gemakwaarmee hij alle geprepareerde
vragen beantwoordde, dikwijls met humor. Hij had over een titel nagedacht,
misschien: ‘Nuclear Chaos?’ Hij had overigens zijn voorgenomen reis naar deVS-
en Apple - afgezegd vanwege de Amerikaanse bombardementen op Libië. Over
Reagans aanval op Qadaffi zei hij: ‘It is madness. It is now 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?’ Ik antwoordde dat ik de Amerikanen al heel lang als de eigenlijke
terroristen beschouwde. ‘I am not a communist, but the evil empire is inWashington,
not here,’ zei ik tegen Velikhov in 1986 en ik sta hier in 2003 meer achter dan ooit.
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Juist omdat de wereld en de VN ook in 1986 niet reageerden op nieuwe Amerikaanse
schendingen van het Handvest van de Verenigde Naties en de regels van het
internationale recht, gingen de zoon van Bush en zijn medeplichtigen, waarvan velen
ook Reagan en zijn vader hadden gediend, er van uit dat zij in 2003 in Iraq
ongehinderd hun gang konden gaan. Qadaffi had in 1986 gelijk, toen hij zei dat
Reagan en Tatcher terecht zouden moeten staan als oorlogsmisdadigers. Hetzelfde
geldt in 2003 voor Bush en Blair.
Bush verklaart alle nog strijdende aanhangers van Saddam in Iraq vogelvrij. Ze

mogen zonder pardon worden geliquideerd. In Nederland heetten wij tussen
1940-1945 vrijheidsstrijders. Aan Bush - en Sharon - is deze vergelijking niet besteed.
Desnoods gaan er 100 per dag tegen demuur. Dit betekent Amerikaansemassagraven
in Iraq. Op een dag, wanneer Iraq weer onafhankelijk zal zijn van de vs, zal een
Irakese Qadaffi verlangen dat Bush, Cheney, Rumsfeld en wellicht Wolfowitz voor
oorlogsmisdaden terecht moeten staan.
Wat is het verschil tussen USmassagraven in Irak of massagraven in Joegoslavië?

Dat Milosevic hen, die de veiligheid van zijn eigen land bedreigden, vogelvrij
verklaarde en doodschoot. Hij zit voor die oorlogsmisdaad in Den Haag. Bush laat
Irakezen, die tegen de Amerikaanse bezetting van hun land strijden, doodschieten.
Dat deed Hitlers Seiss Inquart tussen 1940-1945 met Nederlandse verzetsstrijders
hier. Is er verschil tussen Hitler in Nederland, Sharon in de bezette gebieden van
Palestina (die door Israël sinds 1967 bezet worden gehouden) en Bush in Irak? Voor
de stoffelijke resten in massagraven in Palestina, Irak of Nederland in de Tweede
Wereldoorlog niet: ze werden allemaal door oorlogsmisdadigers (Sharon, Bush,
Hitler) om het leven gebracht.
Ik ben na 1986 nooit meer naar Moskou teruggegaan. Yeltsin volgde Gorbachev

op. Met hem was het hek pas goed van de dam. Time bracht op 15 juli 1996 zelfs
een omslagreportage onder de titel, EXCLUSIVE: THE SECRET STORY OF HOW
AMERICAN ADVISERS HELPED YELTSIN WIN. Washington was zozeer bevreesd dat
‘puppet’ Yeltsin die verkiezingen zou verliezen dat er in 1995 met behulp van Bill
Clinton, en diens politieke goeroe, Bill Morris, een team van adviseurs uit deVSwerd
gerekruteerd. Dit team van vijf personen werd geïnstalleerd in kamer 1120 in het
President Hotel in Moskou. De dochter van Yeltsin, Tatiana Dyachenko, die de
verkiezingscampagne van haar vader leidde, betrok kamer 1119. Steven Moore,
George Gorton, Joe Shumate, Richard Dresner, en Felix Braynin, een naar
deVSgeëmigreerde Rus, vormden het Amerikaanse team dat er voor moest zorgen
dat Yeltsin bleef zitten waar hij zat. Dresner had met Bill Morris gewerkt voor de
verkiezing van Clinton. Gorton was een strateeg uit de staf van gouverneur Pete
Wilson van Californië. Time verzuimde het kwintet een CIA-team te benoemen. Als
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Eisenstat van Apple al door de CIAwordt ondervraagd over wat hij uitvreet inMoskou,
kan men nagaan hoe het team dat in een kamer naast de dochter van Yeltsin wordt
geïnstalleerd, werkelijk tot stand is gekomen.
Wanneer men tijdens mijn laatste bezoek aan Moskou in 1986 - toen Gorbachev

reeds druk in de weer was af te breken waar 70 jaar aan gewerkt was - voorspeld zou
hebben dat in 1996 een Russische president aan de hand van Amerikaanse verkiezings
trucks, ook nog eens uitgevoerd door een CIA team, de lakens in het Kremlin zou
kunnen blijven uitdelen, zou ik onherroepelijk hebben gedacht met een vertelsel uit
de sprookjes van Moeder de Gans te maken te hebben. Maar zover was het dus reeds
met de voormalige USSR gekomen. De CIA adviseerde Yeltsin.
Gorbachev heb ik in 1995 tijdens een Forum in San Francisco dat hij gedurende

twee dagen samen met Ruud Lubbers en enkele anderen voorzat, nauwlettend
beluisterd en bestudeerd. Ik herkende niets meer in zijn optreden dat herinnerde aan
Sovjetbeleidsmakers, zoals ik er zo veel tussen 1971 en 1987 heb gekend. Georggi
Arbatov verzuchtte in de jaren 70 nog, toen ik een boek met hem schreef, dat hij er
niet aan moest denken dat de USSR ooit in een verre toekomst de weg van Amerika
zou opgaan. Ook gedurende de eerste helft van de jaren 80 was het ondenkbaar dat
deze super power al over vijf jaar definitief het loodje zou kunnen leggen. Tijdens
Alerdinck III in Moskou was die mogelijkheid helemaal niet in zicht.
Victor Chernomyrdin, manager van Gazprom, de Russische Shell, was een van

de premiers die Yeltsin hebben gediend. Volgens het State Department was hij de
tweede machtigste man in het nieuwe Rusland. Hij was bijzonder goed bevriend met
vice-president Al Gore, die een go between naar het Witte Huis vormde.
Yevgeny Primakov was de enige premier sovjetstijl, die onder Yeltsin nog een

kans kreeg. Ik leerde hem in de jaren 70 kennen en heb hem in Club van
Rome-verband geïnterviewd. Hij was toen directeur van het Institute for the Near
East van de USSR Academy of Sciences. Hij sprak vloeiend Arabisch. Toen hij op
kasteel Nijenrode een Pugwash Conferentie bijwoonde, zocht ik hem op en maakten
we samen een wandeling in de tuin. Begin jaren 90 stelde hij een nucleair
bewapeningsverdrag voor tussen China, India en Rusland, de drie grootste landen
ter wereld en alle drie in het bezit van atoomwapens. Het was een demonstratieve
poging om een tegenwicht te vormen tegen de nucleaire as tussen Washington en
Londen. Dit voorstel was inderdaad het enige juiste en gewenste antwoord op de
nieuwe supermachtpolitiek van Amerika, welke vanaf 1990 helemaal haar beslag
heeft gekregen.
Washington had binnen de kortste keren een stokje gestoken voor het

Primakov-plan. De banden met NewDelhi werden snel verbeterd. Amerikanen doen
zoiets voornamelijk via het aanbieden van een Niagara aan dollars
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en andere chantagemethoden. De in Moskou geïnfiltreerde CIA mannen zullen ook
een partijtje hebben meegeblazen. Primakov wankelde. Koningin Beatrix stond op
het punt een staatsbezoek aan Boris Yeltsin te brengen. Ik wilde mee, om Primakov
opnieuw te kunnen ontmoeten. Zijn visitekaartje lag in mijn paspoort. Ik stond op
de lijst der meereizende journalisten als reporter voor de Daily Invisible van de
Amsterdammer Julius Vischjager. Mijn Haagse rode kaart heeft namelijk altijd
bijzonder actief meegeteld bij hoofdredacties van de vrije pers hier. Reeds op weg
naar het vliegveld werd de reis afgeblazen, omdat Yeltsin ziek was geworden of te
dronken was om de Haagse majesteit onder ogen te komen.
Primakov werd opgevolgd door Vladimir Putin, een president uit de voormalige

KGB-gelederen geplukt. Niemand weet precies hoe dit in zijn werk was gegaan. Was
Putin een kennis van Chernomyrdyn uit St. Petersburg? Had de Gazprombaas met
Gore overlegd, en Gore met Clinton? Wat de achtergronden van deze uit het niets
opgedoemde ster aan het Russische politieke firmament precies is geweest, zal men
misschien pas over jaren weten. Zo duidelijk als het was waar Sovjet leiders op het
politieke slagveld van de wereld stonden tot en met Andropov, zo onduidelijk, zelf
mysterieus en verward is de houding van het nieuwe Rusland onder Putin in dit eerste
decennium van de 21ste eeuw. Rusland wordt nog altijd door vrijwel niemand
vertrouwd. Onder de mysterieuze Putin is dat terecht.
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59 Desi (2)

Het is 16 augustus 1986. Samenmet Desi Bouterse en commandant Iwan Graanoogst
vlieg ik met een tweemotorig militair toestel naar Albina, de grensplaats met Frans
Guyana. Minister van Binnenlandse Zaken, JulesWijdenbos, is per auto gegaan, wat
enkele uren in langer duurt. Desi vroeg een van de twee meereizende lijfwachten om
zijn schrijfmap. ‘Hierin zitten mijn brains,’ zei hij tegen mij, toen hij aantekeningen
begon te maken. Hij was slaperig, want het topberaad had tot 04.00 uur geduurd. Bij
de landing in Albina maakten we een bocht langs de grens met het Franse buurland.
Desi maakte een gebaar van die kant op te willen schieten.
Het plaatsje ligt heel mooi aan de Marowijnerivier. We reden in twee snelle auto's

naar de plaatselijke kazerne die door Brunswijk was aangevallen. De daar aanwezige
militairen beklaagden zich geen vrije weekends meer te hebben. De Bevelhebber
beloofde er iets aan te zullen doen. We wandelden vervolgens naar het
districtsgebouw, waar een volle zaal op ons wachtte. Desi zei tegen de
districtscommissaris, ‘Meneer Oltmans is een bijzondere gast.’ Ik kreeg ook een
stoel op het podium toegewezen. Alles deedmij terugdenken aan 195 7, toen ik Bung
Karno op reis door Indonesië vergezelde en we soms kleine plaatsen aandeden, zoals
de eilandjes Ternate en Tidore. Dit was wederom een unieke ervaring.
Ik bestudeerde de blik in de ogen van de militairen en van de burgers op straat

wanneer zij tegen Bouterse spraken. Er werd spontaan en aardig op hem gereageerd.
Maar er waren toch ook volop mensen die niet onder stoelen of banken staken dat
ze niet blij met hem waren. Sommigen lieten dit openlijk, ook aan hem zelf, blijken.
Hij negeerde deze negatieve signalen totaal, en dat was begrijpelijk.
Rechts in de zaal zaten zeker tien rijen dik de kapiteins en autoriteiten van de

bosnegers. Als tekenen van hun waardigheid droegen zij hun uniformen en petten.
Desi had zorgvuldig zijn huiswerk gedaan. Hij sprak ongeveer een uur aan de hand
van zijn aantekeningen. Bung Karno heb ik dit alleen zien doen op 17 augustus, de
dag van de onafhankelijkheid. En in 1960 bij het uitspreken van zijn beroemd
geworden rede To build the World anew voor de Algemene Vergadering van de VN,
bijgewoond door meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders. Verder sprak hij
nooit van papier.
Een oude kapitein riep hem toe: ‘Bouta geef ons wapens en we zullen Brunswijk

opsporen.’ Ook stonden een voor een vertegenwoordigers uit de binnenlanden aan
de interruptiemicrofoon om vragen te stellen. Gelukkig vertaalde iemand het dialect
zodat ik er iets van kon begrijpen. Bouterse draaide zich om. Hij wilde zijn glas water
bijvullen, maar de kan was leeg. Ik stond op en vulde zijn glas uit een andere kan,
als demonstratief gebaar dat niet alle Nederlanders hem als onacceptabelemoordenaar
zagen.
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Later stond ik op de veranda van het huis van de Districtscommissaris met Desi te
praten. Brazilië was inderdaad bereid helikopters aan Suriname te verhuren. Ik
antwoordde dat het effect om toestellen van de Amerikanen te vragen, om te
ontdekken waarWashington eigenlijk stond, verloren zou gaan. ‘Herrenberg is zowel
met de Amerikanen als de Brazilianen bezig geweest,’ aldus Bouterse.
‘Je zou eigenlijk zelf met ambassadeur Robert Barbour moeten gaan praten.’ Ik

vermoedde dat Herrenberg, die in elk geval eigen spelletjes speelt, mordicus tegen
het binnenhalen van Amerikanen was. Daar had hij enerzijds gelijk in. Yankees zijn
als het turfschip van Breda. Aan de andere kant, als ze niet bereid waren Brunswijk
te helpen oprollen, zou dat een nadere aanwijzing zijn wie er achter die man zaten
om Suriname te destabiliseren en Bouterse weg te krijgen. Bovendien, naar Barbour
gaan had geen zin, want die zou eerst ambassadeur Van Houten opbellen, die
geïnstrueerd werd mij, waar mogelijk, de pas af te snijden.
Tijdens de vlucht terug naar Paramaribo viel hij in slaap. Ik dacht, het is best

mogelijk dat hij op een dag echt vermoord wordt. Hij scheen werkelijk nooit aan
gevaar te denken. In Albina hoorde ik hem tegen een lijfwacht zeggen: ‘Ik bemoei
me nooit met security.’ Wie zou de Brutus zijn, die hem een kopje kleiner maakt,
zoals Ernst van Eeghen en Henri Nahar zo graag willen. Om niet te spreken over de
miljoenen Nederlander, die deze man opgeknoopt zouden willen zien. Volgens Roel
Martens jogde Bouterse nog altijd in een T-shirt dwars door Paramaribo. Tegen Frank
King van het weekblad De Achtergrond had ik onder meer gezegd dat Bouterse een
beschermengel moest hebben.
Ik bezocht op 29 augustus commandant Graanoogst in deMemre Boekoe-kazerne,

op verzoek van broer Theo die enkele zakelijk antwoorden wilde krijgen. Opnieuw
vroeg ik Graanoogst hoe het met de helikopters was gegaan. Hij had de kwestie met
de Amerikaanse militaire attaché besproken. ‘Ze wilden militairen met de toestellen
meesturen, en dat doen we dus niet.’ Daarna zei hij geheel onverwachts: ‘Ga maar
naar de werkkamer van de baas.’
Bouterse luisterde geduldig naar mijn pleidooi dat het misschien toch een goede

gedachte was, om een keer met zijn oude vriend Henri Nahar te spreken; ook omdat
deze tenslotte familie van Bhagwandas was. Een bemiddelingspoging zou immers
de eenheid in het leger alleen maar verder herstellen. Hij reageerde met de woorden:
‘Ik zal dit met Bhagwandas overleggen.’ Ook deelde ik hem mee dat Harvey
Naarendorp me had verzekerd eigenlijk weer operationeel in het proces mee te willen
draaien, mits er een openhartig gesprek tussen hen beiden aan vooraf zou kunnen
gaan. Er was tussen Bouterse en Harvey met succes gestookt en zij hadden elkaar al
een
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vrij lange tijd niet meer gesproken. Bouterse schreef het telefoonnummerwaar Harvey
logeerde in zijn agenda.
Tenslotte vroeg ik of hij John Drieskens, hoofdredacteur van Panorama, voor een

interviewwilde ontvangen, want dan zou ik 10.000 gulden voor bemiddeling krijgen
en kon ik wat langer in Suriname blijven. Hij ging akkoord, wat mij weer lucht gaf.
Ik overhandigde Desi ook een artikel over Paul Bremer die van Den Haag naar
Washington was overgeplaatst, om zijn nieuwe post als tsaar der terroristenbestrijding
te gaan bekleden. ‘De Amerikaanse ambassadeur bezoekt me straks,’ zei hij. Dus
net op tijd, want hij zal het zeker met Barbour over het terrorisme van Brunswijk
hebben en de steun aan deman, die wijst in de richting van DenHaag enWashington.
‘U zou bij de ambassadeur kunnen laten doorschemeren, dat u overweegt een
interview aan The New York Times te geven over Westerse steun aan terrorisme in
Suriname om de regering te destabiliseren.’ Ik zag hem nadenken. Hij liet me
overigens op het toestel van Graanoogst naar Panorama bellen om te melden dat
Drieskens het vliegtuig kon nemen.
Intussen berichtte Han Hansen in de Volkskrant dat Bouterse bij een bezoek aan

Granman Gazon van de Aukaners uiterst onvriendelijk zou zijn ontvangen. Ik was
op 13 augustus 1986 zelf met Bouterse, Wijdenbos en Libretto, de commissaris voor
de bosnegers, naar Drietabbetje gevlogen. Ik had Desi ervan weten te overtuigen dat
vrede met Brunswijk mogelijk moest zijn, mits er directe contacten zouden worden
gelegd. Brunswijk was een Aukaner. Gazon zou met zijn uitzonderlijke gezag als
Granman kunnen bemiddelen. Ik vertelde Desi dat kolonel Ventje Samual ook eens
de wapens tegen Sukarno had opgenomen.Maar tijdens een reis van de Indonesische
president naar Oost-Indonesië in 1957 werd toch weer een ontmoeting tussen hen
geregeld. Pas op het vliegveld waren Wijdenbos en Libretto ingelicht waarom ze
waren opgetrommeld voor een bezoek aan Granman Gazon. We landden in
Drietabbetje en namen een gemotoriseerde prauw naar de overkant van de rivier,
waar niemand was om ons te ontvangen. Bouterse kwam onaangekondigd. Dus
duurde het even voor het huis in gereedheid was gebracht om de hoge gasten te
ontvangen. Zo is het kletspraatje ontstaan en bij de Volkskrant terechtgekomen.
Gazon ontving Bouterse en zijns gezelschapmet alle egards van een regeringsleider.

De Granman zat zelf aan het hoofd van een lange tafel met links minister Wijdenbos
en Libretto. Rechts Desi, naast wie een tolk zat. Ik zat ver weg aan het ander
hoofdeinde om, met ingehouden adem, op de kleinste details te letten. Er hingen in
de vergaderzaal een foto van Wilhelmina, een statieportret van Juliana en Bernhard
en een foto van Beatrix en Claus. De Granman was ridder in de Orde van Oranje
Nassau. De oorkonde hiervan hing bij de majesteit. Ook hing er een lijst granmans:
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Araby (1757-1762),
Pamo (1762-1790),
Bambey (1790-1810),
Tonnie (1790-1830),
Bijman (1838-1965),
Blijmoffo (regent),
Oseisie (1888-1915),
Amakti (1915-1931),
Kanape (1931-1937),
Amatodja (1937-1947)
Akontoe V. (1950-1964).

De huidige vorst GazonMatodja was een vriendelijke uiterst rustigeman, die absoluut
gezag uitstraalde. Er werd in dialect gesproken. Het eerste kwartier, toen Bouterse
uiteenzette waarom hij wilde praten, leek hij enigszins nerveus. Maar hij ontspande
en het werd in alle opzichten een vredesgesprek om af te tasten of een staakt het
vuren tussen het bos (en Brunswijk, een Aukaner) en de stad, Paramaribo, mogelijk
zou zijn. Libretto was ook afkomstig uit dit gebied. Hij sprong geregeld in. Men ging
buitengewoon respectvol en diplomatiek met elkaar om. Het werd een palaver van
anderhalf uur. Er werd besloten dat ieder van de vier Granmans van het Surinaamse
bos een afgevaardigde zou kiezen en men opnieuw over de kwestie van het
rebellerende junglecommando bijeen zou komen. Ik dacht, dit is dus vast gelukt. Met
schieten is niets op te lossen. Dit was het Indonesische musjawarah (kletsen) tot je
mufakat (overeenstemming) bereikte in de praktijk. Ook dit was nieuw voor Desi.
Hij zou drie brieven naar de andere Granmans schrijven en Libretto zou ze persoonlijk
gaan overhandigen.
In het toestel terug zat ik naast Bouterse. Wijdenbos en Libretto sliepen. ‘Nu heb

je gezien hoe de democratie van de bosnegers werkt, Willem,’ zei Desi. We vlogen
boven het Brokopondo-stuwmeer. Hij wees op een eilandje, en zei: ‘Daar zou ik
willen wonen en vissen.’ Ik antwoordde dat ik daar niets van geloofde, omdat hij
eerder juist had gezegd dat het werk van regeringsleider een soort hobby was
geworden. ‘Dan ken je me toch slecht, Willem,’ antwoordde hij. ‘Ik heb vijf jaar
geleden mijn leven opnieuw ingedeeld. Ze zullen zich in deze jongen toch vergissen.’
Waarmee hij wilde aangeven dat er een moment zou komen dat hij zich geheel uit
de leiding zou terugtrekken en zijn rustige leven weer zou hervatten van voor het
moment dat Roy Horb bij hem kwam om de Surinaamse revolutie te bepleiten.
Bij terugkeer in Torarica zag ik in een krant dat Lubbers de Surinaamse

oppositieleider Wijntuin had ontvangen. Ze hebben in Den Haag nooit iets begrepen
van dekolonialiseren en zullen het ook nooit begrijpen. Nieuw
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denken zit niet in het Haagse vocabulaire. Men blijft hartstikke blind voor nieuwe
realiteiten. Eine alte Geschichte aber immer wieder neu.
In die tijd in Suriname moest ik ook steeds vaker over de ontwikkelingen in

Zuid-Afrika denken. Ten eerste, omdat de bosnegers oorspronkelijk Afrikanen waren.
Wat zou de stand van zaken zijn in de bakermat van blacks zijn? Ten tweede: Peter
zoumogelijk naar Johannesburg gaan. In 1986 was hij nog steeds als acteur in Londen
werkzaam, maar de ouders van zijn Zuid-Afrikaanse partner, de acteur Edwin van
Wijk, hoopten dat hun enige zoon eens terug zou komen. Een derde aanmoediging
om naar Zuid-Afrika te gaan kwam van mevrouw Cecile van Lennep, de moeder van
Frank, een reeds overleden Nijenrode-vriend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
zijn vader gezant in Pretoria geweest. Zuid-Afrika werd voor de Van Lenneps de
heerlijkste diplomatieke post uit hun leven. Bovendien, na Indonesië en Suriname,
was Zuid-Afrika de ontbrekende schakel in het vaderlandse koloniale verleden.
Kolonel Qadaffi had Bouterse uitgenodigd zijn land aan te doen op weg naar een

bijeenkomst van niet-gebonden landen in Harare, Zimbabwe. Desi merkte op: ‘Als
Washington niet wil helpen met helikopters, dan vraag ik Qadaffi ons te assisteren
tegen de terroristen.’
Op 2 september sprak ik nog eens met Iwan Graanoogst in diens kantoor op de

Memre Boekoekazerne. Het werd voor een deel een college in wereldpolitiek. Hij
zit tenslotte zeer dicht bij de Bevelhebber. Vlak voor vertrek wandelde Desi de kamer
in. Ik zei dat Drieskens bijzonder ingenomen was met het lange interview op het
paleis. ‘Dit zeg ik niet om te slijmen.’24

Ik vertelde dikwijls door Henri Nahar uit Nederland te worden opgebeld. ‘Wat
moet ik met die man doen? Het is duidelijk, dat hij aan de verkeerde kant blijft staan.’
‘Wat stelt u voor?’ vroeg Bouterse slim.
‘Het beste is om die man in zijn eigen vet gaar te laten koken. Wanneer je in die

zaak duikt stuit je meteen op Bhagwandas. Wat niet weg neemt dat ik bereid ben
hem in de publiciteit te brengen dat hij met Brunswijk bezig is, hem waarschijnlijk
meefinanciert. Bovendien wil hij een miljoen op tafel leggen om u uit de weg te
ruimen, wat hij met luide stem in het vliegtuig naar Paramaribo tegenmij verkondigde,
waarover de SLM-steward overigens zijn schouders ophaalde,’ antwoordde ik.25

Ambassadeur Henk Heidweiler was over uit Den Haag en logeerde in Torarica.
Hij vertelde dat de eerste vraag van Beatrix aan hem was geweest: ‘Hoe gaat het met
u?’
‘Okay majesteit, maar iedere ochtend wordt mijn bureau overladen met

24 Zie ook Panorama no. 38. 1986.
25 Zie H.P., 20 september 1986.
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een orgie van negatieve informatie over mijn land’ had hij geantwoord. Herrenberg
vulde aan: ‘De ambassadeur heeft tegen Beatrix gezegd dat het voor ons tijd werd
om tegen Nederland aan te kijken, zoals we dit tegen Noorwegen doen.’
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60 Desi (3)

Na het bezoek aan Granman Gazon ontstond bij mij de gedachte, om mijzelf te gaan
inzetten voor de ontspanning tussen de bosnegers en Paramaribo. Vooral het
miserabele lot van de gevluchte Surinamers in Frans Guyana schreeuwde om een
oplossing. Het was een onderwerp dat ik verder met Bouterse wilde uitdiepen.
Op 26 september 1986 ontmoette ik ambassadeur Herrenberg in New York. Hij

boudeerde weer eens, waarop ik hem vroeg: ‘Zijn we weer in oorlog?’ Nee, maar
hij had gehoord dat ik gezegd had dat hij me rot had behandeld. ‘Dat heb je ook, en
dat weet je best,’ zei ik. ‘Maar anderzijds weet je dat ik je zeer bewonder, de
Bevelhebber te hebben overgehaald naar de Algemene Vergadering van de UNO te
gaan, ook al staat het Surinaamse bos door Brunswijk in brand.’ Vervolgens bepleitte
ik bij hem om toe te staan dat een AVRO tv-team met de Bevelhebber mee terug kon
vliegen. Pieter Varekamp was al in New York. Pieter had mij verteld dat de fameuze
Frans van Klaveren (NRC) bij het junglecommando op bezoek was geweest. De
Surinaamse Robin Hood zou volgens de NRC al een gebied zo groot als Nederland
hebben bezet. Geklets dus. Desi had over Brunswijk gezegd dat hij PK hadmaar geen
IQ.
Herrenberg: ‘Ik ben tegen de komst van een AVRO-crew. We zijn er toch niet om

Hilversum te bedienen? Laat Nederland maar naar amusement kijken.’ Ik begreep
zijn patriottisme. Hij was bovendien in Nederland slecht behandeld.
Varekamp was zeer nerveus. Hij had ontdekt dat ook een TROS-team jacht maakt

op Bouterse. Ivonne Habetz was al op weg naar New York. Zij belde mij zelfs. Of
ik een goed woordje voor haar wilde doen: ‘Want u hebt zulke goede betrekkingen
met de heer Bouterse.’ Desi logeerde in het Hyatt Hotel. Henk Venoks bracht me op
1 oktober 1986 bij hem. Hij wachtte me op in de suite gekleed in een bruin kostuum,
en vergezeld van ambassadeur Heidweiler en de legerarts, E.H. Hashrat. De
Bevelhebber was zeer verbaasd dat verscheiden televisiecrews vochten om hem in
beeld te brengen. De TROS had al een satelliet gereserveerd. ‘Waarom doet u het niet?
U kunt ze allebei te woord staan?’ Aldus werd besloten. Varekamp was zeer
opgelucht.
‘Waarom blijft Nederland toch zo rot doen?’ vroeg Heidweiler. ‘Daar zijn enkele

redenen voor,’ zei ik. ‘Ze kunnen niet tegen hun verlies. Met Sukarno en Indonesië
exact hetzelfde. Verder weten ze vrijwel altijd niet waar het echt over gaat. Ze denken
dat ze het weten. Ze ‘zien’ wat er allang niet meer is en nieuwe realiteiten komen
niet op hun netvlies. Ze willen zich vooral niet verlagen om Sukarno of Bouterse
zelf te ontmoeten. Teveel eer. Ze beoordelen de zaken liever vanuit Den Haag en
zitten er altijd weer naast. Ik was de enige, die naar Bung Karno ging en er een jaar
voor uit trok. Ik doe
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nu hetzelfde met Bouterse. En in zijn geval is het ook nog een klasse probleem. Een
ex-sergeant, sportinstructeur en nu regeringsleider? Dat kan helemaal niet naar
Hollandse normen. Dus die mag net als Sukarno de majesteit nooit een hand geven.’
‘Ik heb Beatrix gevraagd of zij mij kon uitleggen hoe een meneer Knol (PvdA)

uit Assen de goede betrekkingen met Suriname toch kon blijven tegenhouden,’
reageerde de ambassadeur.
In de VN brak een gigantische rel uit over het feit dat de regering Reagan-Bush

opzettelijk leugens over kolonel Qadaffi had verspreid. Verschillende grootste kranten,
ook The New York Times, waren erin getrapt. Bob Woodward had dit in de
Washington Post gedetailleerd naar buiten gebracht, wat was overgenomen door
Leslie Gelb en groot op de voorpagina van de Times gepubliceerd. De zogenaamd
keurige meneer George Shultz, minister van Buitenlandse Zaken, deed de zaak af,
met: ‘Frankly, I don't have any problems with a little psychological warfare against
Qadaffi.’ President Reagan ging nog verder: ‘Our position is that we likeMr. Qadaffi
to go to bed every night wondering what we might do.’ Reagan was dus zelf een
terrorist.
Na de rede van Bouterse op 4 oktober voor de Algemene Vergadering van de VN

kreeg de AVRO alle tijd om vijf kwartier bij Desi te filmen. Varekamp begon natuurlijk
over de decembermoorden. Bouterse antwoordde kalm: ‘Wat gebeurde was een
incident gericht tegen de staat. Straks, wanneer wij Brunswijk pakken, zal ook wel
weer worden gezegd dat we de rechtstaat hebben geschonden.’ Later kondigde
Heidweiler aan dat het AVRO-team mee kon vliegen naar Suriname.
Voor de Algemene Vergadering zei Desi ondermeer: ‘Terroristische groepen die

in het algemeen in Nederland hun basis hebben, ondersteunen op dit moment een
groep bandieten die zich bezig houden met terroristische activiteiten in het oostelijk
deel van ons land.’ Hij voegde er aan toe dat Suriname Nederland formeel had
gevraagd krachtiger op te treden; ook tegen de financiering van Brunswijk vanuit
Nederland. Amerika en Frankrijk bleven buiten schot, hoewel ze even schuldig waren
als Den Haag dat oogluikend terrorisme in Suriname liet gebeuren. Later zal ik
aantonen dat Lubbers en Van den Broek ook in Zuid-Afrika in de geheime en
clandestiene terrorisme business waren gestapt.
Hoe lang al steunen deVSniet rechtse contra's overal in Latijns-Amerika (en elders)

wanneer zij maar links bestrijden. Rechts terrorisme is in de optiek van Reagan Bush
‘bevrijdingspolitiek’, zoals op D-Day op de kusten van Normandië. Rechts heeft de
plicht en de taak links gewapender hand aan te vallen, want rechts is ‘good’ en links
is ‘evil’. Alleen als rechts zich verzet tegen Amerikaanse overheersing, zoals Osama
bin Laden of Saddam Hoessein, dan zijn zij ook evil in de ogen van Washington,
want alleen pro-
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Amerikaans rechts is good. Niet verwonderlijk dat een aanzienlijk deel van de oude
wereld de kinderlijke logica van het Witte Huis van Reagan, Bush I en Bush II niet
kan volgen. Omdat de Fransen niet met Bush mee wilden vechten tegen Iraq, kwam
Frankrijk meteen onder een soort Cuba-blokkade te liggen. Waaruit nog duidelijker
het fundamenteel misdadige en terroristische karakter van de Amerikaanse
buitenlandse politiek bleek.
Ik toonde Bouterse het artikel uit The New York Times, dat was ontdekt dat op 14

augustus 1986 op het Witte Huis besloten was leugens te verspreiden ten einde de
omverwerping van Qadaffi te bevorderen. In ieder geval hoopten ze de Libische
leider van de psychologische oorlogvoering zo zenuwachtig te maken dat hij zijn
zelfcontrole zou verliezen en iets stoms zou doen, waardoor de Amerikanen de
gelegenheid kregen in te grijpen. DeWashington Post was in het bezit gekomen van
een geheimmemorandum, waarin stond: ‘The idea is to combine real and illusionary
events - through a disinformation program - with the basic goal of making Qadaffi
think that there is a high degree of internal opposition to him within Libia, that his
key trusted aides are disloyal, that the US is about to move against him militarily.’
Over terroristische activiteiten gesproken! De Times concludeerde dat deze methoden
van Washington aan de KGB deden denken. Verder bleek dat het Witte Huis onder
Reagan-Bush vooral gebruik maakte van The Wall Street Journal om de publieke
opinie op een oorlog tegen Libië voor te bereiden. De hoofdredacties en de directies
van de Amerikaanse media waren diep verontwaardigd. De Times publiceerde een
gezamenlijk protest van deze heren.
Is er in deze tijd iets nieuws onder de zon? Nu, in 2003 met Saddam en Iraq? Ik

noteerde in 1986: ‘Ik ben overtuigd dat er in Washington, ook na deze schokkende
berichten over tot welke schurkenstreken ze in staat zijn, absoluut niets zal veranderen.
Ze zullen gewoon op de ingeslagen weg door gaan. Hetzelfde geldt voor de
Amerikaanse bondgenoten in Den Haag.’
Na het vertrek van de AVRO-crew ontspon zich een gesprek tussen Bouterse,

Heidweiler en mij, met sergeant Doedel (voorlichter) als toehoorder. Desi zei over
niet al te lange tijd te willen ophouden met regeringsleider te zijn. Ik zei er nog steeds
niets van te geloven. ‘Alle politici zeggen dat,’ aldus Heidje, de bijnaam van de
ambassadeur die de Surinaamse top hanteerde. Minister Wijdenbos werd Bosje
genoemd.
Toch merkte ik dat Bouterse heel serieus was toen hij in gedachten verzonken zei:

‘Er is een grens aan alles.’ Het gesprek kwam op Chin A Sen en Haakmat. Bouterse
zei nog altijd op Chin A Sen gesteld te zijn. Hij was het geweest, die Haakmat in het
kabinet had gehaald en drie posten had laten bezetten: Buitenlandse Zaken, Justitie
en Leger & Politie. ‘Op een dag,’ vertelde Desi, ‘zat Haakmat ergens een broodje te
eten, toen er een probleem
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was over een stemming in het parlement. Hij werd er als de bliksem bijgehaald en
zag kans het parlement acht uur ononderbroken toe te spreken. Hij wist nauwelijks
waar het allemaal over ging en babbelde dus al die tijd eigenlijk over niets. Intussen
werd de stemming noodgedwongen verdaagd opdat nieuwe politieke krachten konden
worden gehergroepeerd. In dat opzicht had ik wel bewondering voor Haakmat, maar
als persoon is hij totaal onbetrouwbaar. Daarom kan ik niets met hem beginnen. De
stunt van ons leven zou zijn om hem toch naar Suriname te halen en hem overal voor
de Revolutie te laten spreken, want dat zou hij zeker bereid zijn te doen.’
‘Waarom nodigt u Haakmat dan niet toch uit?’ vroeg ik, zoals ik al vele malen

had bepleit. Ik had zelfs brieven van Haakmat aan hem overhandigd.
‘Nee, Willem, dan denken ze echt, dat ik gek geworden ben.’ Het was duidelijk.

Ik ben nooit meer op Haakmat bij hem teruggekomen.
Ik vroeg Desi hoe Haakmat in Paramaribo aan het einde van zijn loopbaan was

gekomen. ‘Chin A Sen heeft me gevraagd hem te ontslaan. Hij had het gevoel dat
zij elkaar te goed kenden en te nauw met elkaar bevriend waren. Ook wilde Chin A
Sen hem kwijt, omdat hij voortdurend problemen veroorzaakte. Ik riep Haakmat dus
bij me en deed wat ik had te doen. Ik heb hem toen voor het eerst met een mond vol
tanden zien zitten. Vervolgens moesten we dit besluit in de ministerraad bekend
maken. Haakmat nam het woord en sprak een uur en 50 minuten. Hij deed dit zo
geweldig goed dat iedereen applaudisseerde, ook Chin A Sen. Ik moest het geklap
zelfs afhameren, want nog even en Haakmat was minister gebleven. In dat geval
waren we Chin A Sen kwijt geweest.’
Later vlogen we naar Paramaribo, met het AVRO-team in de Economy Class.

Bouterse ging daar trouwens zelf ook naar toe om een kaartje te leggen. Ik sprak
uitvoerig met ambassadeur Heidweiler, die overigens geen ambassadeur meer in Den
Haag was, maar chef de kabinet van Desi. Heidje vertelde, hoe Haakmat als minister
van Buitenlandse Zaken persona non grata in Washington was geworden. Hij had
daar tijdens een bezoek gevraagd, hoe er over gedacht zou worden, indien Suriname
een Cubaanse ambassadeur zou toelaten. Hij zegde de Amerikanen toe dit niet te
zullen doen, maar terug in Paramaribo gaf hij toch toestemming aan Havana om een
ambassade te openen.
Van 15 tot 18 oktober 1986 was ik inMoskou omAcademician Yevgeny Velikhov

te bezoeken. Ik kon hem meedelen dat Jack Matlock, de latere ambassadeur van
deVSin Moskou, aan Al Eisenstat had meegedeeld dat het Witte Huis het groene licht
had gegeven. Apple kon met Velikhov in zee gaan. Ik onderstreepte echter dat
Eisenstat al geruime tijd wachtte op een lijst van Velikhov wat Apple nu als eerste
dringende zaken moest gaan leveren.
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Toen ik terug thuis kwam las ik dat op 16 oktober 1986 De Telegraaf had geopend
met de vette kop HONDERD DODEN IN SURINAME. Na de eerder gemelde 30 doden
op het vliegveld Zanderij, die er nooit waren geweest, kon dit er ook nog wel bij.
Wonderlijk, dat dit allemaal gewoon gebeurde zonder dat iemand protest aantekende.
Er werd gelogen en opgehitst bij het leven. De NRC berichtte dat 123 regeringsgezinde
militairen naar Brunswijk waren overgelopen. Ze publiceerden er een hoofdartikel
bij met de kop: OPSTAND IN SURINAME. Er was helemaal geen revolte in Paramaribo,
maar de vaste oorlogshitsers van het vaderlandse pers-corps krijgen alle ruimte om
gevaarlijke nonsens op de niets vermoedende lezers los te laten. Ik kon niets doen,
want voor mij was de Nederlandse pers sinds 1956 vrijwel geheel afgegrendeld,
vanwege de rode kaart van Luns. Af en toe maakte de Haagse Post hierop een
uitzondering wegens John Jansen van Galen.
Vervolgens berichtte op 7 november 1986Karel Bagijn, tot mijn stomme verbazing,

in hetAlgemeenDagblad, dat Henri Nahar doorzeefdmet kogels uit een oerwoudrivier
was gehaald.
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61 Peter (3)

Op 11 november 1986 landde ik voor het eerst in Johannesburg. Het was net of ik
in Kentucky of Alabama was neergestreken, maar hier haalden Peter en zijn partner
Edwin vanWijkme af. Het was prettig ze samen zo harmonieus te zien. Edwinmoest
naar een repetitie van The Pirates of Penzance,waarin hij optrad. Peter en ik konden
bijpraten in hun flat, heel ruim, met veel kamers, waarvan er een voor mij gereed
was gemaakt. Hun woning lag op de bovenste verdieping van een flatgebouw in
Hillbrow, tegen Parktown aan, met een schitterend uitzicht op het landschap van
Transvaal.
Hij had een artikel bewaard over een film van Christine Chapman, waarin een

ander licht op de situatie in het land werd geworpen, dan de gangbare opvatting in
het buitenland, namelijk dat de hele zwarte bevolking achter het verboden ANC zou
staan. Zo wil bijvoorbeeld Chief Mangosuthu Buthelezi van de Zulu's een federale
staat in het leven roepen - waar misschien iets voor te zeggen is in de context van
dit land.
Ik was met Peter op 12 november 1986 in de Holiday Inn in Pretoria. Hij ging

meteen naar het zwembad. Ik besef steeds meer dat ik volstrekt tegen apartheid was
voordat ik in Zuid-Afrika arriveerde, maar nu ik in de praktijk zie wat er in dit land
is gepresteerd, bekruipt me enige twijfel. In Congo mocht men in 1960 volgens het
one man one vote-principe gaan stemmen. Patrice Lumumba, de eerste gekozen
premier, werd meteen door de Belgen en de Amerikanen vermoord en 25 jaar later
is het er nog steeds een onvoorstelbare bende. Het ene na het andere Afrikaanse land
is in de tweede helft van deze eeuw onafhankelijk geworden. Vrijwel al die landen
zijn na de eerste ‘vrije verkiezing’ tot militaire of Marxistische dictaturen verworden.
Hendrik Verwoerd stelde zich op het standpunt dat het waanzin was om aan 30

miljoen zwarte analfabeten te vragen aan vrije verkiezingenmee te doen. Een dergelijk
voorstel was noch in het belang van de zwarte meerderheid noch in het belang van
de blanke minderheid. Blanken moesten de dienst blijven uitmaken, omdat dit de
enige manier was om voor alle bevolkingsgroepen een betere toekomst te bouwen.
Verwoerd en zijn medestanders achtten een verkiezing op voet van gelijkwaardigheid
van alle burgers in 1960 in strijd met de werkelijkheid en een teken van moreel
onverantwoordelijke onverschilligheid tegenover de zwartemeerderheid. Het resultaat
was dat, een kwart eeuw nadat de rest van Afrika in chaos door staatsgrepen en
bloedbaden waar miljoenen bij om zijn gekomen ten onder ging, Zuid-Afrika de rust
en tijd waren gegund om een eerste-wereld-economie op te bouwen. Bovendien
kwam zo de welvaart van het land, vergeleken bij de rest van Afrika, zeker niet alleen
en uitsluitend de blanken ten goede. Dat nam ik nu voor het eerst met eigen ogen
waar.
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Pretoria in 1986 herinnerde aan steden als Memphis in Tennessee, of Birmingham
in Alabama, Amerikaanse plaatsen waar de apartheid ook pas in de jaren 60 was
aangevochten en was afgeschaft. Eigenlijk was Pretoria nog mooier. Maar wie
herinnert zich niet beelden uit de jaren 60, waarbij zwarte Amerikaanse kinderen
door militairen naar blanke scholen werden begeleid? De levensomstandigheden van
de zwarten waren echter in Zuid-Afrika nog schrijnender dan die in de vs. Daar
trokken 150 miljoen blanken de kar voor 30 miljoen zwarten. Hier trekken 3 miljoen
blanken de kar voor 30 miljoen zwarten. Om precies te zijn: er waren toen in
Zuid-Afrika 3.023.590 stemgerechtigde blanken, 1.540.540 kleurlingen en 594.818
Indiërs. Zij moesten de belastingen opbrengen, die de sociale voorzieningen
bekostigden, die de zwarte meerderheid ten goede moesten komen.
Daar in het Holliday Inn veegde aan het ontbijt een blanke bezoeker een zwart

personeelslid de mantel uit. Achter zijn rug werd hij uitgelachen. Natuurlijk is voor
een dergelijk gedrag van deze blanke hotelgast en excuus, tenzij de beschaving onder
blanke Zuid-Afrikanen helemaal had stilgestaan. Ik zat me toen vooral af te vragen
hoe ik mijn indrukken in de show van Sonja Barend, waarin ik binnenkort te gast
zou zijn, het beste zou kunnen verwoorden.
In Washington was inmiddels een gigantische rel uitgebroken over de geheime

contacten van de regering Reaganmet demachthebbers in Teheran. Er waren geheime
wapenleveranties toegezegd in ruil voor de vrijlating van gijzelaars. Reagan had
altijd van de daken geschreeuwd nooit met terroristen te zullen onderhandelen, maar
nu liep het schandaal helemaal uit de hand, omdat minister Shultz de Arabische
landen had verzekerd dat deVSalles in het werk stelden, om te voorkomen dat Iran
in het bezit van moderne wapens zou komen. De totale onbetrouwbaarheid van de
regering Reagan was meer dan ooit in de schijnwerpers komen te staan.
Ik reed met Peter naar de kust van de Indische Oceaan, dwars door dit prachtige

land. Dit was voor hem ook allemaal nieuw. Ik realiseerde me voortdurend met welk
een gigantische overbagage en vooringenomenheid je hier arriveert na jaren van
misinformatie over dit land. Ik wilde me maximaal inspannen om er achter te komen
waarom de Afrikaners hebben gehandeld zoals zij deden, omdat ik weigerde
klakkeloos aan te nemen dat zij de harteloze monsters waren, waar de buitenwereld
hen voor aanzag.
We waren in Zululand. Disraëli, de voormalige Britse staatsman, schreef ooit dat

de Zulu's opmerkelijke mensen waren: ‘They defeated our generals: converted our
bishops and put an end to a great European dynasty.’ In 1838 waren Piet Retief en
zijn voortrekkers, na het ondertekenen van een overeenkomst, plotseling door de
Zulu's aangevallen en afgeslacht. Andries Pretorius zette een tegenoffensief in en
slachtte bij de Ncome-rivier op 3.000
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Zulu's af. De rivier kreeg toen de naam van Bloed Rivier. Altijd besefte ik hoe
belangrijk het is de geschiedenis te kennen van de landen, waarin je reist.
Peter vroeg onderweg: ‘Wat antwoord je straks, als Sonja vraagt wat je ziet als

oplossing in Zuid-Afrika?’
‘Dan zal ik zeggen’ antwoordde ik, ‘dat er nog veel meer dialoog tussen zwart en

blank nodig zal zijn om de morele en psychologische wonden, die de apartheid heeft
veroorzaakt, te helen. Genezen betekent altijd, meer tijd uittrekken.Maar ik geef toe,
ik zit bij Sonja voor dit soort uitspraken in de verkeerde Hilversumse zuil.’
‘Vergeet die zuil vooral nooit uit het oog, als je daar straks zit,’ waarschuwde hij.
Apartheid was inderdaad een onding en vormde de grootste scheur in de zich

gestadig ontwikkelende politiek van die tijd. Toch hadden de diep gewortelde
denkbeelden die er tussen rassen overal ter wereld bestaan ook mee te maken. Hier
stond de boel vooral op scherp omdat een kleine blanke minderheid probeerde te
overleven temidden van een oceaan van zwarten. Het was niet mogelijk om met een
pennenstreek plotselinge broederschap tussen zwart en blank tot stand te brengen.
Op weg naar de Holiday Inn van Ermelo hadden we Patrick Ntshali, een zwarte

infanterist die stond te liften, meegenomen. Nog nooit hadden blanken hem
meegenomen. ‘They are too afraid,’ zei hij. We stopten ergens in een restaurant, en
niemand van de aanwezige blanken nam er notitie van dat wij wat kwamen gebruiken
in gezelschap van een zwarte soldaat. We hebben hem later naar zijn militaire basis
nabij Mtubatuba gebracht, waar het wemelde van militairen. We zetten hem netjes
voor de poort, wat een primeur scheen te zijn geweest.Wewilden foto's nemen, maar
ik had weer eens geen film in mijn camera. Peter zei later echter dat het hem toch
had getroffen dat Patrick zich tegenover ons met, wat hij noemde ‘the traditional
subordinate psyche of master-servant relationship’ had opgesteld.
‘Maar toch is een van de bespottelijkste situaties in de wereld dat de USSR

bevrijdingsbewegingen als het ANC voluit steunt, ook met wapens, terwijl het ANC
knokt voor vrijheden, die het Sovjetpubliek zelf worden onthouden.’
‘It illustrates the evil of it all, Willem,’ antwoordde hij.
Na een bezoek aan het Krugerpark en een trip naar Kaapstad ommijn oudste broer

te ontmoeten was ik op 27 november terug in Pretoria. Mij was geadviseerd omRinus
Wijnbeek te ontmoeten, een Nederlander die rector van een Technikon in Noord
Transvaal was en een prominente landgenoot in de Nederlandse gemeenschap in
Zuid-Afrika. Rinus kwam in 1949 naar Zuid-Afrika. Ons contact was meteen prima.
Al in het begin van het gesprek wilde hij meteen iets duidelijk maken: ‘Het blijft
tussen ons en deze vier
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muren,’ zei hij. ‘De Nederlandse ambassade heeft me voor jou gewaarschuwd, en
niet alleen mij, maar ook de Zuid-Afrikaanse autoriteiten.’ Ik dacht meteen:
verdomme, nu ben ik voor het eerst in Zuid-Afrika en het gedonder begint al weer.
Ik was woedend, maar liet het niet merken.
Het was zo alarmerend wat Rinus me vertelde, omdat ik aan het onderzoeken was

of ik in de toekomst aan programma's voor de SABC zou kunnen meewerken. Toen
ik Wijnbeek echter in de jaren 90 - hij was inmiddels gerepatrieerd - op liet roepen
om in mijn zaak tegen de staat te getuigen, wat hij me in 1986 in Pretoria had gezegd,
verklaarde hij, onder ede, zich er niets meer van te herinneren, en sprak het zelfs
tegen.
Intussen schreefMichael Chester op 29 november 1986 in The Star, dat 74 procent

van de urban blacks er de voorkeur aan gaven een einde te maken aan de apartheid
door onderhandelingen en dat men alles moest doen om een bloedige revolutie te
vermijden. Drie van de vier ondervraagden gaven de voorkeur aan een multiraciale
regering, in plaats van een uitsluitend uit zwarten samengestelde overheid. Bracht
de regering dit soort onderzoeken in circulatie om de publieke opinie in die richting
te beïnvloeden, of waren dit authentieke uitslagen?

Begin december was ik terug in Nederland. Kees Driehuis kwam naar mijn huis om
het komende televisiegesprek met Sonja voor te bereiden. Op 8 december 1986 was
het zover. Peter was mee naar Nederland gekomen en ging mee naar de studio. Ik
vond het jammer dat hij niet in beeld kwam. ‘Ik ging mee om jou in je komende
gevecht te steunen, niet om in beeld te komen,’ zei hij. Wat er gebeurde is nauwelijks
na te vertellen. Het verliep allemaal redelijk goed, tot Sonja een mij onbekende dame
aan tafel nodigde. Niemand had gezegd, ook Driehuis niet, dat er nog iemand zou
komen. De dame was Conny Braam, een activiste van de antiapartheidsbeweging.
Zij was kennelijk Sonja's geheime wapen, want Sonja was zelf nooit in Zuid-Afrika
geweest en kon weinig tegen mijn, soms ook positieve, indrukken inbrengen. Braam
viel me op alle mogelijke manieren aan en verkondigde dat ik me kennelijk door
zonnig Zuid-Afrika in de luren had laten leggen. Ze concludeerde dat ik dus iemand
was, die opzettelijk de ogen sloot voor de donkere zijden van het land van de
rassenscheidingen. Ze probeerde me neer te zetten als een soort imbeciel. Het
hoogtepunt kwam, toen ze vertelde dat de antiapartheidsbeweging informatie uit
Zuid-Afrika had ontvangen dat het regime in Pretoria bezig was een betonnen muur
te bouwen rondom het township Soweto bij Johannesburg, om de zwarten nog meer
van de blanken af te scheiden. Ik dacht meteen aan de vermeende 100 doden door
Brunswijk in Suriname en aan de grove leugens van Arnold Burlage inDe Telegraaf,
zoals die van de 13 voetballers tussen de 16 en 20 jaar die Bouterse zou hebben la-
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ten doodschieten. Ik legde geduldig uit dat het absurd was om te veronderstellen dat
er eenmuur rond Soweto werd gebouwd daar deze zwarte stad 20 vierkante kilometer
groot was. ‘Wat wel in de kranten is gemeld,’ vervolgde ik ‘is, dat er op een bepaalde
plaats zoveel mensen bij het oversteken werden doodgereden dat de zwarte
burgemeester van Soweto, Nelson Botile, had besloten op die plaats aan beiden zijden
van de snelweg een betonnen muur te bouwen.’
‘O ja Willem, je bedoelt dus net als op een zebrapad,’ probeerde Sonja de lachers

op haar hand te krijgen. Conny Braam lachte me vierkant in mijn gezicht uit, en het
VARA-publiek floot me uit.
Er werd natuurlijk geen muur om Soweto gebouwd. Tot 1990, vroeg ik ieder jaar

Sonja, al was het maar vanwege de integriteit van haar programma, om te corrigeren
dat zij en Braam verkeerd waren ingelicht, en dat ik wel degelijk gelijk had gehad
met te stellen dat het bericht misleidend en onwaar was. Dat deed mevrouw Barend
natuurlijk niet. Marcel van Dam, de VARA-baas antwoordde dat hij het onnodig vond
de zaak recht te zetten. Vijftien jaar lang vroeg Sonja me om begrijpelijke redenen
niet meer in haar programma. Toen ik in 2000 het proces tegen de staat won schreef
Sonja me in een brief dat ik haar held was. Vlak voor haar aftreden als tv-presentatrice
vroeg ze me nog een keer in haar uitzending. Ik heb er toen niets meer over gezegd,
al was ik haar wijze van werken allerminst vergeten. Ik had inmiddels uitstekend
geleerd om met meer dan een oog naar deze koningin van de buis te kijken.
De televisiecommentator van het Algemeen Dagblad, Hans van Reijsen, schreef

op de Kunstpagina (13 december 1986).een commentaar op deze Sonja-uitzending:
WILLEM OLTMANS VOORGOED (VAN DE BUIS) WEREN. ‘Wie ook nog maar enigszins
zijn verstand bij elkaar heeft, moet nu toch definitief een streep onder het hoofdstuk
Oltmans zetten. De omroepen moeten hem voortaan mijden, hem uit de weg gaan,
hem nooit meer als gesprekspartner uitnodigen. Doodzwijgen, alsof hij niet meer
aanwezig is. Er zijn ongetwijfeld mensen te vinden, die beter, eerlijker en erudieter
dan hij een mening over dingen van belang kunnen geven.’
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62 Paramaribo (1)

Op 19 december 1986 wandelde ik Hotel Torarica weer binnen, waar het wemelde
van Nederlandse journalisten. Ik liep Carlo Spier, de zaakgelastigde in Den Haag,
tegen het lijf en zei: ‘Ben je gek geworden om ze visa te geven? Ze komen alleen
maar om jullie nog verder in de zeik te zetten. Een wonder, dat je Arnold Burlage
niet heb laten meekomen.’ Het rund Spier wilde blijkbaar, wat ik in New York had
geflikt om exclusieve gesprekken met Bouterse te regelen, dunnetjes over doen, en
liet de bloedhonden op het Surinaamse bos los. Het wemelde in Holland van de
geruchten dat Bouterse de bosnegers aan het uitroeien was.
Meneer Spier had een universitaire opleiding en was zeer links georiënteerd en

stond als progressief revolutionair bekend. Bouterse raakte met dit soort types alleen
maar verder van huis. Wat in New York zorgvuldig als een ander geluid was
opgebouwd - meer in overeenstemming met de werkelijkheid van Suriname - zou
door deze horde kwaadwillende paparazzi binnen de kortste keren weer worden
afgebroken met nieuwe gruwelverhalen van zogenaamde ooggetuigen. Speelbal van
dit drama was de Surinaamse zwijgende meerderheid, die machteloos toekeek en
niets aan lotsverbetering wist te doen. De haat tegen Bouterse overschaduwde in
Nederland alle andere belangen, inbegrepen de vraagwie die dienst zou gaan uitmaken
als Desi eenmaal was opgehoepeld. Geen hond dacht aan de Surinamers zelf.
Ook Willebrord Frequin en Hugo van Rijn zag ik rondschuifelen. Frequin papte

meteen aan en zei in het bezit te zijn van een lijst met recentelijk door Bouterse
vermoorde personen. Ik kreeg een kopie. Er stond ook een doofstomme bosneger
op. ‘Waarom ontbreken de dertien voetballertjes, die Bouterse onlangs volgens
Arnold Burlage heeft vermoord?’ vroeg ik, maar Frequin begreep de spot van mijn
opmerking niet. Nee, deze lijst van Frequin was dezelfde als waar minister Shultz
mee had gewapperd in Washington. Ik heb hem maar niet gevraagd hoe hij er aan
was gekomen. Hij verzocht mij te willen helpen een gesprekmet Bouterse te regelen,
want hij wilde ‘eerlijkheidshalve’ de Bevelhebber de kans geven zich te verdedigen.
Als een type als hij het woord ‘eerlijk’ in de mond neemt weet ik nooit of ik moet
lachen of huilen. Ik piekerde er niet over een vinger uit te steken voor ‘journalisten’,
die uitsluitend waren gekomen om de bewijzen te kunnen leveren voor de kreet
‘Bouterse moordenaar’, terwijl ik al jaren wist dat dat een leugen was.
Arnold Burlage was in Frans Guyana neergestreken om zijn serie informatieve

artikelen over Suriname voort te zetten. Hij gebruikte koppen als: BOUTERSE
GEBRUIKT FOSFORBOMMEN OP BOSNEGERS, ZORGEN OM LIBISCHE INVASIE IN
SURINAME, BRUNSWIJK RUKT OP, LEGER SLACHT BOSCREOLENAF, OORLOGSSCHEPEN
VAN
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DE VS VOOR DE KUST VAN SURINAME, LIBIË STEUNT SURINAME TEGEN BRUNSWIJK,
en meer van dergelijke misdadige verzinsels. De inlichtingendiensten, die met de
hoofdredactie van De Telegraaf al jaren samenspannen, zijn de ware schuldigen: zij
laten een gek als Burlage aan het woord.
Frequin had zijn lijstje ook aan ambassadeur van Houten gegeven, die het meteen

doorzond aan minister van den Broek. Brandpunt had de geheime lijst met nieuwe
door Bouterse vermoorde Surinamers als groot nieuws gepresenteerd, gelardeerd
met een kopie van een geheim telegram van de ambassadeur. Minister Herrenberg
liet doorschemeren dat VanHouten gevraagd zouworden het land te verlaten vanwege
zijn samenwerking met Frequin bij deze canard. Frequin kwam me op mijn kamer
vragen, of Herrenberg de ambassadeur niet voor 16.00 uur zou kunnen ontbieden,
want anders zou Hugo van Rijn er eerder de uitzending van Achter het Nieuws mee
kunnen halen. Frequin vertelde ook reeds stiekem in het binnenland de graven van
door Bouterse vermoorde bosnegers, die op zijn fameuze lijst stonden te hebben
gefilmd. Glen Alvarez van het ministerie van Buitenlandse Zaken had dit wapenfeit
doorgeklikt aan Hugo van Rijn, die ook prompt zonder toestemming van de
Surinaamse autoriteiten de hort op was gegaan om graven op film te zetten.
Op 23 december 1986 sprak ik in Torarica John de Mees van het Surinaamse

persbureau over wat er de afgelopen dagen was gebeurd. Ik vertelde gehoord te
hebben dat de Hollandse bende graven van Bouterse's oorlogsmisdaden had gefilmd.
‘Ze zijn nu ook bij Granman Aboikoni geweest en hebben hem opgenomen, terwijl
hij een portret van Bouterse verscheurt, en op film zegt, 110 procent tegen Desi te
zijn.Welke leugens hebben ze moeten verzinnen om deze Granman tot een dergelijke
reactie te verleiden en vervolgens op film vast te leggen?’
Ik vertelde De Mees dat ik gisteren bezoek van commissaris Libretto van de

bosnegers had gekregen. Die beklaagde zich er over dat Radio Paramaribo niet verder
dan 60 kilometer buiten de stad was te ontvangen: ‘Dit betekent dat de meeste van
onze mensen effectief van het centrale gezag in het land zijn afgesloten. We kunnen
ze dus ook niet bereiken of instructies geven of voorlichten over de contra's van
Brunswijk. We hadden een zender, die verder reikte, maar die is in de fik gestoken.
Onze mensen moeten nu dus afgaan op de geruchtenmachine van de contra's. Met
daarnaast Radio Nederland Wereldomroep, en je weet wat daar voor leugens over
ons worden verspreid. Bovendien, je weet hoe het gaat. Wanneer Nederlands
sprekende bosnegers alarmerende berichten, zoals in De Telegraaf, voor de mensen
vertalen, worden ze dikwijls nog verder aangedikt.’ Eigenlijk maakte hij duidelijk
dat de 6.000 naar Frans Guyana gevluchte Surinamers een etnische zuivering was
door contrapropaganda uit het buitenland aangewakkerd. Zoals
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met het notoire gerucht, dat Bouterse lampenkappen van de huiden van bosnegers
wilde maken, was gebeurd.
De Mees vroeg: ‘Zijn die journalisten, die graven filmden nog hier?’
‘Dat moet je Alvarez van BuZa vragen, die weet alles van ze. Ik geloof, dat ze

naar het vliegveld toe zijn om voor Kerstmis thuis te zijn.’ John liep naar een telefoon
en kwam even later terug. ‘Vertel de Bevelhebber, wat je mij vertelde, hij is aan de
lijn.’ Desi was kennelijk in een vergadering en het verbaasde hem mijn verslag te
horen. ‘U wordt op de Nederlandse televisie straks afgebeeld als iemand, met wiens
portret Granman Aboikoni zijn achterste afveegt,’ zei ik. Even later kwam luitenant
Neede naar het hotel. Hij wilde weten welke journalisten er waren geweest. ‘Dat
weet ik niet, de meesten kende ik niet. Frequin heeft zich aan de regels gehouden,
want Alvarez is van zijn bewegingen op de hoogte en hij is nog hier. Maar Hugo van
Rijn schijnt op eigen houtje op pad te zijn gegaan. Daar komt Frequin net aan, vraagt
u het hem maar wat u wilt weten.’ Ik keerde naar John de Mees terug. ‘Willem, je
hebt je collega's verraden,’ was zijn welkomstwoord.
‘Nu nog mooier. Ik zit met jou als collega te praten over zaken, die zelfs Alvarez

precies wist en wie rende er naar een telefoon om Bouterse te alarmeren? Jij. Had ik
je dat gevraagd? Maar als Desi mij vragen stelt, antwoord ik hem naar waarheid.’
Later hoorden we dat Hugo van Rijn, en drie anderen die mee naar het binnenland

waren geweest, op het vliegveld piemelnaakt zijn uitgekleed en hun films hebben
moeten inleveren. Frequin en zijn ploeg werden ongemoeid gelaten. Zij hadden met
BuZa-begeleiding gewerkt, zoals Alvarez bevestigde.
Frits Pengel nam me mee naar zijn vriend Theo van Dijk, de man die marmer uit

het binnenland haalde en met succes exporteerde. Frits, voor mij de betrouwbaarste
bron in Suriname, vertelde dat, toen Bouterse bekend liet maken dat vanuit Frans
Guyana ieder moment een invasie van huurlingen plaats kon vinden, dat gewoon de
waarheid was geweest. De Franse zaakgelastigde had een bezoek gebracht aan de
politicus Lachmon en aangekondigd dat ze gereed waren om in te grijpen indien de
heer Chin A Sen, die zich al in Cayenne bevond, acceptabel zou zijn om het
presidentschap op zich te nemen. Lachmon had geantwoord dat van een interventie
van buitenaf door wie ook geen sprake zou kunnen zijn. Hij had de Franse diplomaat
onder de neus gewreven dat de plannen voor verkiezingen in Suriname op koers
lagen in samenwerking met Bouterse en het leger. Dus een interim president was
onacceptabel. Enerzijds bleef Frits van mening dat Bouterse het land een dienst zou
bewijzen om voorgoed te verdwijnen, maar anderzijds zouden hij en zijn vrouw naar
het kerstdiner op het paleis gaan dat Desi en Ingrid aanboden.
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Terug in Amsterdam ontmoette ik Michel Aboikoni, de zoon van de Granman die
volgens de horde journalisten uit Nederland 110 procent anti-Bouterse was. Hij
woonde met vrouw en vijf kinderen in Zeist en vertelde er nog vijf kinderen bij te
willen hebben. Hij was opgeleid om later zelf Granman te kunnen worden. Hij diende,
net als Bouterse, bij de Nederlandse Landmacht en studeerde Criminologie. Hij
vertelde dat zijn vader en Desi juist altijd heel closewaren geweest. ‘Laat die jongen
komen,’ had hij geantwoord, toen Bouterse belet vroeg bij de Granman. Desi had
avonden lang aan zijn bed gezeten en naar zijn vader geluisterd. Bouterse sliep samen
met de anderen op de grond. ‘De fout, die Desi nu heeft gemaakt, is dat hij is gaan
bombarderen zonder eerst de Granmans naar Paramaribo te hebben gehaald. Wat hij
nu heeft gedaan staat gelijk met een oorlogsverklaring aan de Granmans in het
binnenland,’ aldus Michel.
Ik vroeg hem om de onzin inDe Telegraaf en de geruchtenmachine van de andere

media, inbegrepen de Wereldomroep niet te geloven en zette uiteen zelf mee te zijn
gegaan naar Granman Gazon en daar gezien te hebben hoe respectvol en uitstekend
dat bezoek was verlopen. Er was juist een vergadering van alle Granman's in de rails
gezet. Ik stelde hem voor dat hij terug naar Suriname zou gaan om te helpen de
betrekkingen tussen de regering en het binnenland te verbeteren. Ik belde meteen
minister Herrenberg op en gaf hem door aan Michel. Herrenberg nodigde hem uit
naar Paramaribo te komen, de Surinaamse ambassade zou zijn reis regelen. Hij zou
twee maanden op vredesmissie in Suriname kunnen zijn. Zijn gezin zou ter
compensatie 9.000 gulden ontvangen.
Op 5 juni was Michel uit Suriname terug en ontmoette ik hem weer in Bilthoven.

Omdat zijn reis naar Suriname langer had geduurd dan was voorzien, was hij zijn
baan verloren. Hij was nu met zijn gezin in de bijstand terechtgekomen. Hij was in
Paramaribo ook nog van al zijn bezittingen beroofd. Niemand had hem er voor
gecompenseerd.Wat hij over zijn ervaringen vertelde, was dermate deprimerend dat,
ook al jeukten mijn vingers om me zelf met het Surinaamse binnenland te gaan
bemoeien, besloot ik me toch eerst met Zuid-Afrika bezig te houden. Pas op 5 juli
1987 landde ik weer op vliegveld Zanderij bij Paramaribo.

Henk Venoks en Marciano Jesserun haalden me af en brachten me vrijwel meteen
naar de villa van een Libanese zakenman, pal naast de Sovjetambassade aan de Anton
Drachtenweg. Desi had er voor de avond zijn tent op geslagen.We zaten weer meteen
op de juiste golflengte. Later gingen we naar een slaapkamer om rustig te kunnen
praten. Ik stak onmiddellijk van wal om een lans te breken voor Michel Aboikoni.
Hij liet me een tijdje aan het woord en viel me toen in de rede: ‘Michel is een
oplichter. Hij heeft altijd
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regeringen opgelicht, maar dat weten we. Op dit moment heb ik hem niet nodig.’ Ik
was met stomheid geslagen en betwijfelde, of dit waar was al beschikte ik over te
weinig informatie om Michel te kunnen verdedigen. Wie had Bouterse nu weer
omgeturnd en aan de hand van welke gegevens?
Desi wilde over iets heel anders praten. Hij zei tot de conclusie te zijn gekomen

dat André Haakmat iemand was met een multidisciplinaire opvoeding. Hij
beschouwde hem als de meest geschikte persoon om een snel einde te maken aan de
Brunswijk terreur. ‘André moet ingrijpen en wel zo snel mogelijk,’ aldus Desi. Na
mijn laatste gesprekken met hem over Haakmat was ik verbijsterd. ‘Moet Michel dit
met Haakmat tot stand brengen?’ vroeg ik.
‘Nee, jij,’ zei Bouterse. ‘Dit doen we niet voor Bouterse. Dit doen we niet voor

Haakmat. Dit doen we voor Suriname,’ voegde hij er aan toe. Ik dacht, zo ken ik
hem weer. Ik haalde een keer diep adem, en zei aarzelend eerder te vermoeden dat
Haakmat met Brunswijk sympathiseerde. ‘I know, I know,’ antwoordde hij. ‘Wanneer
Haakmat beseft, wat ik hem aanbied, dan organiseer ik een bijeenkomst en kan ik
hem verkopen als de man die de vrede in het land heeft hersteld op de eerste plaats
in het belang van Suriname zelf.’ Verschillenden gedachten schoten door mijn hoofd.
Ik gaf aan, dat ik juist Haakmat links had laten liggen, nadat hij op de voorgrond was
getreden als Brunswijk-promotor. ‘Ja, mijn omgeving hier zal het er ook helemaal
niet mee eens zijn, maar ik verkoop deze gedachte, don't worry about it. Ik ben nu
ook bezigmet de Amerikanen.’ Ik spitste mijn oren. Hij verteldemet een groep leden
uit het Congres te hebben gesproken en hoe enthousiast ze waren geweest na hun
gesprek ‘met deze Surinaamse dictator’.
‘Wat gebeurt er als ik met deze boodschap bij Haakmat kom en hij gelooft me

niet?’ vroeg ik.
‘Dan schrijf ik een brief, niet aan Haakmat direct, want als hij nee zegt, zal dit de

goede zaak verder beschadigen.’ Hij dacht dat het beste was er ‘to whom it may
concern’ op te zetten, maar ik stelde ‘your eyes only’ voor. Dat werd het dus. Ik zou
het stuk via Venoks krijgen. ‘Als je Venoks er maar niets over zegt,’ waarschuwde
hij nog.
De Herrenbergs arriveerden met hun kinderen, evenals Arnold Halfhide, de

Surinaamse ambassadeur in Washington. Er werd het heerlijkste buffet denkbaar
geserveerd. Ik hoorde Herrenberg tegen Desi zeggen: ‘Naar mate uw succes dichterbij
komt, komt ook uw dood dichterbij. Wanneer er een moment is om op uw veiligheid
toe te zien, dan is het nu.’ De gesprekken van die avond vullen een aantal pagina's
dagboek. Zo zei Bouterse nog: ‘Op 12 december 1986 waren we zeer dicht bij een
gezamenlijke Frans-Venezolaanse invasie. En wat gebeurde? Lachmon en Arron
gingen mee de straat op om tegen die plannen te demonstreren.’ De informatie van
Frits Pengel
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klopte dus weer als een bus. ‘Maar u hebt ook een dosis geluk,’ zei Herrenberg, ‘want
Amerika zit zelf tot over de oren in de problemen op dit ogenblik. Het is dus een
andere situatie, dan toen zij Grenada binnen vielen: ze kunnen zich nu geen strapatsen
veroorloven.’
‘Vier dagen geleden arriveerde de minister van Buitenlandse Zaken, Henk

Heidweiler in Parijs. Hij ontving in zijn hotelkamer een brief van de Nederlandse
ambassadeur Vegelin van Claerbergen26. Heidje belde me meteen op, en hij begon
de brief voor te lezen inbegrepen de bekende plichtplegingen van geeft met
verschuldigde eerbied te kennen et cetera. Vegelin hoopte dat onze minister hem zou
bellen om kennis te nemen van een speciale boodschap. Ik heb Heidje dus gevraagd
dat te doen. De boodschap bleek te zijn (en Bouterse herhaalde de woorden heel
exact), dat minister Hans van den Broek genegen zou zijn om Heidweiler te
ontvangen, althans indien hij daartoe de wens te kennen gaf,’ reageerde Bouterse.
Heidweiler had enkele malen beargumenteerd dat het wellicht goed zou zijn

wanneer hij Van den Broek zou ontmoeten. Eerst had Bouterse geantwoord: ‘Uw
tijd is toch al beknot.’ Heidweiler pikte de hint niet op. Daarop zei Bouterse: ‘Het
beleid jegens Nederland ligt nog bij het topberaad en is nog niet zorgvuldig
geformuleerd.’ Opnieuw pikte Heidweiler geen nee op. ‘Zou het niet goed zijn een
uitzondering te maken?’ had de minister gesuggereerd. Desi: ‘Toen begreep ik, dat
ik duidelijk moest zijn. Ik zei dus, “Nee, u gaat niet naar Den Haag, en laat ik niet
merken, dat u per ongeluk toch bent gegaan.”’ Na een opmerking van Herrenberg
vervolgde Bouterse: ‘Stel je voor dat Heidje naar Den Haag zou zijn gegaan, dan
zou ik in het kabinet moeilijkheden hebben gekregen. Dan zou Leiden in last zijn
geweest en de klok zijn teruggedraaid. Ze hebben in Den Haag minachting voor ons
en ze onderschatten daar de leider van deze revolutie.’ Ik dacht, je moest eens weten,
hoe ik het daar mee eens ben.
‘Ik ben geen Brunswijk met een bromfietsje,’ vulde Desi nog aan.
‘Dat begrijpen ze nog altijd niet, maar dat is tegelijkertijd hun ongeluk. Het zijn

een stelletje hufters,’ zei Herrenberg toen. Ik dacht, bravo!

26 Die eerder in Paramaribo de koloniale grote meneer had uitgehangen en daar gehaat werd.
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63 Apple (2)

Bij aankomst op Sheremetyevo Airport in Moskou op 9 februari 1987 was er het
zoveelste incident. Mikhail Gorbachev propageerde al enige jaren ‘nieuw denken’,
maar de douanebeambten van de USSR leefden nog in het verleden. Ik vroeg een
douanier, of er misschien bagagekarretjes konden komen. Of ik er een zag. Nee, daar
ging het juist om en dat hij wel een erg dom antwoord gaf. ‘Beseft u wel, dat u
gearresteerd kan worden wegens beledigen van een ambtenaar in functie?’ was zijn
reactie.
‘Now, you even prove my point,’ antwoordde ik. Hij liep naar de

bagage-controleurs, smoesdewat en ja hoor, mijn koffer werd onderste boven gekeerd.
Een aantal boeken werd ‘als antisovjet literatuur’ in beslag genomen. Er werd een
formulier ingevuld.
‘U kunt doen wat u wilt, maar ik ga niet weg voor ik alles terug heb,’ en ik ging

zitten. Na een poosje kwam de man terug. Ik kon alles meenemen en hij zei ook nog:
‘Have a nice stay.’
Tijdens een lunch met oud-ambassadeur Romanov zei hij van mening te zijn dat

de oud-ambassadeurs in Washington en Ottawa, Dobrynin en Yakolev, de
belangrijkste adviseurs van Gorbachev waren inzake de buitenlandse politiek. Dat
leek me slecht nieuws. Hij stelde verder dat 99 procent van de hervormingen, die
Gorby voorstelde, door de overgrote meerderheid van de mensen werden gesteund.
‘It are revolutionary changes, without doubt,’ zei Rom. ‘You know, Lenin already
warned against the growth of a bureaucracy. It is terrible here. I once discussed this,
when I was at the London embassy with Prime Minister Harold Macmillan. He felt
the British bureaucracy was even worse. He was a very sincere man. He told me, all
nuclear tests should be stopped. I spoke with him when the ambassador was abroad.
One day, he called me and said, he felt Nikita Khrushchev should press Dwight
Eisenhower on the subject of halting nuclear testing.’
Hij vertelde verder dat de Amerikaanse generaal David C. Jones onlangs op

sovjettelevisie had gezegd dat wanneer men ontwapeningsgesprekken niet aan
militairen zou overlaten maar aan burgeronderhandelaars deze het binnen de kortste
keren eens zouden worden. ‘Actually prince Bernhard once said in 1977 or 1978
exactly the same thing to me.’ Hij herinnerde zich de toespraak van president
Podgorny bij het officiële bezoek in 1973 van Beatrix en Claus. Podgorny nodigde
tijdens dat diner koningin Juliana uit om een officiële reis naar de USSR te maken.
De koningin had zelf dikwijls aan Rom en andere bezoekers de wens te kennen
gegeven om Rusland te zien. ‘After dinner, the Dutch ambassador came to me. He
wanted to know if he had understood this matter correctly. Was it an invitation? He
asked, if he could send a cable about it.’ Maar ook die wens van de Oranjes zou door
Max van der Stoel resoluut worden tegen gehouden.
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Hij adviseerde me de journalistiek te verlaten, omdat hij exact wist hoe ik vanuit
Den Haag werd gesaboteerd. Ik moest mijn kaarten op Apple zetten. ‘In two years
you could be their representative in Moscow, and remember, business is always an
expanding affair. I would have an excellent assistant for you. He is 60 years old and
recently retired. He would be your ideal second man.’ Ik gaf aan liever mijn kaarten
op Zuid-Afrika te zetten, omdat mijn broers daar waren en Peter natuurlijk. ‘That is
rubbish,’ reageerde de ambassadeur.
Hij had onze gezamenlijke vriend Dirk Keijer al in geen acht maandenmeer gezien.

Dirk, die zoveel aan Romanov had te danken, liet deze oude heer nu als een baksteen
vallen. Ik begreep zoiets niet. Rom was ambassadeur in Nigeria geweest en had
Keijer aan alle nodige contacten geholpen, waardoor hij in Lagos al jaren grote zaken
deed. Walgelijk.
Mijn volgende stop om over de Apple business te spreken was Yevgeny Velikhov

bij de USSR Academy of Sciences. Op zijn werktafel lag een boek getiteldWinning
a nuclear war. ‘That is crazy,’ zei ik.
‘Well,’ antwoordde hij, ‘they would first have to build a very big hospital.’
‘The Pentagon would be ideal to turn into a casualty ward,’ gromde ik.
Velikhov vertelde dat Reagan en Gorbachev het onderwerp computers bij de top

in Genève hadden aangeroerd, en de mogelijkheden hadden besproken om samen
leercomputers naar India, Afrika en de rest van de wereld te exporteren. ‘There are
three important fields,’ zei Velikhov, ‘learning, medicine and communications.’ Hij
klonk zeer optimistisch over de samenwerking met Apple.
Zijn assistent, Yuri Komichuk, had mijn telegram uit Kaapstad over een visum

voor Al Eisenstat ontvangen. Hij was al onderweg naar Moskou, samen met een
specialist Rex Smith, die ook een visum had gekregen. Ik dacht: die Smith is een
CIA-man. Yuri vertelde me recht voor mijn raap dat een andere medewerker van
Velikhov, Belaousov, alles in het werk had gesteld om een spaak in de wielen van
het Apple-project te steken. De ramp van de voormalige USSR is geweest, dat lagere
goden altijd dachten het beter te weten dan Kosygin, Gvishiani, Primakov, Arbatov,
Velikhov en noem maar op. Zij hielpen dan weer om zeep te brengen wat zij niet
begrepen en door grotere geesten tot stand was gebracht. Het was het zelfde verhaal
als met Indonesië. Ik heb daar van nabij gezien, hoe lesser minds de pogingen tot
nationbuilding van Bung Karno altijd weer ongedaan probeerden te maken, omdat
zij de doelstellingen van de president niet begrepen, en erger, onvoldoende
geïnformeerde hersenen hadden om hem te kunnen begrijpen. Daarom was het
eenvoudig voor de CIA om Suharto tot hoogverraad te verleiden en 32 jaar lang voor
het Amerikaanse karretje in Zuidoost-Azië te spannen. Om
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dezelfde reden verpestte Carlo Spier wat Bouterse in New York had opgebouwd.
Omdat ik in mijn groene ski-jack vanmorgen mijn opwachting had gemaakt bij

ambassadeur P. Buwalda, droeg ik het ook nog toen ik de USSRAcademy of Sciences
binnenstapte. De ogen van de militairen bij de ingang vielen bijna uit hun kassen en
er werd meteen getelefoneerd. Bij het betreden van het hoofdgebouwwas Belaousov
al gealarmeerd, die onmiddellijk naar beneden kwam. Ik had mijn ski-jack al in de
garderobe afgegeven, maar daar kon het niet blijven. Hij zei dat er geen sportkleding
tussen de zwarte jassen van hoge sovjetgeleerden mocht hangen. Men zou mijn jack
elders opbergen.
Yuri haalde me er om 18.00 uur af om Eisenstat op Sheremetyevo te gaan ophalen.

De eerste, tegen wie we in de VIP room aanliepen was Daan Rosenberg Polak van
de Nederlandse ambassade, die moeite deed om de Indonesische journalist Surjono
vanuit zijn vluchtplaatsMoskou naar Nederland te krijgen. Later gingen we begeleid
door een stewardess en een politieman Eisenstat en Smith bij de deur van het Swiss
Air-toestel opwachten. Al droeg eenApple-sweater en lurkte aan een pijp. Hij vertelde
met vijf hooggeplaatste personen inWashington over ons project te hebben gesproken,
inbegrepen twee kolonels van het Pentagon. Hij zei nu exact te weten waar Apple
aan toe was, en wat hij wel of niet met Velikhov kon afspreken. We reden in een
partij-limousine terug naar de stad. Velikhov nodigde Eisenstat en mij uit om te
blijven voor het internationale forum dat hij had georganiseerd en maandag zou
beginnen. Hij zou ons dan ook aan Mikhail Gorbachev voorstellen. Ik voelde hier
echter niets voor. Al evenmin.
In het Intourist Hotel kregen we een privé-suite om met zijn vieren te kunnen

dineren.We zaten twee uur aan tafel. Velikhov ontvouwde zijn ideeën over ‘software
programs and linkups with satellites.’ Hij werkte op dit gebied al samen met de
Carnegie Foundation. Er werd ook veel geluld over St. Moritz, skivakanties en de
luxe van Zwitserse hotels, terwijl er veel wodka werd gezopen. Velikhov vertelde
dat hij tijdens de top in Reykjavik tien uur lang tegenover de superhavik Richard
Perle aan tafel te hebben gezeten. Ik brandde van nieuwsgierigheid om te weten wat
zijn indruk van Perle was geweest, maar we waren op dat moment over leercomputers
bezig om de minds van honderdduizenden kinderen in de USSR te helpen opvijzelen,
dus dit was niet het geschikte moment. Ik zei nog: ‘Paul Nitze is not so bad,’ omdat
ik hem redelijk goed had gekend, maar ook die poging bij dat onderwerp te blijven
ging verloren. Rex Smith hield zich de hele avond op de vlakte en bracht niets van
enig belang in, waardoor ik hem, met zijn vreemde ogen, nog meer links liet liggen.
Na afloop zei Al tegen mij: ‘I am an impatient man and not encouraged
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by what I heard tonight. I want to move fast.’ Tegenmij had Velikhov juist opgemerkt:
‘We will begin by small steps, but I think we can make excellent progress with
Apple.’ In de lift besprakenwe nog of we zouden blijven omGorbachev te ontmoeten.
Al zei: ‘Willem, you completely fuck up my life.’
‘Gorbachev or no Gorbachev, what matters is if we are going to do business. If

themeeting brings results, we could stay for Gorbachev. If we don't conclude business,
we depart and fuck Gorbachev,’ antwoordde ik.
De volgende vergadering begon op 11 februari 1987 om 11.00 uur in het gebouw

van de USSR Academy of Sciences. Behalve Velikhov waren aanwezig: professor
Victor Zachorov, deputy director of the Institute of Informatics; dr. Yuri Vishniakov,
scientific secretary of the Department of Informatics; dr. ZnatolyIoffi, director
personal computers; dr. Anatoly Kushnerenko, director School of Education en dr.
Roy Gvisnakov, secretary of the USSR Academy of Sciences.
Eisenstat zei onder meer: ‘The application of software will be the easiest to work

on first: systems software and hardware technology are more difficult.’ En tegen
Velikhov: ‘You would have to come to Washington. We would have to have
discussions there. Hardware computer cooperation will be difficult. Joint venturing
in manufacturing technology will be the most difficult. It is not a big deal to put a
computer together. Apple has special equipment to check their reliability, which is
technology we will be allowed to share with you. You announced some time ago,
that the USSRwas to build a million computers between 1985 and 1990. Is that project
still on?’ Velikhov bevestigde dit. Smith zat net als ik alleen maar aantekeningen te
maken. Hij voor de CIA. Ik voor mijn dagboek. Hij keek constant met een grijns van
grote verwondering de tafel rond, maar hield verder gelukkig zijn mond. Net als ik.
Intussen begon het ontzagwekkend te stinken in deze betrekkelijk kleine
conferentiekamer, dus heb ik tot driemaal toe een raam opengezet. Ik voelde me
sinds 1971 zeer thuis in de Sovjet-Unie.
Al zei bijzonder graag een fabriek voor computers in de USSR te willen neerzetten.

‘But we would have to know, where the products would go and we would have to
make money on the project. The cost is not important. Apple has lots of money. I
have 650 million dollars in the bank right now. If we do set up a factory here, the
USSR would not gain the right to export the products we would manufacture here.’
Hij vroeg zich hardop af of alle obstakels wel weggewerkt konden worden. Lukte
het, dan zou hij een appartement inMoskou huren en met Velikhov gaan skiën. Apple
gaf in 1987 180miljoen aan ‘research and development’ uit. ‘You people rely mainly
on the military and the universities for pure research. So how can we conclude a
deal? Is it through large profits? Is it through opening new markets? I am not willing
to enter into a license agreement concerning Apple computers,
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unless it is linked to a substantial contract to buy hardware from us,’ aldus Eisenstat.
Velikhov: ‘We are interested in broad cooperation in different areas.’ Ik zag de

enorme kloof tussen het brein van de gewiekste Amerikaanse zakenman en de Sovjet
geleerde, die nooit eerder iemand als Eisenstat had ontmoet. Ik kende Al voldoende
om te weten dat hij steeds zat te denken: ik zit mijn tijd hier te verdoen.
Na de lunch arriveerde er een dijk jonge computerdeskundigen, die de

sovjetproducten voor ons gingen demonstreren. Eisenstat mompelde tegenmij: ‘They
are reinventing the wheel here.’ Later tijdens het avondeten: ‘I don't understand, why
an intelligent man as Velikhov could propose to me, to help to rebuild their computer,
to assist in redesigning it with them and then think we would let them go ahead and
produce the machine for themselves. Apart from the fact that the US Government
would never let us do it. He should have known better. What would we get in the
end out of such a deal? Nothing.’
‘May be you could negotiate a fee or a percentage?’ opperde ik.
‘Well, if we were to get two million dollars, this would mean nothing to us.’
Ik ging ook steeds meer afvragen, wat ik hier nou eigenlijk deed. Het was koud

en zonnig weer buiten. Ik wilde gaan wandelen. Je zag hier met open ogen het verschil
in modus operandi tussen advanced minds uit Californië en underdeveloped minds
uit de USSR. De brutalen hadden de halve wereld bij dit soort gesprekken. Dit was
niet my scene.
Vanmorgen had Al zich verslapen en kwam een uur te laat aan het ontbijt. Hij

realiseerde zich niet dat ik een uur op hem had zitten wachten. Vervolgens ontdekte
hij op een broekspijp van zijn zwarte kostuum een kalkvlek. Hij haastte zich weg
om die eerst te verwijderen, mij vertellend dat zijn broek nieuw was en 1.200 dollar
had gekost. Waarom zijn dit soort zakenlieden toch bijna altijd zulke geldproleten?
Ik vroeg hem toen hij terug was, waarom een Zweedse dame me bij de receptie

had gevraagd, of ik wist waar de heer Eisenstat was. Hij antwoordde dat Apple
Zweden ook in de USSRwilde beginnen. Toen doorzag ik het spelletje: ik bracht hem
binnen op gepast niveau en anderen nemen het over. Ik dacht: Apple is me nog 12.000
dollar schuldig en goodbye!
Ik heb me nooit meer met de Apple-affaires bemoeid. Ik weet zelfs niet hoe het

met die plannen in de voormalige USSR verder is afgelopen, want ik ben ook nooit
meer naar Moskou teruggegaan.
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64 Apartheid (1)

Op 12 januari 1987 arriveerde ik in Johannesburg, het was mijn tweede reis naar
Zuid-Afrika. In Pretoria bepleitte ik bij professor Jan du Plessis, die een lijntje had
naar president P.W. Botha en het kabinet, dat het handig zou zijn om Klaas de Jonge
- nog altijd opgesloten in het oude ambassadegebouw - op een vliegtuig naar
Nederland te zetten en dat hoofdstuk te sluiten. Ik geef toe dat ik in 1987 er nog ten
onrechte vanuit ging, dat Klaas voornamelijk een slachtoffer van het apartheidsregime
was. Hij interesseerde me niet echt. Pas in 1992 zou ik achter een aantal feiten
betreffende hem komen.
Een volgend gesprek had ik met Jan Castelijn, een diplomaat, die vijf jaar op de

ambassade in Den Haag had gewerkt. Ik bepleitte opnieuw het vertrek van De Jonge.
‘Die zaak is koren op de molen van de antiapartheidsbeweging. Zet de man op een
vliegtuig.’
‘Minister Pik Botha heeft die zaak herhaaldelijk met de Nederlandse ambassadeur

besproken. Dan kan hij nu toch niet opeens die man op een vliegtuig zetten?’
‘Alles kan. Hij hoeft de ambassadeur alleen maar te zeggen dat het toestel is

opgestegen en Klaas op weg naar huis is.’
‘Maar dan wordt hij als een held binnen gehaald.’
‘Natuurlijk, want ze weten niet waar het over gaat. Maar daarna zal spoedig nooit

meer iemand over hem horen.’ Castelijn wist trouwens al dat ik hetzelfde reeds bij
Sonja op televisie had gezegd.
Tien dagen later ontmoette ik hem weer. Hij had mijn ideeën met Kobus

Liebenberg, directeur Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het
Unie-gebouw besproken. Diens reactie was geweest dat het in laatste instantie een
zaak tussen beide regeringen was. Intussen hadden twee Telegraaf-journalisten, Henk
de Mari en Arnold Burlage, artikelen geschreven, waarin indicaties werden gegeven
dat de Nederlandse regering in het geheim bij de zaak Klaas de Jonge was betrokken.
‘In dat geval is de oplossing eenvoudig, meneer Castelijn. Zet ambassadeur Hugo
Carsten en Klaas samen op een vliegtuig. Desi Bouterse heeft onlangs ambassadeur
van Houten uitgewezen, wat de hoogste tijd werd.’ Nadat ik had gezegd dat ik niet
onder de indruk was van de faciliteiten, die ik tot dusverre in Zuid-Afrika had
gekregenmaakte hij een onvergetelijke opmerking: ‘Let me give you this information,
arm-twisting against you in Pretoria is coming from The Hague.’ (Letterlijk). Ik kon
het niet geloven. Zaten de Haagse bloedhonden nog steeds achter mij aan? Nu in
Zuid-Afrika?
Op 23 januari werd ik op de Rand Universiteit ontvangen door luitenant-generaal

b.d. Hein de Villefort du Toit, die Nationale Strategie doceerde. Hij was ook enige
tijd bij de generale staf in Den Haag gedetacheerd geweest.
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Hij kende mijn oom Hans van Ketwich Verschuur in Kaapstad via generaal Mott.
We hadden een uitstekend contact. Over De Jonge zei hij: ‘Die moet eerst door het
Hof in Pretoria worden veroordeeld.’
‘De man is het sop de kool niet waard. Hij moet gewoon weg. En ambassadeur

Carsten kan meteen mee, die heeft hier de zaak ook zitten flessen.’ Du Toit maakte
notities. Ik zette voor hem uiteen, wat ik de komende jaren in Zuid-Afrika wilde
doen. Hij was bereid te onderzoeken in hoeverre ik steun zou kunnen krijgen bij het
maken van films of het schrijven van boeken. Je weet bij een eerste ontmoeting nooit
van te voren, hoe verstrekkend de gevolgen later zijn. Du Toit zou een blood brother
worden, maar zou enkele jaren later van hogerhand, en aangezwengeld door Den
Haag, gedwongen worden ons zeer vriendschappelijke contact te verbreken. Mijn
eigen ministerie van Buitenlandse Zaken had in Pretoria een offensief for the final
kill van Willem Oltmans ingezet. De bewijzen hiervan zouden veel later komen.
Enkele dagen later kwam Mike Rantho van de Urban Foundation me halen om

naar Soweto te gaan. Peter en Edwin waren ook nog niet in deze zwarte voorstad
van Johannesburg geweest. Wat ik zag bood een troosteloze aanblik. Het was een
hopeloze zaak, want honderdduizenden mensen woonden hier onder onacceptabele
omstandigheden. Hij bracht me naar een gigantische supermarkt waar letterlijk alles
voor een habbekrats te koop is. Mijn eerste gedachte was, dat ondanks al het gekanker
op het apartheidsregime, er in de hele Sovjet-Unie geen enkele winkel als deze stond.
Om niet te spreken over de rest van Afrika. We reden ook door wijken voor beter
gesitueerde zwarten, met comfortabele villa's en parkeerruimten voor twee auto's.
We bezochten het Funda Centre in Soweto, een modern complex gebouwtjes, met
vergaderzalen en een auditorium voor lezingen en theater. Mike merkte langs zijn
neus weg op: ‘If we run into a riot situation, you would be a target as a white guy,
and probably get killed.’
Op 4 februari lunchte ik met de zoon van de vader der apartheid, Hendrik Verwoerd

junior. Ik concentreerde me op zijn droom, en die van een minuscule minderheid
van blanken, om binnen een toekomstig zwart Zuid-Afrika een all whiteministaatje
tot stand te brengen, waar slechts blanken baas zouden zijn. Hij zat in het bestuur
van de club van Oranjewerkers, die dit doel nastreefden. De naam zei het al. Net als
in Nederland bleef Oranje ook in Zuid-Afrika achterlopen op de nieuwe realiteiten.
Hij was oprecht, super patriottisch en overdreven begaan met het lot der blanken,
bijna als iemand, die wat op de kerfstok had. Geen moer zou er van zijn droom
terechtkomen.

Eind april keerde ik in Johannesburg terug. Ik gebruikte al mijn tijd en inventiviteit
om contacten te leggen, waar op den duur activiteiten uit voort
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zouden kunnen komen, zodat ik hier aan de slag kon. Casper Venter van het
Information Bureau in Pretoria, de latere perschef van F.W. de Klerk, werd in die
dagen een vriend. Ik stelde hem voor om Oliver Stone, met wie ik bevriend was,
naar Zuid-Afrika te halen en met hem een film te maken over een van de belangrijke
episodes uit de geschiedenis van dit land. Ik wilde zelf een documentaire maken in
de townships, en vooral, ik wilde een interviewboek maken over wat er in de
zuidelijkste punt van Afrika aan de gang was.
Mijn oudste broer Henk, die hier begin jaren 50 kwam wonen benadrukte: ‘Je

moet begrijpen dat we hier in een jungle leven. Er is gewoon een overnameoperatie
aan de gang, dat is alles. Het is een zaak van naakte macht.’ Oom Hans Ketwich zei
het anders: ‘Zuid-Afrika strijdt om democratie te behouden zonder verlies van
democratische rechten voor etnische minderheden.’ Ik begon uitstekend te begrijpen
dat zwarten woedend waren. Heel Afrika had verkiezingen achter de kiezen, behalve
hier. Zulu-leider Gatsha Buthelezi hield een coup en een militaire junta voor een
mogelijkheid.Business Daymeldde dat de werkeloosheid onder zwarten 18.1 procent
was. Van de zwarten tussen 15 en 34 jaar zat 71.9 procent zonder werk.
Ik ontmoette de zwarte psychiater, Solly Rataemane.We hadden zeer intens contact.

Gedeelten had ik op de band opgenomen. Ik was de eerste buitenlandse journalist
die hem had benaderd. Er waren drie zwarte shrinks in Zuid-Afrika. Hij was uiterst
voorzichtig en behoedzaam in de keuze van zijn woorden. Ik vroeg hem waarom.
‘As a scientist, I want to maintain freedom of movement and be able to attend
international conferences. I want to be free to learn. The Government could clamp
down on me and even detain me at will.’ Later arrangeerde ik een lunch voor Solly
met generaal du Toit en mij, opdat hij een invloedrijk contact in Pretoria had in geval
van nood.
Generaal du Toit zei me zijn collega Van Rensburg in Pretoria te gaan bezoeken,

die mogelijk een contact kon leggen met een filmmaatschappij. Een ontmoeting met
een van de meest bekende filmmakers van Zuid-Afrika, Jans Rautenbach, volgde.
Een zeer aardige man. Hij werkte met een Frans tv-team aan een productie over
Afrikaanse witch doctors. Ook werkte hij aan een film: The lion that ate spaghetti.
Peter zei: ‘That does not sound particularly fascinating to me. Would you go and see
it?’
Winnie Mandela was toegelaten in de Pollsmoor Prison om een gesprek te hebben

met haar man en Walter Sisulu. Frontline magazine had Winnie op de omslag, met
een reportage van Nomavenda Mathiane. Later sprak ik deze zwarte journaliste:
mevrouw Mandela leek twijfelachtige betrekkingen te hebben met de Mandela
Football Club, die scheen te fungeren als een veiligheidsbrigade voor deze ‘mother
of the nation’. Die dame was een troublemaker mede vanwege wellicht een matig
IQ.
Bemoeiziek Den Haag had bij monde van Hans van den Broek de EEG en
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andere landen verzocht, de boycot van investeringen in Zuid-Afrika op te voeren,
gekoppeld aan beperkte sancties. Lubbers en Van den Broek hadden een
ontwerpresolutie tegen Pretoria ingediend bij de EEG in Brussel. Ik dacht, waar halen
ze de arrogantie vandaan? Ze komen namens onze regering met voorstellen zonder
dat ze over een minimum aan objectieve informatie beschikken over de realiteit,
zoals die zich hier voltrekt.
Hoe gaat het eigenlijk? De journalist, die naar Zuid-Afrika reist moet ‘bruikbaar’

zijn. Dat wil zeggen, hij moet kopij leveren, die vooral niet botst met de heersende
misverstanden bij de goegemeente thuis aan het andere eind van de wereld. Ik mocht
in 1957 niet in de NRC meldden dat Nieuw-Guinea een verloren zaak was, want, zo
schreef mijn redacteur Roethof uit Rotterdam naar Jakarta, ‘onze lezers zijn er niet
rijp voor.’ Nu is Holland weer niet rijp ommijn artikelen te lezen, die in zouden gaan
tegen het Haagse gedoe contra Pretoria. Het is wat Multatuli in de negentiende eeuw
reeds eloquent constateerde in deMaxHavelaar: iedereen liegt om deHaagse onkunde
en de Haagse reputaties te redden. Het landsbelang, of het belang van de mensen in
Indië toen - en nuweer Zuid-Afrika - speelt verder geen rol. Dus, ik ben ‘onbruikbaar’.
Geen redactie in Nederland zou het in het hoofd halen mij een dure reis naar
Johannesburg te laten maken, want ik zou nooit de kopij leveren, die verkoopbaar
zou zijn. Vandaar dat ik me in allerlei bochten moest wringen, om mijn kostje bij
elkaar te scharrelen en mijn werk naar eer en geweten te kunnen blijven doen. En
vooral, om tegen de stroom in te kunnen blijven roeien.
Gatsha Buthelezi, die in Nederland als een marionet van Pretoria werd

afgeschilderd, deed weer een heldere uitspraak. ‘As long as leaders like Nelson
Mandela remain in jail, no blacks - including myself - are free to chose their own
destiny,’ aldus de Zulu-leider tijdens een lunch ter ere van de schrijver Laurens van
der Post. Hij zei zich zonder meer beschikbaar te stellen om, wanneer de vrijheid
voor zwarten was verwerkelijkt, Mandela te dienen. Ik wilde Buthelezi ontmoeten.
Dat is dus ook gebeurd en we zijn in 2003 nog steeds in contact. Hij is tot de regering
Mandela - en later de regering Mbeki - toegetreden als minister van Binnenlandse
Zaken. Wanneer Mandela naar het buitenland reisde, was Gatsha steeds
plaatsvervangend president van Zuid-Afrika. Peter en ik hebben in februari 2003 in
Kaapstad voor het laatst met hem gedineerd. Er zou een boek zijn samen te stellen
over prinsMangosuthu Buthelezi, de leider van de Inkhata, zoals ik hem tussen 1987
en 2003 heb gekend, waarin ik onze uitvoerige correspondentie zou kunnen
meenemen. Dit zal nu door tijdgebrek in deMemoires gebeuren.
Intussen had in mei een limpit mine27 - het leven gekost aan drie politiemannen en

vijftien mensen op straat bij het gerechtshof in Johannesburg.

27 Een explosief waar Klaas de Jonge een handje van had om Zuid-Afrika binnen te smokkelen,
in auto's met een dubbele bodem van de Nederlandse ambassade in Pretoria.
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Het was zeer de vraag of deze vorm van terrorisme, blijkbaar ook bevorderd door
Buitenlandse Zaken in DenHaag, het gewenste resultaat zou hebben. Het polariseerde
slechts de onverzettelijkheid om via onderhandelingen een compromis te bereiken.
Plotseling kwam Jans Rautenbach een afspraak voor een afrondend gesprek over

een te maken film niet na. Op dat moment kende ik nog altijd de kracht van de Haagse
sabotage tegen mij in de hoogste kringen in Pretoria niet. Ik deed een beroep op
generaal du Toit. Hij beldeme op 23mei 1987 terug en zei mijn doorzettingsvermogen
te bewonderen, ‘maar we moeten eerst nog een paar boze geesten verwijderen.’ Ik
dacht, welke geesten zitten er nu weer achter mijn reet aan? Het zal toch niet waar
zijn dat de idioten in Den Haag weer bezig zijn? Dit zou later blijken wel degelijk
het geval te zijn. Ik besloot niet naar Amsterdam terug te gaan voor ik duidelijkheid
had.
Op 25 mei 1987 lunchte ik in de Pretoria Club met generaal du Toit. Ik vertelde

hem dat Rinus Wijnbeek me had gewaarschuwd voor ondermijnende acties vanuit
de Nederlandse ambassade tot en met hare majesteits ambassadeur Hugo Carsten in
eigen persoon toe. Hij reageerde alsof hem een licht opging en een aantal zaken hem
duidelijk werden. Maar hij zei niets. Toch stelde hij me voldoende gerust en zei dat
de filmplannen met Rautenbach door zouden gaan. Ik besloot terug naar Amsterdam
te gaan. De filmplannen zouden ook in eerste instantie op gang gekomen.
Op 28 mei vloog ik terug. Aan boord bevonden zich 22 Nederlandse dominees,

die tijdens hun bezoek van enkele weken aan Zuid-Afrika onder de hoede van Rinus
Wijnbeek waren geweest. Zij hadden ook gesprekken gehad met ambtenaren van de
inlichtingendiensten, die zouden hebben toegegeven dat niet waterdicht te bewijzen
zou zijn dat de ambassade onder een hoedje met Klaas de Jonge had gespeeld. Pas
in 1992 zou ik er zelf via de Koninklijke Marechaussee achter komen hoe schuldig
deze De Jonge, het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lubbers en Van den Broek
waren aan het bevorderen van het leveren van wapens aan het ANC. Zelfs Beatrix
raakte er indirect bij betrokken.
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65 Paramaribo (2)

In juni 1987 was ik in New York, waar ik een boodschap ontving van premier Jules
Wijdenbos van Suriname. Hij woonde een vergadering van de Organisation of
American States (OAS) bij. Minister Heidweiler van Buitenlandse Zaken was er ook.
Ik vloog naar Washington en op 12 juni 1987 ontmoette ik hem, samen met
ambassadeur Halfhide, in het Watergate Hotel.
De premier vertelde hoe Hans van den Broek, toen men in Den Haag er lucht van

kreeg dat Suriname zich bij de OAS zou gaan roeren, spoorslags naar Washington
was vertrokken om te proberen roet in het eten te gooien. Dit had er toe geleid dat
de Surinaamse delegatie zonder diplomatieke vriendelijkheden in Amerika was
ontvangen. Hij zei verder dat Brunswijk doorging met het leger speldenprikken te
geven. Ik herinnerde hem er aan dat ambassadeur van Houten, voor hij werd
uitgewezen, nog een verwoede poging had gedaan omBrunswijk op doorreis in Parijs
in de kast te laten draaien. ‘Als Washington het zou willen, was Brunswijk morgen
afgelopen,’ zei ‘Bosje’. Hij had gelijk.
Opnieuw bracht ik naar voren dat Suriname de kwestie van de achtergehouden

CONS-gelden bestemd voor dit land voor het Internationale Hof van Justitie zou
moeten brengen. Suriname had er recht op. Ik vertelde dat ook met de ambassadeur
van India in Paramaribo te hebben besproken. Hij was bereid om Suriname als
advocaat een voormalige Indiase rechter ten bate van het hof ter beschikking te
stellen. Ook ambassadeur Igor Bubnov was van mening dat een dergelijke klacht
haalbaar was.
Bij terugkeer in Paramaribo kondigde Wijdenbos aan zich voor te nemen een

proces aan te spannen. Professor P.H. Kooijmans in Leiden reageerde dat Suriname
inderdaad kans maakte met het aanvechten van de door Den Haag gehanteerde ‘rebus
sic stantibus’-clausule. Ook had Bouterse, zoals ik dringend had geadviseerd, een
interview aan de New York Times gegeven. Hij had gezegd dat hem vele miljoenen
waren geboden om van het politieke toneel te verdwijnen. Het werd toen tijd om de
brokstukken in Suriname weer eens op te pakken.
Zoals ik in hoofdstuk 62 al schreef arriveerde ik op 5 juli in Paramaribo. Bouterse

vroeg me toen om met een brief naar André Haakmat te gaan. Ik ontmoette de
advocaat reeds op 8 juli in zijn kantoor te Amsterdam. Hij las de your eyes only-brief
tweemaal aandachtig. ‘Het tragische van alles is,’ zei hij, ‘dat toen ik Brunswijk voor
het eerst op Orly afhaalde, het eerste wat hij zei was “ik heb ruzie met de broeders
in Paramaribo. Wil je bemiddelen om mij bij Desi te krijgen?”’ Hij wilde over het
verzoek van Bouterse nadenken. Het zou geheim blijven, ‘maar het is wel een
verrassende ontwikkeling.’ Ik verduidelijkte dat als hij naar Cayenne vloog en daar
met Brunswijk sprak, en
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deze het groene licht zou geven, dan zou Bouterse een militair toestel sturen om hem
op te halen.
Op 9 juli belde Desi me in Amsterdam op. Ik zei meteen dat Haakmat nog niets

had besloten. ‘Daar bel ik niet voor. Ik heb twee nieuwe items voor jou, Willem. Ik
speel ze naar jou toe.We zijn op het ogenblik in Oost-Surinamemet militaire operaties
tegen terroristen bezig. Er zijn gesneuvelden, waarbij ook twee blanke huurlingen
werden gewond. Zij liggen hier in een hospitaal. Het is vrijwel zeker dat het Fransen
zijn. Het andere item is dat een helikopter van ons, na een operatie tegen
Stoelmanseiland technische problemen heeft gekregen en is neergestort. Hierbij is
de Amerikaanse piloot om het leven gekomen. Er wordt immers steeds gezegd, dat
Libiërs voor ons vechten’ Ik begreep wat hij wilde. Maar hoe zou ik deze informatie
in de pers kunnen krijgen?
De volgende dag arriveerde een expresse-brief van Haakmat met de boodschap

dat hij niet op het aanbod van Desi zou ingaan.28

Terug in Paramaribo, op 14 juli 1987, kwam Henk Herrenberg me om 22.45 uur
in Toranica halen. In de villa van de Franchi's was een feest. Even na ons arriveerden
ook Desi en Bosje. De Bevelhebber zag er moe uit. Er waren 20 huurlingen bij
Brunswijk gearriveerd, onder wie 10 officieren. Desi stelde voor dat hij en ik naar
een slaapkamer zouden gaan. Voor Wijdenbos was dit geen probleem, maar
Herrenberg voelde zich kennelijk buitengesloten. Sommigemedewerkers van Sukarno
hadden dezelfde hang-ups. Ik liet hem de brief van Haakmat lezen. Hij las deze en
gaf hem keurig weer aan me terug. Mondeling lichtte ik toe dat Haakmat had gezegd
geroerd te zijn geweest door zijn verzoek, en als Bouterse hem zou opbellen was hij
gereed te helpen. ‘Er moet nu erg veel denkwerk worden verzet,’ zei de Bevelhebber.
We keerden terug naar de anderen en brainstormden over de huurlingen. ‘Waarom

vraagt u Brazilië niet om para's te sturen?’ zei ik plompverloren tegen Desi. Absolute
stilte. Ik ging verder: ‘U hebt indertijd tegen generaal Venturini gezegd geen
buitenlandse hulp te willen inroepen. Wat doen uw opponenten? U zou zelf naar
Brasilia moeten gaan en de zaak bespreken. Dan is het snel met Stoelmanseiland
afgelopen. Op zijn minst zouden Brazilië en Suriname samen de rivieren kunnen
afgrendelen.’
Intussen wist ik ook een gesprek te forceren tussen Michel Aboikoni, die weer

was teruggekeerd, en Desi Bouterse.

Terug in Nederland werd ik voor het eerst sinds jaren benaderd door Dirk Keijer, de
‘Pimpernel’ uit In het land der blinden-. Ik vertelde hem dat ik zeker wist dat de
voormalige ambassadeur Hoekmanwel degelijk een uitstekende indruk van Bouterse
had, en dat ook mijn broer Theo Oltmans zeer nor-

28 Zal in deMemoires worden gepubliceerd.
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male, en zakelijk gesprekken met hem had gevoerd. Dat er niet altijd uitkwam wat
werd voorzien was voor een belangrijk deel te danken aan de ‘stille sabotage’ van
figuren om Bouterse heen, en niet aan de man zelf. Keijer was van mening dat
investeringen ter waarde van anderhalf miljard gulden in Suriname een haalbare
kaart waren. Hij was bereid zich daarvoor in te zetten. Ik dacht al een aantal dagen
na over de mogelijkheid in plaats van Haakmat, zelf het Surinaamse bos in te gaan
en poolshoogte nemen van wat er aan de gang is. Het beste was dat Keijer zelf met
Bouterse sprak. Er zijn zeker investeringen nodig in de zeer jonge Surinaamse
energiesector. Er werd in die tijd voor het eerst olie geboord.
Op 29 juli 1987 keerde ik in Paramaribo terug. Marciano Jesserun haalde me af.

Hij reed me naar het kantoor van de Surinaamse geheime dienst voor een ontmoeting
met luitenant Christopher. Later bracht hij me naar de villa van de Franchi's waar
ook Bouterse arriveerde. ‘Haakmat has no balls,’ zei hij over de mislukte missie naar
de Amsterdamse advocaat. Vervolgens bood ik Desi aan om in plaats van Haakmat
zelf naar het junglecommando te gaan. Tot mijn verbazing was hij meteen akkoord.
‘Maar het blijft een geheim tussen ons. Ook Christopher moet hier niets van weten.’
Ik dacht bij mezelf: dat lukt in dit dorp nooit. Omdat ik alleen met hem was, vroeg
ik hem of hij zich bewust was dat sommige berichten hemmisschien nooit bereikten,
omdat zijn directe omgeving niet alles doorgaf. Ik vertelde dit in de omgeving van
Sukarno al te dikwijls te hebben meegemaakt. Ik noemde als voorbeeld de
kletsverhalen rondomHarveyNaarendorp (‘die de beste hersens van uwmedewerkers
heeft’), en uiteindelijk tot een breuk tussen hen beiden had geleid. Hij antwoordde
onvervaard: ‘Voor mij is Herrenberg nummer een. Hij is het minste intrigue oriented.
Er zijn wel eens oneffenheden, fouten misschien, maar voor mij is hij mijn grootste
steun.’ Ik zei het niet, maar dacht aan Sukarno, die in Subandrio zijn nummer een
zag. En weinigen hebben zo effectief bijgedragen tot de val van Bung Karno in 1965
dan juist deze minister.
Ik wilde de Brunswijk-strategie verder doorspreken, maar bij de Franchi's werd

champagne geserveerd, en hij antwoordde: ‘Daar hebben we toch al op geklonken?
Er zijn al zoveel journalisten naar Brunswijk gegaan. Jou lukt dat. Als jij naar hem
toe gaat komt het in orde.’ Ik schrok hiervan en zei dan ook dat ik hier allerminst
zeker van was. ‘Haakmat en consorten zouden Brunswijk kunnen adviseren juist niet
met mij te spreken vanwege mijn contacten met u.’
Bouterse vertelde verder dat de klacht bij het Internationale Hof over de

CONS-gelden nog steeds op de agenda stond, ‘maar Heidweiler probeert dit natuurlijk
af te remmen.Maar don't worryWillem.’ Ik dacht: alsof ik op die maatregel aandring,
omdat ik er iets aan over zou houden. Het gaat mij om de mensen in Suriname, niet
om mijzelf.
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Tegen twee uur werd ik door twee lijfwachten van Desi naar Toranica teruggebracht.
Ik wist niet hoe mijn voeten neer te zetten vanwege de vele wapens die in de auto
verspreid lagen.

Op 30 juli 1987 was ik in Cayenne, Frans Guyana. Al vroeg vertrok ik met een AVIS
Golf naar St. Laurent, 268 kilometer over een tweebaans asfaltweg. Helaas sloegen
veel te veel van de meest wonderschone vlinders tegen de auto te pletter. De vlinders
deden me denken aan mijn moeder toen ze, in het laatste jaar van haar leven in 1974,
in de tuin in Bilthoven tegen me zei: ‘Wim, je ziet nooit meer een koninginnepage.’
Er waren ook dieren door het verkeer gedood die ik nog nooit eerder had gezien. De
eindeloze bossen waren indrukwekkend. Ik nam een kamer in Hotel Toucan. Ik zag
een man die een groot zeil sjouwde, stopte en bood hem aan hem naar huis te rijden.
Ik was op zoek naar een gevluchte Surinaamse bosneger. Het was meteen raak. We
bereikten een rijtje huisjes (hutten) langs de rivier. We gingen ergens naar binnen
en de broer van de vrouw van Antoine, mijn sjouwer lag op de grond oefeningen te
doen. Ik wist met een enkele oogopslag dat ik hem moest hebben. Hij was gisteren
met een gemotoriseerde prauw van Stoelmanseiland gekomen. Hij was bereidmorgen
terug te varen en Brunswijk op te halen. Hij had 300 liter benzine nodig en smeerolie,
waar ik 200 francs voor moest betalen. Ik wist dat ik hem kon vertrouwen.
We gingen samen alles meteen kopen. Op de terugweg stopten we bij een café om

wat te eten en te drinken. Opeens stond een grote mulat voor me, met een ander
zwarte kerel met een Gullitt-kapsel, die ik ook al in het hotel had gezien. Ze
bedreigden me en zeiden, ‘Oltmans, pas jij maar op, we komen je halen.’ Hij stak
twee vingers in mijn neus wat geen pijn deed, maar ik was woedend over deze
provocatie. Ze reden weg in een pick-up met nummerbord 56 YL 79-3. Ik vroeg de
patroon de politie te bellen.Mijn Surinaamse vriend Antoine, deed even of hij nergens
bijhoorde. Toen de twee weg waren arriveerde een Renault met twee klabakken.
Nadat deze begrepen dat ik was gekomen om Brunswijk te ontmoeten deelden ze
mee dat niemand van het junglecommando Frans Guyana meer in mocht. Dat was
vervelend, want ik ga zeker niet naar Stoelmanseiland. Daar lopen teveel idioten
zonder hersens rond. Ik wilde Brunswijk op Frans grondgebied spreken. Ik gaf
Antoine een brief voor Brunswijk mee en een honorarium voor de trip.
In de prefectuur ging ik mijn beklag doen over het optreden van de twee

Surinamers. Ik kreeg politiebescherming om de jerrycans benzine veilig bij Antoine
te kunnen brengen. Het allerwonderlijkste was dat Antoine me zei al vijf maanden
geleden te hebben geweten dat er iemand zou komen en hij voor die persoon naar
Brunswijk zou moeten varen. Hij kende Brunswijk trouwens uitstekend. Ik had deze
unieke jongen zo maar gevonden. Hij zou nog
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dezelfde avond vertrekken. Ik ging op de prefectuur bedanken voor de
politiebescherming en reed terug naar Cayenne. De politie had de twee gorilla's van
het junglecommando meteen opgespoord, dankzij het nummer van de pick-up. Jan
Kensenhuis was degene die zijn vingers in mijn neus had gestoken.
Vanuit het Novotel belde ik met Christopher en vertelde hem wat er was gebeurd.

Ik stelde hem voor dat als Brunswijk zou meekomen, ik hem dat onmiddellijk zou
laten weten. ‘Dan kunnen jullie via de Franse ambassadeur een ontmoeting regelen,
waarbij de Bevelhebber op het vliegveld van St. Laurent een gesprek met Brunswijk
kan hebben en de eerste steen zal zijn gelegd voor een nieuwe situatie.’ Ik
waarschuwde hem voor lekken naar de pers, of, zoals Herrenberg de Nederlandse
journalisten noemde: ‘naar de Hollandse makrelen’.
Twee leden van het consulaat-generaal van Suriname,Wensley Breinburg, vaandrig

in het leger ressorterend onder Christopher, en Rudie Olivieira, kwamenme opzoeken.
Later belde Christopher terug dat er geen sprake van kon zijn dat de Bevelhebber
zelf naar St. Laurent zou komen. Toen ik er beter over nadacht, realiseerde ik me dat
het inderdaad onmogelijk was voor een regeringsleider met een jungle-commandant
te gaan onderhandelen. Zeer stom. ‘Breng Brunswijk maar mee naar Paramaribo,’
zei Christopher. Dat was natuurlijk even onuitvoerbaar als mijn blunder. Later was
ik aan tafel met mijn vrienden van het consulaat, toen Desi me opbelde. Hij zei niet
met Brunswijk over een telefoonlijn te willen spreken. Hoe krijg ik die twee
kemphanen ooit bij elkaar?
Op 2 augustus reed ik weer naar St. Laurent om te zien of Antoine inmiddels was

teruggekeerd. De zwager van Antoine kwam met zijn vader naar Hotel Toucan. Ze
verzochten memet klem nooit een letter over Antoine te schrijven, want dat kon hem
fataal worden. Ik was immers op een missie voor Bouterse, de man die door de
bosnegervluchtelingen werd gehaat! Ik benadrukte ook voor hen te zijn gekomen,
want er moest een oplossing komen voor de uitzichtloze situatie in de
vluchtelingenkampen. Ze vertelden dat Antoine een zeer persoonlijke vriend van
Ron Brunswijk was. Ze waren zelfs bloedbroeders.Welke ‘stille kracht’ had me toch
regelrecht naar juist hem gebracht, op de dag dat ik in St. Laurent arriveerde?
Beiden heren zeiden: ‘Vrede tussen Bouterse en Brunswijk is onmogelijk. Zij

haten elkaar. Brunswijk heeft de bosnegers bevrijd. Bouterse is een moordenaar. Hij
schiet onze vrouwen en kinderen dood. Hij maakt schoenen van onze zwarte huid.
Hoe kunnen we ooit vrede met die man sluiten?’ De vader zei dat, als Desi in St.
Laurent zou komen hij hem persoonlijk zou doden. Ik raakte van streek door deze
onzin, waar ze kennelijk heilig in geloofden. Wat ze allemaal zeiden had niets met
de werkelijke Bouterse te maken. Zij
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waren er heilig van overtuigd dat het ultieme doel van Desi was om de bosnegers
‘lock, stock and barrel’ uit te roeien. In hetzelfde huisje waar Antoine woonde, die
mij hielp, waren zijn medebewoners van mening dat Desi een soort Karl Eichmann
moest zijn. Dit was weer een van die momenten in de periode dat ik met Suriname
bezig was, dat de moed me in de schoenen zonk.
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66 Cecile & Hans

In Cayenne was Cecile van der Stelt, toen ik haar op 31 juli 1987 bezocht, consul
voor Nederland. Zij was sinds een week in Frans Guyana. Ze kwam uit Bonn, waar
Jan van der Tas, Nijenrode-klasgenoot (1946-1948), ambassadeur was. We spraken
open en vrij; we hadden het ook over de idiote rol van haar minister Hans van den
Broek in de affaire Klaas de Jonge. Zij wist blijkbaar niet dat ik haar minister op
televisie bij Sonja ‘een rund in folio’ had genoemd. In 1998 liet ik Van den Broek
onder ede verhoren in mijn proces tegen de staat. Toen hij langs me liep in de
rechtszaal voegde hij me toe dat hij allerminst was vergeten, wat ik bij Sonja in 1986
over hem had gezegd. ‘Dat was dus in de roos,’ antwoordde ik. Prompt pleegde hij
meineed, zoals vrijwel iedereen deed in mijn zaak, tot en met prins Claus en prinses
Margriet toe.
Cecile logeerde ook in het Novotel. Ik liep dus regelmatig tegen haar aan. Zij kreeg

in augustus bezoek van een Nederlander die, volgens consul KennethMiddellijn van
Suriname, als versterkingwas gestuurd door deNederlandse ambassade in Paramaribo.
Mijn eigen activiteiten trokken steedsmeer de aandacht, ook bij de Franse autoriteiten,
direct al na mijn clash met Surinamers in St. Laurent en door de contacten met de
politie daar. Men had me er gezegd dat onderzoek naar mij door het leger was
overgenomen. Ik had in mijn hotel bezoek gekregen van Roger Remoue van de Police
Urbane, vergezeld van een ambtenaar van de prefectuur die zei anoniem te willen
blijven. Ik vroeg ze, als test, of ze me in contact konden brengen met de voormalige
militaire attaché in Paramaribo, kolonel Barendinus Tussenbroek, die in Cayenne
woonde en kennelijk bezig was de Brunswijk-guerrilla te souffleren. Dat moest ik
zelf maar doen. Wat ik later deed. Ik kreeg mevrouw Tussenbroek aan de lijn. Ze
deelde mee dat noch zij noch haar man met mij wenste te spreken.
Na een kort bezoek aan Antoine, die een brief van Brunswijk, geschreven op papier

van de Surinam National Liberation Army, bij zich had, waarin deze mij verzocht
naar Stoelmanseiland te komen, hield ik ruggespraak in Paramaribo. Bij terugkeer
kreeg ik opnieuw bezoek van inspecteur Remoue, die nu meedeelde eigenlijk lid te
zijn van de Franse contraspionagedienst. Hij bracht nu zijn assistent Serge, mee. Ik
was bezig met een antwoord aan Brunswijk dat Remoue uit mijn hand griste onder
toezegging, dat het alleen gelezen zou worden door de DST. ‘Voor mijn part zet u
het in de krant, ik heb niets te verbergen, ik ben bezig uit te zoeken of bloedvergieten
kan worden voorkomen.’ Later probeerde hij me er van te overtuigen dat de brief
helemaal niet van Brunswijk was. Hij moest toch weten, als zijn netwerk klopte, dat
Antoine deze in zijn binnenzak had meegebracht?
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Middellijn had geluncht met Cecile, die hem op de mouw probeerde te spelden dat
kolonel Tussenbroek slechts in Cayenne woonde, omdat hij van de tropen hield.
Kenneth had geantwoord: ‘You have your job. I have mine. Let us not kid each other
and talk about something else.’ In Surinamewerd intussen een opsporingsbevel voor
deze Nederlandse kolonel afgekondigd. Kenneth ging er vanuit dat ambassadeur
Vegelin van Claerbergen in Parijs was geplaatst, vanwege zijn eerdere post in
Paramaribo. Opdat hij Parijs kon helpen Suriname de voet dwars te zetten.
Ken Middellijn waarschuwde me op 7 augustus dat Brunswijk met een groepje

van acht man in Hotel Madeleine in Cayenne logeerde. Omdat Remoue had gezegd
dat Brunswijk gearresteerd zou worden, als hij op Frans grondgebied gesignaleerd
zou worden, reed ik naar het hotel, gevolgd als steeds door Remoue in een Peugeot
stationcar, plus een auto met politieambtenaren. Remoue was zeer opgewonden. Hij
zweette als een otter met zijn pommadehoofd. ‘Nu zal ik bewijzen, dat de Franse
regering niet liegt.’ Alle kamers werden door de politie gecontroleerd, maar geen
Brunswijk.
Zo verliepen de maanden augustus en september met mijn lobby in Frans Guyana

om een oplossing te zoeken voor de miniburgeroorlog in Suriname. Er sijpelden wat
berichten door naar de makrelen in Den Haag. Zo meldde Karel Bagijn in het
Algemeen Dagblad dat ik op verzoek van Bouterse bij Haakmat was geweest. Hij
citeerde de Amsterdamse advocaat letterlijk. Deze had dus toch uit de school geklapt.
Op verzoek vanDeWare Tijd uit Paramaribo schreef ik een artikel waarin ik meldde
dat me meer dan duidelijk was geworden dat de Franse autoriteiten het
junglecommando onverkort bleven steunen. ‘Terwijl de regering in Parijs, minister
Heidweiler een rad voor ogen draait, liegen de Franse autoriteiten in Guyana zelf
onder leiding van prefect Jacques de Watre op wel heel doorzichtige wijze, zoals ik
dit zelden in 35 jaar journalistiek bedrijven ben tegen gekomen.’ Om iets van de
mysterieuze sluier op te lichten publiceerde ik in deHaagse Post op 31 oktober 1987
mijn Surinaamse Dagboek met foto's. HP-medewerker Daan Dijksman was de enige
die oog had voor mijn activiteiten.
Intussen bracht Bouterse een bezoek aan Jerry Rawlings in Ghana en vloog van

Accra naar Djedda en vervolgens naar Tripoli, waar kolonel Qadaffi een diner voor
hem gaf. Cecile wilde intussen in Paramaribo poolshoogte nemen en zond een note
verbale naar het Surinaamse consulaat en verzocht om een visum. Omdat zij als
geboortejaar 1987 had ingevuld kreeg zij echter de papieren terug met de vraag om
opheldering.
Na vele contacten over en weer werd besloten dat Brunswijk en ik een ontmoeting

zouden hebben in Apatu aan de Franse kant van de rivier. Ik belde Remoue die binnen
de kortste keren met Serge in het hotel arriveerde en zei niet te begrijpen hoe ik die
afspraak had gefikst. ‘Heeft u geen speed-
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boat voor me om sneller naar Apatu te gaan? U mag mee, dan kunt u zien wat er
gebeurt. U zult toch ook blij zijn wanneer de shit van Brunswijk ophoudt?’ Dit werd
onverkort beaamd. Hun antwoord kwam er op neer dat de prefect geen toestemming
voor de ontmoeting kon geven zonder ruggespraak met Parijs.
Henk Herrenberg was weer chef de kabinet van Bouterse geworden. Ik belde hem.

Hij zou de Franse zaakgelastigde in Paramaribo ontbieden om Parijs te adviseren
snel te handelen. Ik gebruikte een drankje met Cecile, die zich had opgedoft in een
fel rode jurk met bijpassende schoenen. Ik vertelde echt bezig te zijn om de
Brunswijkzaak te proberen op lossen en de man terug in Nederland te krijgen.
‘Kan dat?’ antwoordde zij.
‘Hebt u met de regering in Den Haag overlegd?’
‘Ik overleg nooit iets met iemand, want dan gebeurt er gewoonlijk niets,’ maakte

ik haar duidelijk.
Op 27 augustus kwart over acht, belde Remoue me op. ‘We have information, that

if you go on the Marowijne river to see Brunswijk, you will be considered by
Surinamers as a spy for Bouterse. So, if you go, you go on your own risk. I have to
warn you very seriously.’ Hij zei verder dat het een andere zaak zou zijn geweest,
indien Suriname formeel zou hebben gevraagd een ontmoeting met Brunswijk in
Apatu te arrangeren. ‘Opereert u eigenlijk wel namens Bouterse? Kunt u een brief
van hem overleggen?’
‘U hebt me ongetwijfeld afgeluisterd, toen legerleider Bouterse me hier

telefoneerde, dus wat wilt u eigenlijk? antwoordde ik. Inlichtingenagenten zie ik al
jaren als onderkruipers. Toen ik vervolgens tegen hem zei dat ik zeker wist dat de
directeur van de Surinaamse Coca Cola-vestiging wel degelijk in St. Laurent op
Frans grondgebied met Brunswijk had onderhandeld over de vrijlating van diens
zoon door het junglecommando, zei hij slechts: ‘Misschien.’
Op 4 september landde ik met een gecharterde helikopter in Apatu. De bedoeling

was om er met Granman Gazon van de Aukaners een voorbereidend gesprek te
hebben. Maar de vogel was reeds gevlogen. Er bleek echter een andere leider van
de bosnegers, Granman Foster, in Apatu te wonen. Zijn huis was door het leger van
Desi (zei men) verwoest. Hij was naar Guyana gevlucht. Ik meldde me bij hem. Na
enige tijd kwam een oude heer, leunend op een stok, naar buiten in een donkerblauwe
korte broek die tot over zijn knieën reikte.We omhelsden elkaar meteen op volkomen
natuurlijke wijze. Ik moet zeggen dat de attitudes van de bosnegers me verwonderden
en me zeer sympathiek waren.
Grootkapitein Akiliengie, kwam er ook bij en het werd een volledige krutu op de

veranda. Ik stelde voor dat ze een afgevaardigde met me mee zou-
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den sturen om zelf met Bouterse de penibele situatie van de bosnegers in Guyana te
bespreken. Ik probeerde de grootkapitein over te halen zelf mee te gaan. ‘Ik ben bang
voor Bouterse. Hij vermoordt iedereen,’ zei hij. Dus reisde ik met een andere afgezant
van de Granman, de heer Amautan, naar Paramaribo waar wij op 7 september door
Desi in de Memre Boekoe-kazerne werden ontvangen. Besloten werd om twee
afgezanten van de Bevelhebber met Amautan naar Granman Foster mee terug te
sturen.
Op 10 september landde ik met Desi's delegatie per helikopter in Apatu. De vlucht

vanuit Cayenne van ruim een half uur laag over de jungle was iedere keer weer een
unieke ervaring. Opnieuw vond bij Granman Foster een krutu plaats nu met
landgenoten die namens de regering spraken. Amautan zou de rivier afvaren en overal
bij de bosnegers vertellen over zijn ontmoeting met Desi. Hij zou uiteindelijk ook
naar Granman Gazon in Drietabbetje gaan en naar Brunswijk op Stoelmanseiland.
Tijdens het bezoek aan Apatu werd ik door twee Surinamers aangesproken, die

zeiden te zijn gekomen om me mee te nemen naar Brunswijk. Maar ze wilden me
wel waarschuwen: mocht ik naar Stoelmanseiland gaan, dan zou me geen haar
gekrenkt worden;, ik zou echter wel gevraagd worden het gras te wieden en de laarzen
van de heren van het junglecommando te poetsen. Uiteindelijk zou ik Ron niet te
zien krijgen en onverrichter zakemoeten terugkeren. Het leekme niet onwaarschijnlijk
dat ze de waarheid spraken. Nu Amautan namens Bouterse zou gaan beschouwde ik
mijn missie dan ook als beëindigd.
De Franse geheime dienst wilde mijn vertrek bespoedigen en besloot mijn

reservegeld dat ik in een afgesloten koffer op mijn hotelkamer bewaarde te laten
vervreemden. Ik was razend. Ik deed onmiddellijk een beroep op Cecile die ook
ontdaan leek en bereid was direct naar de prefectuur te gaan. Maar ze kwam terug
met een heel andere reactie: ‘Sorry, maar dan had u maar beter op uw geld moeten
passen.’ Een dergelijke stupide antwoord vroeg om een stunt.
Bij terugkeer uit Paramaribo kreeg ik een nieuwe kamer toegewezen, waar ik in

de lade van het bureau een stapel persoonlijk briefpapier op de naam Cecile W.A.
van der Stelt aantrof, daar kennelijk per abuis achtergelaten. Ik besloot minister Hans
van den Broek een aangetekende brief te sturen op haar papier.

Beste Hans,
Hierbij dien ik mijn ontslag in bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
per ingang 1 januari 1988.
I behaved like a complete asshole, toen de journalist Willem OItmans in
Cayenne was.
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Nadat hij schriftelijk een beroep op mij deed hem te ondersteunen bij de
aangifte van een diefstal van 1.500 gulden uit zijn kamer in het Novotel
Hotel, heb ik hem geantwoord dat bij mij ook 1.500 was gestolen en dat
hij voortaan maar beter op zijn geld moest passen. Ik begreep ook wel dat
de dst te ver was gegaan.
Ik schreef, dat Oltmans de directeur van Novotel had gevraagd of zij
aangifte van diefstal had gedaan, wat niet het geval was. Dus liet ik haar
aan de minister schrijven dat ze me besodemieterd had en uit Novotel was
weggegaan ommij, die ze een charmante man vond, niet meer onder ogen
had willen komen. En omdat zij had gefaald trad zij af.
Bovendien heb ik mijn postpapier in het hotel laten slingeren, dus Oltmans
schijnt er momenteel gebruik van te maken.
Je zeer toegenegen Cecile van der Stelt.

Een kind kon de was doen, en er de grap van inzien, maar niet Van den Broek. Hij
nam het epistel serieus en schreef op hoge poten naar de NVJ om zijn beklag te doen
over deze affaire. Ik zou het briefpapier van Cecile, dat voor het grijpen op mijn
kamer lag, hebben gejat. De minister vond het een unieke gelegenheid voor de NVJ
om mij als lid te royeren. Hans Verploeg, algemeen secretaris van de NVJ, nam de
zaak al even hoog op. Ik kreeg een schriftelijke schrobbering, met kopie aan Van
den Broek. Ze suggereerden dat ik de minister excuses moest maken wilde ik als
journalist erkend blijven worden. Ik piekerde er natuurlijk niet over. Verploeg, zo
schreef ik in 1987 in mijn dagboek: ‘is een kontlikker van het gezag.’
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67 Frequin

Het Algemeen Dagbladmeldde over de hele voorpagina: BLOEDBAD IN SURINAME.29

Deze keer was de bron van het bericht ambassadeur Vegelin van Claerbergen in
Parijs. Het A.D. zet zijn foto op de voorpagina. Vegelin vertelde over het bloedbad
te hebben gehoord via de prefect in Cayenne. Die man had een dossier aangelegd
over de nieuwe ‘oorlogsmisdaden’ van Bouterse. Een andere schuinsmarcheerder
die in Den Haag serieus werd genomen, E. Josephzoon, adviseur van Brunswijk,
deed ook een duit in het zakje. In aansluiting op deze berichten haastte Hans van den
Broek zich andermaal naar een Hilversumse studio om met een schijnheilig gezicht
‘de diepe bezorgdheid’ van de regering uit te spreken.
's Middags vloog ikmetWillebrord Frequin en cameramanKees Colson naar New

York. Daar belandden we in de gebruikelijke veldslag van makrelen om Bouterse in
beeld te brengen. Ook Janny Groen van de Volkskrant stond deze keer te dringen.
Desi logeerde zoals gewoonlijk met zijn gevolg in het Hyatt Hotel. Ambassadeur
Halfhide had zelfs een Amerikaanse public relations man in dienst genomen ommet
de pers om te gaan. Hierdoor liepen alle gemaakte afspraken, ook die via mij met de
KRO en Frequin, in het honderd. Toen Herrenberg er van hoorde, was hij dermate
geïrriteerd dat hij zei: ‘Ik ga naar Algerije.’ Frequin werd steeds nerveuzer dat hij
Bouterse niet exclusief zou kunnen krijgen. Bijgevolg klampte hij buiten mij om de
Bevelhebber vast. Bouterse antwoordde tactisch dat anderen zijn perszaken regelden.
Ik zag aankomen dat er soep met ballen van de perscontacten werd gemaakt, daarom
zorgde ik ervoor dat Frequin en Colson, samen met mij, in het toestel van Bouterse
mee naar Suriname zouden kunnen vliegen. Dan zouden ze hem dus werkelijk
exclusief hebben.
Intussen had de Bevelhebber in New York eindelijk een interview gegeven aan

Joseph Treaster van The New York Times. Dat was andere koek dan Janny Groen.
Ik vloog in het voorste gedeelte waar de Bevelhebber zat, die tijdens de vlucht

vroeg of ik naast hem kwam zitten. Frequin, met zijn gebruikelijke flair voor wat
juist net niet kan, drong ongevraagd in de eerste klasse door en vroeg Desi en mij of
cameraman Colson ons zo gezellig samen mocht filmen. We zeiden tegelijkertijd
‘nee’ en Frequin droop af. Desi: ‘Waar ik van onder de indruk ben is dat we een
mijlpaal hebben bereikt in de Surinaamse geschiedenis. Lang niet iedereen is hiervan
doordrongen, ook de mensen bij ons in Suriname zelf niet. We behoeven ons niet op
de borst te slaan dat we dit met Lachmon, Arron en de anderen hebben bereikt. Maar
dan staat er toch gewoon op 2 oktober 1987 een artikel in De Telegraaf van meneer
Bur-

29 Algemeen Dagblad, 29 september 1987.
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lage dat er door een topper van de MPS aan dat blad is gezegd, dat er bij onze
verkiezingen is geknoeid. Terwijl we dus een geweldig succes boekten en er een
enorme opkomst was, worden in die krant de meest venijnige dingen geschreven.
Ze gooien een splijtzwam tussen de MPS en ons. Dat vind ik dus intens gemeen.’
Ik heb hem vervolgens het ware verhaal van wat De Telegraaf is verteld. Dat die

krant, onder het mom van vrijheid van meningsuiting in de veel geprezen
polderdemocratie, eigenlijk een gifslang is. En hoe ze in de bezettingstijd, ook al op
het verkeerde paard wedden, en dat altijd zijn blijven doen. En hoe redacteur Heitink
jarenlang de contactman was van de geheime diensten, en hoe de Telegraaf er zelfs
niet voor terugdeinsde tijdens de Koude Oorlog Beatrix en Claus voor
cryptocommunisten uit te maken. ‘Die krant werkt samen met wat ze in de VS the
invisible government noemen,’ zei ik. ‘Dat zijn de krachten achter Watergate, achter
de moord in Dallas op JFK. Dat is een splijtzwam die zelfs de wereldvrede in gevaar
kan brengen. Dit is alleen nog niet gebeurd, omdat de USSR met haar raketten de
balance of terror in evenwicht houdt. Zou die ooit verloren gaan, dan hebben we pas
goed de poppen aan het dansen.’ Ik vertelde hem dat ik sinds 1948 The New York
Times las. Vanaf 1958, toen ik naar New York emigreerde, knipte en verzamelde ik
dagelijks artikelen. Al meer dan 40 jaar heb ik een andere input, dan de lezers van
De Telegraaf of De Ware Tijd gehad en bezie de wereld dan ook met andere ogen.
Tijdens deze vlucht stelde de legerarts dr. Hashrat voor met het KRO-team naar

Pokigron te gaan. Er circuleerden namelijk berichten over een bloedbad dat in die
plaats door Bouterse zou zijn aangericht. Ik vroeg de Bevelhebber wat hij van dit
plan vond. ‘Ik zou best mee willen gaan. Dan kunnen we de heren meteen de
marihuanavelden laten zien, die we hebben aangelegd.’ Ik ging naar de Economy
section om Frequin en Colson blij te maken. We arriveerden om 02.00 uur op
vliegveld Zanderij. De Surinaamse top stond aangetreden: premier Jules Wijdenbos
en Iwan Graanoogst. Ook ambassadeur Igor Bubnov (USSR) was als Dean van het
diplomatieke corps aanwezig.

Er zat een briefje van Frequin op mijn kamerdeur in hotel Toranica. We zouden
morgen, 8 oktober, om 07.00 uur naar Pokigron vertrekken. Wat er precies speelde
wist ik niet, maar ik had weer eens een onbestemd voorgevoel. Sergeant Doedel had
me tijdens de vlucht naar Paramaribo al gevraagd of Grunsven, de correspondente
van de NOS, ook mee naar Pokigron zou kunnen gaan. ‘Geen sprake van. Dit is nu
eens exclusief voor de KRO afgesproken,’ had ik geantwoord. Trouwens, ik wilde
terug naar Cayenne, Pokigron stond niet op mijn programma. Ik wilde eigenlijk niet
mee. Men zou bij de sociëteit Vos verzamelen en een konvooi vormen, begeleid door
militairen.
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Om 08.00 uur belde Marciano. ‘Ben je klaar?’ Nee, want ik ga naar Guyana. Even
later belde Christopher om te zeggen dat de Bevelhebber het konvooi had
geïnspecteerd en me had gemist. Hij wilde dat ik wel mee zou gaan naar Pokigron.
Marciano zou me komen ophalen.
Toen ik ook bij Vos arriveerde stond er al een hele kermisstoet mensen, met onder

meer een delegatie van Surinaamse patriotten op bezoek uit Nederland. De afspraak
was: alleen het KRO-team. De pers kreeg een airconditioned busje met voorin mijn
Surinaamse lievelingsmilitair, een Javaanse soldaat van Christopher, met geweer in
de aanslag. Bouterse was in geen velden of wegen te bekennen. Ik kon dus ook niet
meer reclameren. Na een enorme vertraging vertrokken we richting Pokigron. Al
snel werden we ingehaald door drie auto's, met daarin commandant Iwan Graanoogst
en luitenant Christopher. Zij vertelden dat Desi niet mee had gekund vanwege een
afspraak met Wijdenbos.
We stopten ergens, om even te pauzeren en een boom uit te zoeken for relief, toen

er in een stofwolk een groene taxi aan kwam rijden met daarin twee Nederlandse
verslaggeefsters. Ik vroeg de chauffeur van de auto de motor te laten draaien, haalde
mijn rommeltje uit het busje en keerde naar Paramaribo terug. Ik had er verder geen
zin meer in als niemand zich aan afspraken hield. Kees Colson wilde ook mee terug.
Marciano bood nog aan dat de dames verboden zou worden om te filmen. Maar ik
was onvermurwbaar. ‘I smell a rat on a mile distance.’ Frequin en Co. reden verder.
Tien kilometer buiten Pokigron liepen ze in een hinderlaag. Het Junglecommando
had verwacht dat Bouterse in het konvooi zou zijn, maar die was op het laatste
moment door Graanoogst vervangen. Vier burgers en tweemilitairen raakten gewond.
Sindsdien vraagt Frequin, als ik tegen hem aanloop, strijk en zet, of ik van de
schietpartij voorkennis had gehad en daarom in die taxi was gestapt. Nee dus. Ik ging
naar Paramaribo terug omdat ik woedend was over het Surinaamse gekonkel en
geklier. Ik had er meer dan genoeg van die dag. Daarnaast zorgdemijn beschermengel
ervoor dat ik bij Pokigron niet per ongeluk door een verdwaalde kogel van het
Junglecommando naar de andere wereld werd geholpen.
In Holland baarde het nieuws opzien. Frequin was uiteraard de held van de dag.

Hij zei tegen de media dat de kolonel Tussenbroek de evil genius achter de aanval
op het Brandpuntteam was geweest. Ook had Tussenbroek bedacht een brug op te
blazen, om het team te verhinderen onmiddellijk naar Paramaribo terug te keren.
Kees Colson vertelde dat er ook kogels door de aircobus van de journalisten waren
gevlogen. Hij had een Surinaamse militair gefilmd van wie een gedeelte van zijn
hand was afgeschoten. Een andere militair miste een oor. Een vrouw in het konvooi
kreeg granaatscherven in de rug. Colson zei: ‘Ik wilde al met jou mee terug: had ik
het maar gedaan.’

Willem Oltmans, Is éénoog koning



164

Ik schreef in mijn dagboek dat ik in relatie tot Desi Bouterse een ernstige fout had
gemaakt. Ik had de illusie gehad dat we vrienden waren en samenwerkten ‘for the
good of Suriname’. Maar hij behandelde mij natuurlijk exact hetzelfde als Harvey
Naarendorp, sergeant Doedel, ambassadeur Heidweiler, AttaMungra en alle anderen,
misschien met uitzondering van Herrenberg. De man heeft geen vrienden. Zelfs over
Henk liet hij zich eens ontvallen ‘... ach Herrenberg.’ Mijn fout was dat ik blindelings
ervan uit was gegaan met twee ogen naar de koning van Suriname te kijken, terwijl
ik in werkelijkheid hem nauwelijks met een oog zag.
Christopher belde me onder zijn codenaam Burgzorg op: ‘Je moet morgen terug

naar Cayenne.’ Ik zei helemaal niet meer naar Guyana te willen vliegen. Hij zou me
's avonds wel uit komen leggen waarom het zo dringend nodig was.
Ik opende het gesprek met Desi's vertrouweling met de woorden: ‘Ik ben een

vriend van Bouterse geweest en heb aldus gehandeld. Maar het was
eenrichtingsverkeer. Hij beschouwt me niet als een vriend, hij doet maar alsof.’
Volgens Christopher had ik het mis en had de Bevelhebber nog altijd het grootste
vertrouwen in mij. Of ik opnieuw naar Apatu wilde gaan om na te gaan wat er van
de missie van de heer Amautan op zijn reis langs de bosnegers was terechtgekomen.
Ik ging weer door de knieën en zei te zullen gaan vooral ook in het belang van de
bosnegers. Voor het eerst gaf hij me een cheque van 25.000 gulden als honorarium
voor de maanden, misschien wel een jaar, van hulp aan Suriname en nuttige adviezen.
Ik tel geen uren dagen, maanden, of jaren, want ik geloof in wat ik doe. Toen ik later
de enveloppe aan snippers verscheurde bleek de cheque er nog in te hebben gezeten.
Chris moest lachen. ‘Stoute jongen, wat heb je gedaan?’
Op 14 oktober belde hij me al vroeg: ‘Ambassadeur Oltmans, u wordt iets later

opgehaald, om 09.15 uur.’ De Javaanse militair van Christopher haalde me op om
me naar Zanderij te brengen. Hij zei me volkomen te hebben begrepen toen ik het
konvooi naar Pokigron uit protest had verlaten.
Ik moest ook een enveloppe met geld voor consul Middellijn meenemen. Samen

met Clyde vloog ik weer per helikopter naar Apatu. Amautan was verderop aan het
ontbossen en zoumet een speedboat worden opgehaald. De bosneger vroeg 40 dollar
voor de benzine en hield de biljetten die ik hem gaf eerst tegen het zonlicht. In plaats
van Amautan verscheen diens vader per boot. Hij begon te razen en te tieren. Zijn
zoon mocht niets met ons te maken hebben. Er was in Apatu geen oorlog. Wie over
vrede wilde praten moest maar naar Drietabbetje gaan.
Uiteindelijk kwam Amautan zelf uit het bos in een gescheurde zwarte broek op

laarzen. Hij leek een ander mens geworden. Hij sprak low key en aarzelend. Het werd
een hele toeloop. Twee Franse militairen in groene
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shorts met machinegeweren stonden in de achtergrond. ‘De hele affaire heeft me
bijna mijn leven gekost,’ aldus Amautan. ‘Ik heb niets verkeerds gedaan, ook niet
door met Bouterse te gaan praten. Hier circuleerden verhalen dat ik miljoenen van
de Bevelhebber zou hebben gekregen om aardig over hem te spreken. In het bos wil
men zijn naam niet horen.’ Amautan keek me aan met een blik van vraag me liever
niets meer, wat ik ook maar niet meer heb gedaan.
Ik logeerde bij consulMiddellijn. Hij vertelde hoe de notoire kolonel Tussenbroek

nauw samenwerkte met de Franse DST. Twee door Brunswijk gegijzelde piloten,
Guno Illes en Orlando van Amson werden door Tussenbroek bewerkt om naar
Nederland uit te wijken, want als ze naar Paramaribo zouden terugkeren, zouden ze
bij Bouterse hun leven niet meer zeker zijn. Hij zou, samen met Cecile van der Stelt
natuurlijk, voor visa zorgen. Ik vroeg me af, wat voor bovenkamers mensen als
Tussenbroek eigenlijk hebben? Ze zijn gewoon misdadig bezig en als je maar lang
genoeg herhaalt dat Desi iedereen dood schiet schijnt ‘men’ dit blindelings als
waarheid aan te nemen. Enwat doen kamerleden als Knol,Weisglas en Aarts eigenlijk
als controlerende volksvertegenwoordigers aan dezemisdadigheid? Niets? Ze hebben
hun eigen agenda's af te werken. Dus kunnen ze alleen informatie gebruiken, die hun
blindheid voor de werkelijkheid voortdurend bestendigt.
Mopurgo vanDeWare Tijd publiceerde mijn artikel over de recente gebeurtenissen

pas nadat ik had toegestemd dat hij schrappen mocht dat juffrouw Grunsven van de
NOS op haar visum formulier in plaats van televisiejournaliste ‘sociaal werkster’ had
ingevuld. Nog voor de soldaat van Christopher me naar het vliegveld reed voor
vertrek naar Miami, sprak ik indringend met Marciano Jesserun. ‘Surinamers zijn
verdeeld in “radicalen” en “oranje dassers”,’ vertelde hij. Bouterse, Naarendorp,
Herrenberg, Christopher en hij waren radicalen. De rest zat eigenlijk psychologisch
nog altijd bij Holland op schoot. Desi had gezegd: ‘Ze dragen waarschijnlijk ook
nog oranje onderbroeken.’ ‘Oranje-dassers worden aangevoerd door Heidweiler, met
mensen als Spier en Doedel in zijn zog,’ aldus Marciano. ‘Wat Doedel heeft gedaan
is de publiciteit inzake Pokigron naar Grunsven van de NOS toespelen door het beleid
van de Bevelhebber te doorkruisen. Door jouw artikel in De Ware Tijd heb je ze
allemaal voor het blok gezet.’
‘Ik weet niet wat anderen onder journalistiek-bedrijven verstaan,’ antwoordde ik,

‘voor mij betekent het in ieder geval het verloop van gebeurtenissen op een rij zetten
zonder aanzien des persoons. Enwat werd gepubliceerd, werd ook nog doorMorpurgo
gecensureerd.’
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68 Pimpernel (2)

In In het land der blinden schreef ik over de Hilversumse zakenman Dirk Keijer die
jarenlang goede sier maakte in Moskou. Nadat Gorbachev het roer overnam en de
USSR binnen de kortste keren de nek omdraaide, verdween Dirk van de aardbodem.
Hij is een raadsel in mijn leven gebleven, maar hij had wel alle karakteristieken van
een dubbelagent. Uiteindelijk, als de rol van een dubbelspion is uitgespeeld, zoals
in de voormalige USSR, ‘verdwijnen’ ze met een nieuwe identiteit in Florida, het
eldorado voor figuren met het nodige op hun kerfstok. Florida is een eldorado voor
ex-Hitlertjes die in dienst hebben gestaan van Washington en de CIA, om de
Amerikaanse imperialistische belangen in Latijns-Amerika op Wall Street-koers te
houden. Een dictator als Fulgencio Batista werd, toen hij eenmaal door Castro was
verjaagd, liefdevol in Florida opgenomen in dank voor bewezen diensten. Een
omgekeerd geval echter was Manuel Noriega (Panama), die aanvankelijk met de VS
samenwerkte totdat vader Bush besloot hem door 36.000 soldaten te laten ophalen
en in een ondergrondse gevangenis in Florida op te sluiten. Amerika blijft tenslotte
het paradijs der onbegrensde mogelijkheden.
Nauwelijks was ik terug uit Suriname of Keijer belde op vanuit Klosters in

Zwitserland. Of ik meteen wilde komen. Hij zou een ticket op Swiss Air regelen. Ik
nam vanuit Zürich een trein naar het bergoord, en trof hem daar in zijn nieuwe huis
aan; een huis dat hij deelde met Claire, zijn Amerikaanse, tweede echtgenote. Keijer
had ontdekt dat Suriname een stuwmeer wilde aanleggen. Dirk was met zijn nieuwe
partner, Theo Cranendonk, een voormalige rode baret - die eveneens een huis in
Klosters had - bereid om de financiering van dit megaproject op zich te nemen bij
een deelname van Duitsland, Brazilië en de USSR. ‘Jouw consultancy fee zal een
miljoen Zwitserse franken zijn,’ spiegelden zij voor, ‘maar dan moet je wel regelen
dat we voor de verkiezingen van 25 november een letter of intent van Bouterse
kunnen krijgen.’ Er moest zo snel mogelijk een ontmoeting komen. ‘Dan vliegen we
samen opmijn kosten naar Paramaribo,’ zei Dirk. Vervolgens verscheen Cranendonk.
Hij had contacten in Oostenrijk gelegd, en Desi zou alle militaire leveranties kunnen
krijgen, die hij nodig had om een einde te kunnen maken aan de revolte op
Stoelmanseiland. Er kwamen tal van folders op tafel.
Ik lichtte Henk Herrenberg in dat ik wellicht 20 tot 25 miljoen Zwitserse franken

voor Suriname kon los peuteren tegen uitermate voordelige percentages. Daarnaast
vertelde ik dat er belangstelling bij zakenlieden was om te investeren in het
damproject.
Op 3 november was ik terug in Paramaribo en raadpleegde eerst mijn bes-
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te vriend Frits Pengel. We maakten onze gebruikelijke autorit. Ik wilde eerst zijn
mening horen over de aanbiedingen die ik kon doen, en of hij ze in het belang van
Suriname achtte. Het was volgens hem ‘een prima zaak.’
Om half een was ik in de Memre Boekoe-kazerne. ‘OmeWillem,’ zei Desi, ‘even

nog een paar zaken afhandelen en dan kom ik.’ Later gingen we in een kleine zijkamer
zitten, want Graanoogst was met een delegatie van vijf man in de werkkamer van
Bouterse bezig. Ik overhandigde het Keijer-dossier. ‘Als ik hier via een brief op in
ga voor de 25ste november kan ik er politieke problemen mee krijgen bij de
verkiezingen.’ Hij zou alle brochures enmijnmemorandum bestuderen en ‘Burgzorg’
zou me er in Amsterdam over opbellen.
Ik keerde naar Klosters terug, en bracht verslag uit. Dirk Keijer en ik vlogen

vervolgens samen naar Paramaribo. Op 17 november 1987 werden we om 11.15 uur
ontvangen. Herrenberg was in kostuum. Ik maakte notities. Desi luisterde zeer
ontspannen en geduldig naar de lange uiteenzetting over de verschillende plannen
van aanpak, inbegrepen de bouw van de stuwdam in West-Suriname. Hij zei bereid
te zijn Keijer en zijn partners inzage te geven in alle reeds gemaakte feasability
studies van het damproject. Herrenberg zei hier later over: ‘De Bevelhebber is hier
verder mee gegaan, dan ik verwachtte.’
We zaten met zijn vieren in de grote zitkamer achter het balkon aan de voorzijde

van het paleis. Desi vroeg Henk om de ventilatiepropellers aan het plafond aan te
zetten. Herrenberg bleef koel en afstandelijk. Hij heeft letterlijk geen woord gezegd
tijdens het gesprek tussen Bouterse en Keijer. Later heb ik gedacht: ‘Zou Herrenberg
die ochtend al hebben aangevoeld dat Keijer geen zuivere koffie was?’ Met andere
woorden: keek Henk Herrenberg die dag met twee ogen, terwijl Desi en ik in de
mooie praatjes van de dubbelagent tuinden?
De Bevelhebber was vooral geïnteresseerd in de aanbiedingen van Daimler Puch,

de Weense wapenindustrie. Hij zei dat er bij de politie belangstelling bestond om
bepaalde wapens aan te schaffen. Dirk vroeg hem hoe lang het zou duren voor er na
de verkiezing van 25 november een nieuwe regering zou zijn. Desi schatte dat de
onderhandelingen drie maanden zouden duren. Keijer dacht dat dit voldoende tijd
was om onze afspraken in kannen en kruiken te hebben. Dirk waarschuwde dat indien
minister van Defensie Maynard naar Daimler zou schrijven, en dit zou uitlekken, het
vervelende consequenties voor Desi zou kunnen hebben. Er werd nog gesproken
over de bouw van een papierfabriek in Suriname. Keijer was na afloop zeer ingenomen
over zijn gesprek met Bouterse.

De verkiezing van 25 november 1987 zouden echter op een verpletterende
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nederlaag voor Bouterse uitlopen. Niet minder dan 39 van de 41 zetels in het
parlement namen de traditionele Surinaamse partijen in. De NDP was weggevaagd.
Peter en ik vlogen op 12 december naar Zuid-Afrika. Ik wilde mijn werk daar weer

op pakken. Ik wilde ook mijn boekje, Het Dagboek als Camera Obscura afmaken.30

Op 19 januari 1988 arriveerde de delegatie van Keijer-Cranendonkmet hun dames
in Paramaribo. Ook Manfred Korlath, vertegenwoordiger van Daimler-Puch uit
Wenen was mee. Om 22.00 uur werden we verwacht bij de Franchi's, waar een uur
later Desi Bouterse arriveerde. Hij vroeg meteen waar minister Subhas Mungra (van
Financiën & Planning) was. Het scheen hem grenzeloos te irriteren dat die verstek
had laten gaan. Subhars' broer SLM-directeur Atta Mungra was er wel. Atta zou zijn
broer wel optrommelen en liep naar een telefoon. Ik herinnerde me Subhas nog van
een lunch met hem, samen met mijn broer Theo; ik was toen al tot de conclusie
gekomen dat ik beter nooit iets met hem te maken kon hebben. Hetzelfde gold
trouwens voor Atta. Beiden waren zogenaamd steunpilaren van Desi. Atta kwam
terug en zei dat zijn broer geen zin had en wilde gaan slapen. Soms dacht ik: dit
landje is niet te redden, wat inmiddels is gebleken.
De ontmoeting verliep onder ongunstige omstandigheden. Met opgetrokken

wenkbrauwen keek men naar de door mij binnengebrachte zakelijke delegatie, die
eerder de indruk vestigde op een gezellige vakantiereis te zijn met hun dames. Het
hele gezelschap was gast van de Surinaamse regering en ze nuttigden hun drankjes
in hotel Toranica dan ook uitbundig op rekening van Suriname. Hollanders uit op
kosten van anderen kun je beter nooit tegenkomen. Dirk beklaagde zich bovendien
over het vervoer in twee taxi's naar de Franchi's op een zodanige manier dat ik dacht
wat is die man toch een proleet.
Ik had Bouterse nog nooit zo onzeker van zichzelf gezien als die avond. Al zijn

plannenmet Surinamewaren bezig in duigen te vallen. Hij moest dan ook voortdurend
met minder begaafde medewerkers werken, lui die hem niet konden volgen.
De heer Sumita van de Javaanse partij verscheen ook ten tonele. Ik zag de heren

van de delegatie denken: ‘dat betekent weer een commissie er bij.’ Bouterse wees
Atta Mungra aan als zijn tussenpersoon tegenover de delegatie. Dit leidde prompt
tot gesmoes tussen Atta en Dirk buiten de anderen om. Ze spraken af de volgende
dag een partij golf te spelen. Maar later liet Atta formeel aan Keijer weten dat hij
niets kon beslissen. Desi had toch in alles het laatste woord. Ik verdacht de Mungra's
ervan onder een hoedje te opereren. Bouterse werd open en bloot door beiden genaaid.
Frits Pengel heeft mij

30 Willem Oltmans, Het dagboek als camera obscura, In den Toren, Baarn, 1988.
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eens gezegd dat toen hij na lange jaren in Suriname terugkeerde, na opleidingen in
Europa en de VS te hebben gevolgd, hij absoluut nooit meer had kunnen wennen aan
de nare en typisch Surinaamse attitude, van hoog tot laag, om poeslief in eikaars
gezicht te zijn en intussen altijd bereid een dolksteek in de rug toe te dienen.
Manfred Korlath merkte wrang op: ‘Ik heb bij de Franchi's een glas champagne

gedronken op de gezondheid van hun vriend Koning Hoessein van Jordanië denkende
dat een contract met Suriname in the cards was en nu hangt alles nog in de lucht.’
Dirk begon al op te merken dat iedereen maar wat water in de wijn moest doen,
omdat bleek dat zaken doen in Paramaribo over zoveel schijven liep en zoveel mensen
moesten meedelen dat de vraag was of de plannen nog wel zin hadden.
Desi zelf liet zich ontvallen: ‘Waarom zijn jullie ook zo laat gekomen. Enkele

maanden geleden had ik alle besluiten die nodig zijn meteen kunnen nemen.’ Hij
beschreef zijn eigen positie na de verkiezing, met een legerterm, als ‘op de plaats
rust’. Ik wist dat zijn voorlichter sergeant Doedel aan de vooravond van de
verkiezingsuitslag tegen Sovjetambassadeur Bubnov had gezegd dat de NPD van
Bouterse op 22 zetels rekende. Het werden er dus twee.
De volgende ochtend ontbeet ik met Theo en Toos Cranendonk. Zij vertelden de

indruk te hebben dat Keijer al niet meer in Suriname geïnteresseerd was, omdat
Bouterse eigenlijk al niets meer had te vertellen. ‘Maar los van Desi zijn deze
projecten en investeringen toch van belang voor Suriname en Surinamers?’ riep ik
uit. Dat was waar, maar de Cranendonks waarschuwden me dat Keijer mij wilde
uitschakelen. Hij, Theo was mijn vriend, en hij zou daar een stokje voor steken. Ik
probeerde van het gezicht van Toos te lezen, of haar gelaatsuitdrukking misschien
aangaf, of haar man ook een flessentrekker was. Dames willen de gemene streken
van de heren nog wel eens afremmen. Maar deze mevrouw was afgeoefend om het
spel van haar man niet bloot te geven. Ik dacht, gezellig om met deze zo succesvolle
zakenlieden op reis te zijn.’
De 21ste januari vond op de Memre Boekoe-kazerne een filmvertoning plaats over

het mogelijk door Steyer Daimler Puch te leveren materieel. Het varieerde van lichte
tanks, tractoren en oogstmachines, tot en met kanonnen en alle soorten lichte wapens.
Ik ben weggelopen en ging naar mijn kamer. Ik las een boek van Saul Bellow en
stuitte op de volgende passage: ‘Een schrijver heeft de taak om op eigen manier aan
zijn medeschepselen te vertellen hoe hun wereld in elkaar zit.Wat zouden we geweten
hebben over Londen in de 19de eeuw zonder de boeken van Charles Dickens?’ Ik
dacht, de situatie waar ik nu inzit, is niet na te vertellen. Toen klopte Dirk Keijer op
de deur. Hij kwam me vertellen: ‘Willem, niemand belazert je. Het gaat er
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nu om dat jij door deze zaken een zodanige commissie krijgt dat jij je centjes hebt
voor je oude dag. Jij gaat voor ons een paar maal per jaar naar Bouterse om de zaken
warm te houden. En van tijd tot tijd bel je Theo of mij om te zeggen hoe het er mee
staat. Je krijgt inzage in al onze afrekeningen. Je zit in alle contracten die we hier
afsluiten. Ik geef je hierop mijn woord,’ en hij stak warempel twee vingers omhoog
en bezegelde zijn eed met een stevige handdruk.
Even later klopte een districtscommissaris in uniform met epauletten bij mijn

kamerdeur, een bosneger. Ik dacht, wat een verademing, eindelijk zie ik weer eens
een echt mens. Hij wilde spreken over de vluchtelingen uit het Surinaamse bos die
acht kilometer buiten Paramaribo 242 volkswoningen hadden gekraakt, omdat de
overheid ze had gesommeerd het bos waarin zij woonden te ontruimen. Er schijnen
contracten met Indonesiërs te zijn gesloten, die nu hier het land komen ontbossen,
zoals zij dat op Sumatra deden.
Ik schreef alles op wat hij me vertelde, ook om hem het gevoel te geven dat hij

niet zijn tijd zat te verdoen. Maar hoe kon ik nu weer deze mensen helpen? Moest
ik deze geschiedenis ook weer op het bord van Bouterse deponeren?
Inmiddels was Keijer al afgereisd en was de verhouding tussen de Cranendonks,

Korlath en mij weer enigszins normaal. Ze keken nu ook weer anders uit hun ogen.
Desi moest de films van Steyer Daimler Puch nog zien. Manfred dacht dat het
Oostenrijkse ministerie van Ontwikkelingshulp wellicht een soft loan aan Suriname
zou willen verstrekken van 30miljoen Zwitserse franken. ‘Ik zou dat voorlopig maar
niet naar buiten brengen, Manfred,’ zei ik, ‘want Hans van den Broek zendt iemand
als Vegelin van Claerbergen om in Wenen voor Suriname roet in het eten te gooien.’
Bovendien hield zoiets in dat Oostenrijkse ontwikkelingsgelden zouden worden
aangewend om de Weense oorlogsindustrie op de been te houden. En ondertussen
zou men de wapens in verre landen aanwenden om onderling hun Hoekse en
Kabeljauwse twisten uit te vechten.
De kranten publiceerden foto's van Bouterse in gesprek met de nieuwe president

Shankar. Hun overleg verliep kennelijk prima en was zelfs enkele uren uitgelopen.
Welke harde noten werden er, begeleid door de spreekwoordelijke Surinaamse smiles,
waar maar weinig van werd gemeend, nu weer gekraakt? Soms dacht ik dat Bouterse
op de lijn van Frits Pengel zat wat betreft de spelletjes die in Paramaribo onderling
werden gespeeld. Bouterse was ook jaren in Europa geweest. Pengel hield zich in
dat opzicht steeds overal buiten. Ik dacht op een dag trekt Bouterse zich ook terug
en geeft hij er de brui aan, want hij is geen man die uit is op overdreven luxe of een
villa in Klosters.
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Ook het nieuwe bewind wilde onmiddellijk de dialoog met Brunswijk aangaan, zo
werd meegedeeld. Of dat overleg nu wel of niet zou slaan, hing niet van Suriname
af, maar van de vraag of DenHaag, Parijs enWashington wel met de regering Shankar
tot zaken zouden willen komen, in tegenstelling tot de regering Bouterse. Die mocht
immers niet slagen.
Ook de Cranendoncks waren nu vertrokken en lieten hun hotelrekening onbetaald

achter, want deze kwam bij Henk Heidweiler terecht. Bij het afscheid nemen heb ik
nog tegen Theo gezegd: ‘Dag vriend.’
‘Wat ben ik blij, dat je dat zegt,’ antwoordde hij. Hoe kon ik zulke mensen nou

mijn vrienden noemen? Ze barstten van de poen en kwamen klaplopen in een van
de armlastigste staatjes van Zuid-Amerika. Ik voelde me schuldig ze ooit te hebben
binnengebracht. Theo vertelde nog dat Iwan Graanoogst 2.000 automatische wapens
bij Daimler Puch had besteld, plus tien rupsvoertuigen. ‘Daar had Jerry Rawlings in
Ghana er 100 van genomen,’ aldus Cranendonk.
Mijn Surinaamse vriend, de Javaan Iwan Kliwon, haalde me om 06.00 uur uit

Toranica op om naar het vliegveld te brengen. We waren laat. Hij reed als een
scheermes over de smalle weg naar Zanderij. Ik me vraag af hoe het met Kliwon
verder kan zijn verlopen. Trouwens, ik zou Desi ook wel terug willen zien. Ik haat
onuitgesproken misverstanden, zeker tussen vrienden en ik heb Bouterse, de jaren
dat ik in Suriname ben bezig geweest, als een vriend beschouwd.
Van 23 februari tot 11 maart 1988 ben ik voor de laatste keer in Suriname geweest.

Ik woonde op het paleis de afscheidsreceptie van Desi en Ingrid Bouterse bij, evenals
de installatie van president Shankar. Dat was 15 jaar geleden. Ik had, na wat ik had
voorgeschoten voor de reis van de fameuze zakenliedendelegatie naar Paramaribo
100.000 gulden van Suriname tegoed. Ik had veel geld beleend op mijn huis in
Amsterdam-Noord - dat ik van mijn moeder had gekregen - om de diverse escapades
mogelijk te maken. In 1990 was ik gedwongen, eigenlijk als direct gevolg van het
niet nakomen van Bouterse's toezeggingen. Mijn drive-in woning aan de bank
overdragen. Ik stond met mijn rug tegen de muur en probeerde via een advocaat bij
het gerenommeerde kantoor Maaldrink in Den Haag, Suriname te verplichten me
het afgesproken geld alsnog uit te betalen. Ik verloor die slag, omdat later bleek dat
de betrokken advocaat achter mijn rug om in contact stond met Buitenlandse Zaken,
waar menmij liever vandaag dan morgen onder zag gaan. De te publicerenMemoires
zullen gedetailleerd het verloop van het einde van mijn Surinaamse avontuur
weergeven.
Misschien is het nog nuttig om te vermelden dat minister Hans van den Broek al

in maart, vier weken later, op de stoep van het paleis in Paramaribo stond om zijn
nieuwste stommiteiten en leugens te debiteren. Hij zei onder
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meer: ‘Nederland is bereid de ontwikkelingshulp te hervatten mede als wapen in de
strijd tegen mogelijk nieuwe acties van legerleider Bouterse. In een welvarend land
heeft een dictator geen kans.’ Als altijd wist ook deze bewindsman op Buitenlandse
Zaken niet wat er in Suriname speelde. Of wie Bouterse eigenlijk was. Hij stond in
Paramaribo in 1988 te bazelen.
Vroeger brulde Luns dat dictator Sukarno eerst weg moest voor Nederland

Indonesië kon helpen. In Bung Karno's plaats kwam de fascistische CIA-generaal
Suharto die Indonesië in nauwe samenwerking met de door Nederland voorgezeten
IGGIClub31 heeft leeg gestolen. Bovendien was Suharto een door de CIA gesponsorde
superoorlogsmisdadiger, verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden
Indonesiërs. Slobodan Milosevic is vergeleken met de door de koninginnen Juliana
en Beatrix met staatsbezoeken vereerde Suharto, een armzalige amateur.
Nu was in de optiek der apenrots in Den Haag Desi Bouterse de vermaledijde

dictator die eerst weg moest voor Nederland over de brug zou komen. We zijn 15
jaar verder, en Suriname heeft nog altijd de haar toekomende gelden niet ontvangen.
Al jaren vraag ik me af, waarom er nog iemand naar Van den Broek luistert in dit
land. Men sluit maar al te graag de ogen voor diens walgelijk parcours als minister
van Buitenlandse Zaken. Misschien zal de geschiedenis ooit oordelen dat het regime
Bouterse voor Suriname nog demeest hoopvolle episode sinds haar onafhankelijkheid
is geweest. In ieder geval hebben Bouterse's opvolgers er nog minder van gebakken.

31 Inter Gouvermentele Groep voor Indonesië, waar Jan Pronk voorzitter van is geweest.
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69 Nobelprijs

Het werd de hoogste tijd om de draad in Zuid-Afrika weer op te pakken. Ik keerde
op 22 april 1988 in Johannesburg terug en werd door Peter en Edwin op vliegveld
Jan Smuts opgehaald.
Het apartheidssysteem was in beweging. President P.W. Botha had gezinspeeld

op de mogelijkheid zwarte burgers in het kabinet op te nemen. Chief Minister
Mangosuthu Buthelezi van KwaZulu reageerde in Ulundi met er op te wijzen dat
zolang een kiescollege van 50 blanken, 25 kleurlingen en 13 Indiërs de staatspresident
kiezen - met uitsluiting van de zwarte meerderheid - er van geen vernieuwing sprake
is. Ik blijf van mening dat Buthelezi verreweg het helderste tegengeluid liet horen
onder de zwarten in Zuid-Afrika. Prins Bernhards vriend, dr. Anton Ruppert van de
Rembrandtgroep heeft eens gezegd dat Buthelezi de eerste president van Zuid-Afrika
zou moeten worden. Het zou niet gebeuren, maar ik dacht hetzelfde.
De emoties van de zwarte meerderheid waren zonder meerduidelijk. Ze wilden

baas zijn in eigen huis. Het beleid van de Nationale Partij om geleidelijkheid toe te
passen was waarschijnlijk wel het beste: het one man one vote-systeem zou een schok
veroorzaken en chaos zou ontstaan. De uitkomst van wat zou gaan gebeuren stond
vast. De zwarten gingen de zaak onherroepelijk overnemen.
In Pretoria kondigde Jans Rautenbach aan geen geld te hebben om de voorgenomen

productie te financieren. Ik ging bij generaal Du Toit op de Rand University mijn
beklag doen. Hij zou nagaan wat de stand van zaken was. Intussen had hij bezoek
gehad van zijn oude vriend, generaal Dijkstra uit Den Haag. Deze meneer had zijn
Zuid-Afrikaanse collega gewaarschuwd dat ik ‘een gevaarlijk man was.’ Gelukkig
achtte Du Toit die beschuldiging ‘belachelijk’. Wie was Dijkstra? Ik kende geen
Dijkstra. Waar waren ze in Den Haag nu weer mee bezig? Probeerden ze nu mijn
leven in Zuid-Afrika te verzieken? Ik kon er niet van slapen.Was het weer oorlogstijd?
Ik ging te rade bij Christo Landman, de voormalige Zuid-Afrikaanse zaakgelastigde

in Den Haag. Hij woonde in Menlo Park bij Pretoria. Landman vreesde dat
Rautenbach wel degelijk fondsen had verzameld om een film te maken, maar die bij
nader inzien in eigen zak had gestoken. Overigens wist hij wel wie generaal Dijkstra
was. Hij had naast de man gewoond in Den Haag. Dijkstra werkte voor de
inlichtingendiensten.
Tijdens een bezoek aan Casper Venter van het Information Bureau bevestigde ook

hij dat er in Pretoria negatieve rapporten van inlichtingendiensten over mij
circuleerden, maar, zei hij: ‘You are your own man. We stand behind you.’
Op 17 mei liet Rautenbach weten toch fondsen bij elkaar te hebben ge-
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schraapt. Hij hadMichael Stroh, een Duitse filmer, bereid gevonden om de regisseur
te zijn.We hebben zes wekenlang opnamen gemaakt. Ook in verschillende townships,
zowel in Transvaal als aan de Kaap. Ik leerde eindelijk meer begrijpen van de
realiteiten van de zwarte gemeenschap in dit land. Mijn broer Hendrik, stond perplex
dat ik het zwarte woonoord Crossroads bij Kaapstad in durfde. Hij woonde in
Zuid-Afrika sinds 1950 en was er nog nooit geweest.
Door het maken van deze film ontmoette ik bijvoorbeeld de leden van de Raad

van Kerken van de West Kaap, een groep van meer dan 100 kerken met uitsluitend
zwarte kerkbezoekers. Het was een ijskoude avond in juni, wanneer het winter is aan
de Kaap. Het kantoor van de Raad bestond uit een opgelapte houten keet met vloeren
van verharde klei. De meubilering was schaars. Houten stoelen stonden tegen de
muren. Aanwezig waren de voorzitter aartsbisschop S. Mhambi, en de bisschoppen
Thomas Siyolo en J. Yelani. De secretaris was T.D. Bengo, een dominee. Het werd
donker. Er werden kaarsen aangestoken.was. Er was geen elektriciteit.
Unaniem waren zij tegen de sancties van de westerse landen (de VS, Nederland

etc.) vanwege de apartheid. Aan de Kaap bevonden zich arbeidsintensieve vruchten-,
en wijnbedrijven. De boycot op de aankoop van sinaasappelen en wijnen trof juist
de mensen in de townships aan de Kaap. De werkeloosheid was er buiten alle
proporties toegenomen. Ik luisterde naar hun woorden en dacht aan de campagnes
thuis, van mensen als burgemeester Ed van Thijn van Amsterdam, om vooral geen
fruit uit Zuid-Afrika te kopen of Shell benzinestations te saboteren. De
antiapartheidsactivisten in verre landen hadden geen benul wat zij de armste van de
armen in Afrika aandeden. In Crossroads zat ik tegenover hun religieuze
vertegenwoordigers. Ik geneerde me tot in het merg van mijn botten.
Ik dacht aan mijn vrienden in het huis van de Granman van de bosnegers in Apatu.

Ik realiseerde me, zoals ik al zo dikwijls had gedaan, sinds ik in
ontwikkelingsgebieden had gewerkt of gewoond dat de overgrote meerderheid van
de mensen in de wereld in deze gebieden woont. Wanneer het rijke westen hen als
stoute schoolkinderen bleef benaderen - zoals wij Nederlanders in de 21ste eeuw
nog altijd met Surinamers doen - was een dergelijke misplaatste behandeling in mijn
lexicon vergelijkbaar met ordinaire oorlogsmisdaden. Suriname werd onafhankelijk
in 1975. Ons eigen totem begon met Willem van Oranje zo'n 400 jaar geleden.
Waarom werd van Surinamers verwacht dat zij van de ene op de andere dag een
replica van het Binnenhof op de been zouden brengen? Men was vergeten dat
ongeveer 140 jaar geleden aan de ‘good old USA’ een der bloedigste burgeroorlogen
uit de geschiedenis vooraf was gegaan. Wij hebben Johan van Oldenbarnevelt
onthoofd en hadden onze eigen Hoekse en Kabeljauwse twisten. In Pa-
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ramaribo vielen vijftien doden maar de Haagse straf die volgde was meedogenloos,
en heeft sedertdien vooral de onderkant van de Surinaamse samenleving getroffen.
Aartsbisschop Tutu was een van de universeel bewonderde Zuid-Afrikanen, die

opriep toch vooral zijn land te boycotten. Hij was nog nooit in Crossroads geweest,
hoewel men hem herhaaldelijk had uitgenodigd. Tutu woonde in Bishopscourt, het
Wassenaar van Kaapstad. Mijn vrienden in de schuur wilden schreeuwlelijk Tutu
graag vertellen wat zijn internationale campagnes onder de bevolking aanrichtten.
Ik adviseerde hen een brief te schrijven en belet aan te vragen. Ze vroegen of ik het
verzoek wilde opstellen. Er werd pen en papier gebracht. Toen ik met de crew vertrok
vroeg aartsbisschop Mhambi of ik als oudste aanwezige het sluitingsgebed wilde
zeggen. Dit ontroerde me op dezelfde wijze als de vriendschap van de Granman in
Apatu dit had gedaan.
Veertien dagen later was ik bij mijn vrienden terug. Mijn eerste vraag: waar is het

antwoord van Tutu? De brief bleek nooit verzonden te zijn. George Stamilatos, een
blank lid van de gemeenteraad van Crossroads, had ons televisieteam begeleid. Hij
had alles meegemaakt. Hij had de Kerkraad krachtig ontraden de brief aan Tutu te
versturen. Ik was des duivels en belde Stamilatos thuis op. Hij begon te huilen. Hij
had er jaren aan gewerkt om het vertrouwen te winnen van plaatselijke radicalen, de
UDF en het ANC. ‘Als het bekend zou worden dat ik aanwezig was, toen jij de afspraak
met de kerkleiders maakte, dan zou niet alleen mijn levenswerk zijn vernietigd, maar
dan had mijn leven gevaar gelopen.’
‘Het gaat niet om jou, de kerkleiders of mij. Het gaat om de werklozen in

Crossroads, aangezien Tutu de wereld af reist om een boycot te prediken, terwijl hij
zelf prinsheerlijk in Bishopscourt zit,’ reageerde ik.
Het zou nog veel misdadiger worden. De Kerkraad werd aangezegd hun schuur

te verlaten. Omdat ze niet snel genoeg ophoepelden arriveerden zij op een ochtend
bij hun kantoor: het was reeds door bulldozers met de grond gelijk gemaakt. Alles
was verwoest, tafels, stoelen, en wat zij het ergste vonden, de aanwezige bijbels en
hun administratie. Ze verzochten me schriftelijk om hulp, dus spoedde ik me naar
generaal de Villefort du Toit. Het duurde ruim een jaar en intens lobbywerk van mij
in Pretoria alvorens de Kerkraad uit Crossroads een nieuw kantoortje kreeg
toegewezen in een verdieping van het stadskantoor van Crossroads, dus geheel
controleerbaar. Dat was niet hetzelfde. Ze waren juist gelukkig in hun schuur met
een vloer van klei en hun vrijheid. Tutu kreeg later voor zijn grote mond en
sanctiecampagnes de Nobelprijs. Mijn Nobelprijs zou naar de bisschoppen van
Crossroads zijn gegaan, waar voor mij de echte mensen woonden. In 1988 ben ik
maanden lang in de townships bezig geweest. Ik was hierover in correspondentie
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met de schrijver Frans Kellendonk, die in tegenstelling tot Sonja en de activiste
Conny Braam - nog altijd een heldin van links Nederland - exact begreep waar ik
mee bezig was. Het ging me, als steeds in de ontwikkelingslanden, om de mensen,
en niet om westerse linkse of rechtse politieke theorieën.
In Soweto filmde ik de toenmalige burgemeester Nelson Botile. Ik heb urenlang

met hem gesproken. Wij ontmoetten elkaar soms in mijn flat in Hillbrow, en dan
betrok ik Peter en Edwin in de ontmoeting. Of soms ontmoetten we elkaar in het Sun
Hotel in het hartje van Johannesburg. Bij een van die ontmoetingen in dat hotel
merkten we een man op. Even later vroeg hij of hij bij ons aan tafel mocht gaan
zitten. Hij had begrepen dat ik journalist was en hij had een primeur. Pik Botha, de
minister van Buitenlandse Zaken, zou een plannetje hebben gesmeed met Margaret
Tatcher om de schrijver Salman Rushdie in Zuid-Afrika asiel te verlenen. De auteur
was al in het land. Hij, de onbekende man, had hem in het Carlton zien lopen. Toen
ik niet onder de indruk leek van zijn primeur legde hij er een schepje bovenop. Hij
had ook aanvullende informatie: Pik Botha zou hoerenkasten bezoeken. Hij zou me
de bewijzen kunnen brengen. Ik wist nu dus zeker met een meneer te maken te
hebben, die me er in wilde luizen. Er waren nu dus lieden actief die hoopten dat ik
dergelijk onzin zou publiceren, opdat Pretoria me kon uitwijzen. Botile was het ermee
eens. Hij zei dat ik me geen voorstelling kon maken van de dirty tricks van bepaalde
figuren in dit land, die ook buiten de regering om hun eigen moordende spelletjes
speelden. ‘Bij jou denken ze nog twee keer na, omdat je een blanke bent,’ zei hij,
‘kan je nagaan hoe ze hier onder zwarten huishouden.’
Ik zou deze onbekende meneer nog een keer tegen het lijf lopen. In groot

vertrouwen vertelde hij toen, eigenlijk een huurmoordenaar te zijn, die mensen in
opdracht liquideerde. Het leek hem overigens een uitstekende gedacht om een
vliegtuig, waarmee Tutu reisde, maar meteen op te blazen, dan kon hij ook geen lans
meer breken voor een economische boycot van het land. Deze idioot probeerde me
bang te maken, maar dan zou hij vroeger moeten opstaan.
Ik zette mijn filmwerkmet het Rautenbach-team in de zwarte woonoorden gewoon

door. Ik leerde er een dijk aan burgemeesters kennen en via hen ontmoette ik weer
andere mensen. Ik zette veel gesprekken op film, zoals met de charmante Matilda
Mothlaping, burgemeesteres van KwaThema. En met Tom Boya die op zijn 28ste
al burgemeester van Deveyton was geworden. Deze intelligente jongeman was bezig
bestuurservaring op te doen voor als de bevrijding eenmaal zou zijn gekomen. Het
ANC wees echter, met de SACP - de communisten - ieder overheidsinitiatief in de
richting van klaarstomen voor de onafhankelijkheid, a-priori van de hand. Het was
verraad.
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Zwarte burgemeesters waren dus hun leven niet zeker. De bekwame Essau Mahlatsi
van Sebokeng had ik goed leren kennen, gefilmd en een aantal malen bezocht. Hij
droeg altijd een revolver bij zich, waar hij ook was. Hij werd prompt door
ANC-heethoofden vermoord. In het buitenland ontving men een dergelijk bericht met
een gevoel van ‘verdiende loon’. Het was een man als Mahlatsi die, in plaats van
Tutu, een Nobelprijs had moeten krijgen. Helaas was Nelson Mandela nog altijd een
gevangene, want hij zou na zijn invrijheidstelling binnen de kortste keren een einde
maken aan het onbezonnen gedrag van zijn volgelingen.
In Lekoa in Transvaal had de 71-jarige burgemeester Samuel Kolisang, een

politieke partij opgericht, de VRRP. Bij de gemeenteraadsverkiezingen sleepte hij 40
van de 44 zetels in de wacht. Het verboden ANC was woedend en zag hem als een
saboteur. Ik leerde Kolisang kennen, hij was een moedig man. Hij werd
geconfronteerd met onvoorstelbare oorlogjes tussen politieke medestanders,
gemeentefunctionarissen, sjoemelaars en profiteurs, die via de VRRP-carrière
probeerden te maken. Op zijn gemeentehuis viel me een jongeman in het bijzonder
op. Hij heette Jabulani Patose (28). ‘Het zou van weinig intelligentie getuigen,’
vertelde hij me, ‘wanneer we deze zwarte gemeenteraden niet zouden gebruiken om
praktijkervaring in bestuurskunde op te doen om later in staat te zijn ons land zelf te
besturen. Deze gemeenteraden zijn feitelijk opvoedkundige instituten. Onze mensen
worden immers betrokken bij wat lokaal gebeurt. Hoe worden belastingen geïnd?
Hoe spring je met overheidsgeld om? Wie betaalt wat voor welke bestemming? Dat
helpt ons op de eerste plaats. We moeten niet te haastig willen zijn. Pas wanner we
volkomen zeker van onszelf zijn zou de tijd zijn aangebroken het bestuur zelf over
te nemen. Laten we eerlijk zijn. Dit is een subcontinent dat door een handjevol
blanken wordt bestuurd. Er gaat tijd inzitten voor de leiding door ons kan worden
overgenomen. Het is zaak intussen om een tafel te gaan zitten om uit te kienen hoe
het apartheidsstelsel het snelst kan worden ontmanteld zonder dat het hele land in
duigen valt.’ Jabu werd een hartsvriend.
Later werd Kolisang in zijn gemeentehuis gemolesteerd en werden zijn officiële

paperassen, tot en met zijn autosleutels, meegenomen. Pretoria kwam hem te hulp
en zorgde ervoor dat hij op zijn post kon blijven door hem meer bescherming te
bieden. Ook Kolisang kwam mij in mijn flat in Hillbrow bezoeken en nam dan
sommige van zijn wethouders mee om de gebeurtenissen in de zwarte woonoorden
van Transvaal nader toe te lichten en zijn hart uit te storten. De film van het
Rautenbach-team, die ik op de Nederlandse televisie had willen vertonen, verdween
uit de studio's en bleef onvindbaar. Rautenbach ging in lucht op. Hij zou nooit de
afgesproken honoraria betalen.
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Zelf had ik met het maken van deze film zeer veel geleerd. Maar, omdat ik voor de
Nederlandse media al sinds 1956 van de rode kaart van Joseph Luns genoot, was ik
machteloos en niet in staat om mijn primaire taak te volbrengen en lezers of
televisiekijkers mijn opgedane kennis te presenteren. Pas in 1993, toen in Zuid-Afrika
Mandela reeds als president was geïnstalleerd, kon ik, als mosterd na de maaltijd,
een kort overzichtje uit de jaren tachtig bij Jan Mets uitgeven.32 Niemand besprak
dit ooggetuigeverslag. Ook dat werk verdween tussen wal en schip.
Ik troost me met de gedachte dat als straks mijn completeMemoires zullen zijn

uitgebracht, ik de vele anonieme helden die, net als Mandela, de Klerk en Tutu,
minstens even veel recht op een Nobelprijs hadden kunnen doen gelden, tenminste
te boek zullen zijn gesteld. Niet altijd, maar dikwijls, komt de eer bij de verkeerden
terecht en gaan de werkelijke helden voor de historie verloren.

32 Willem Oltmans, Notities uit Apartheidsland, Jan Mets, Amsterdam, 1993.
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70 Thuisfront

De Befehl ist Befehl-mentaliteit waarde sinds 1956 gestadig in Madurodam rond
gericht tegen mijn activiteiten. Daar bedoel ik mee dat de geheime instructies van
ex-NSB'er Joseph Luns van kracht bleven lang nadat deze twijfelachtige meneer van
het toneel was verdwenen. Zelfs na de zogenaamde regeling en het fameuze eerherstel
van 2000. Net als eerder in Indonesië of in Amerika, of waar ik dan ook werkte, werd
ik in de jaren tachtig in Zuid-Afrika met argusogen gevolgd. Hare majesteits
ambtenaren spanden zich op kosten van de belastingbetaler in om alles wat ik deed
bij buitenlandse overheden aan te prijzen als verdacht en gevaarlijk. Toen ik in de
jaren negentig eindelijk in staat was in te grijpen en de betrokken ministers,
ambassadeurs en ambtenaren onder ede in Den Haag liet horen logen ze en masse.
Alle opgeroepen schuinsmarcheerders meenden trouw te moeten blijven aan het
vaderland en Oranje ten koste van het eigen zelfrespect.
Iedere keer als ik in Amsterdam terugkeerde, raakte ik weer betrokken bij de

mierenneukmentaliteit van mijn levenslange Haagse vervolgers. Terwijl de Raad
van de Journalistiek het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld veroordeelde voor het
schrijven van misdadige onzin, zou hoofdredacteur Ron Abram de Raad schrijven
dat hij niet van plan was aan de sommatie gevolg te geven. Einde verhaal. Geen
gevolgen. Abram zou zelfs later als voorzitter van de NVJ worden gekozen, de
organisatie die juist dit soort strafbare onregelmatigheden moest bestrijden.

Manfred Korlath van Steyer-Daimler-Puch belde me in augustus op en zei dat hij al
drie maanden taal noch teken vanuit Paramaribo had gehoord. Ook Dirk Keijer belde
me met de woorden ‘C'est moi.’ Hij wist me te vertellen dat Academician Yevgeny
Velikhov - de onderhandelaar van het Kremlin met Apple - zo woedend op mij was,
‘dat hij in staat is een paar mannetjes naar Amsterdam te sturen om je overhoop te
laten schieten.’ Eerder had Keijer wel eens gezegd dat ik moest oppassen dat hij mij
niet zelf door een Joegoslaaf zou laten omleggen. Hij kondigde ook aan dat hij me
met Kerstmis 10.000 gulden zou betalen: ‘voor alles wat je in Suriname hebt gedaan’.
Natuurlijk nooit een cent gezien. En bot erbovenop, of ik zijn vrouw Inge wilde
bewerken dat zij bereid werd zich van hem te laten scheiden, opdat hij met Claire
kon huwen. A leopard never loses his spots.
Op 13 september 1988 werd ik door Ron Brunswijk uit St. Laurent opgebeld met

de vraag of ik alsnog naar hem toe zou willen komen. Hij had mijn laatste brief via
Antoine ontvangen. Hij wist ook dat de schrijfster Denise de Hart op Curaçao een
ontmoeting met Henk Herrenberg had gehad. Brunswijk: ‘Ik heb je al een keer laten
halen, maar toen ben je bang geworden.’
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‘Nee,’ antwoordde ik, ‘je vriend Kensenhuijs sloeg me opmijn gezicht. En ik hoorde
dat je me de schoenen van het Junglecommando wilde laten poetsen, en daar ben ik
niet voor opgeleid.’
Ik aarzelde omme opnieuw voor Suriname in te zetten. Herrenberg had de advocaat

R.H. van den Heuvel uit Ermelo aangewezen om de niet nagekomen betalingen
vanuit Suriname alsnog te regelen. Er zat echter geen schot in. Ik leefde door alles
wat ik had voorgeschoten, constant aan de rand van de financiële afgrond omdat ook
Paramaribo in gebreke bleef.
Ik besloot Herrenberg thuis in Paramaribo op te bellen. Zijn eerste woorden waren:

‘Hoe durf je? Na die onhebbelijke brief die je de Bevelhebber hebt geschreven.’
‘Ik mag ook wel eens uit mijn slof schieten, na de behandeling die ik van jullie

heb ondervonden, na jaren het vuur uit mijn sloffen te hebben gelopen om te helpen.
Die behandeling bij mijn laatste reis was onacceptabel.’33 Herrenberg verzekerde me
dat het achterstallige bedrag van 100.000 gulden binnen enkele dagen via advocaat
van den Heuvel op mijn rekening zou staan. Ook dat zou dus nooit gebeuren.Waarbij
ik wil opmerken dat het niet Bouterse of Herrenberg waren, die afspraken niet
nakwamen, maar er zaten anderen tussen, zoals Goedschalk van de Centrale Bank,
en natuurlijk de gebroeders Mungra. Herrenberg had in een boekje over zijn
ervaringen als ambassadeur in Nederland geschreven: ‘Door zijn eerlijkheid,
oprechtheid en standvastige karakter heeft Willem Oltmans met name van zijn
pennenvruchten in die periode, veel echte vrienden gemaakt in de moeilijke
overgangsfase naar de tweede republiek Suriname.’ ZouHenk er ooit spijt van hebben
gehad dit geschreven te hebben?

Ondertussen had ik drie jaar moeten procederen om Frans Lurvink te dwingen de
openstaande rekening namens de Alerdinck Foundation te doen betalen. Dikwijls
vroeg ik me af, in hoeverre de BVD een rol speelde bij deze sabotage van mijn
financiën. In ieder geval hadden zowel Ernst van Eeghen als Frans Lurvinkmeerdere
bezoeken van BVD-ambtenaren gekregen, waarbij ik ter sprake was gekomen.
Inlichtingendiensten zijn beslist niet vies van chantagepraktijken. Zij wisten voldoende
van de scheve schaatsen van deze ‘vrienden’ om dat uit te spelen ten faveure van
hun wens mij de das om te doen. Bij Van Eeghen betrof het onregelmatigheden met
ontwikkelingsgelden in Afrika, terwijl het voor Den Haag waarschijnlijk nogminder
problemen moet hebben opgeleverd om Lurvink op een ‘foutje’ hier of daar te
betrappen.
Ambassadeur Piet Schaepman was sinds mijn bezoeken aan hem in Singapore

beginjaren 70 een vriend. Hij kreeg onenigheid met minister Max van

33 Wat er toen gebeurde heb ik hier niet vermeld. Dat blijft voor deMemoires bewaard.
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der Stoel die hem buitengewoon incorrect behandelde. Er volgde een proces dat meer
dan achttien jaar zou duren, tot de ambassadeur er aan onderdoor zou gaan. Steeds
wanneer ik hem in Den Haag opzocht, hamerde Piet erop dat de vijand op
Buitenlandse Zaken als enig doel nastreefde om mij financieel te gronde te richten.
‘Reken daar maar op, Willem, ik ken de heren. Zij zullen alles op alles zetten om
een precedent te voorkomen en te moeten toegeven te hebben verloren en dus jou te
moeten uitbetalen.’ Ik antwoordde dat hij waarschijnlijk gelijk had, maar nadat ik
opnieuw had ontdekt dat de Nederlandse staat in Zuid-Afrika haar terroristische
activiteiten tegen mij voortzette, ik ging besluiten om de staat in rechten te gaan
vervolgen. Piet werkte aan een boek over zijn zaak. Hij maakte zich zorgen om het
uitgegeven te krijgen. Hij zou zijn verhaal mee in zijn graf nemen. Zelfs
telefoongesprekken met hem werden al die jaren strijk en zet verbroken.
Jos Slats interviewdeme voorVrij Nederland.Leo Schenk van de IKON, een collega

die ik respecteerde, vertelde me diep geschokt te zijn geweest over de wijze waarop
ik in dat interview over aartsbisschop Tutu had gesproken. ‘Voor ik met jou in zee
ga in Zuid-Afrika moet ik me eerst in mijn graf omdraaien.’ zei hij open en bloot.
Filmmaker Erik de Vries had zelfs gezegd, na het lezen van het gesprek in VN, mij
nooit meer in zijn huis te willen ontvangen. Kritiek op Tutu was zo volledig in strijd
met het beeld dat ‘men’ zich hier over hem had gevormd. Ik sprak echter vanuit mijn
ervaringenmet de religieuze leiders in Crossroads, zoals ik over Suriname oordeelde
namijn eigen ervaringenmet de bosnegers. Ik sliep danmisschien niet bij de Granman
op de grond, zoals Desi had gedaan bij Granman Aboikoni, maar het was een zuiver
gevoel geweest om de armen van de bejaarde Granman in Apatu om me heen te
voelen.
Op 21 september 1988 ontbeet ik met generaal Hein de Villefort du Toit in het

Hilton in Londen. Hij vertelde dat achter iedere Zuid-Afrikaan die mij wilde helpen
of geholpen had, een zwart kruis was geplaatst. Dat was het geval bij Roy Sherwood,
de zaakgelastigde in DenHaag, met wie ik bevriend was. Ook zijn voorganger Christo
Landman was vanwege banden met mij in ongenade gevallen. ‘Net als ik, nadat ik
je wilde helpen bij ons aan de slag te komen. Jij bent een probleem. Jij gaat je eigen
weg. Omdat je in Den Haag controversieel bent, ben je nu ook slecht voor
Zuid-Afrika. Onze bureaucratie wil geen problemen. Ze hebben ook geen hart voor
je zaak.’ Ik antwoordde dat Pretoria me in dit opzicht aan de USSR deed denken. ‘Het
is bij ons erger dan in Moskou. In het Kremlin is er tenminste nog discussie. Deze
is er bij ons verder niet. Onze bureaucratie zit potdicht, als in een dictatuur. Er zou
werkelijk democratische controle moeten komen. Het is toch onzin, dat u wordt
bestreden?’ aldus de generaal. Hij dacht, dat de kansen om nog met Rautenbach te
filmen nihil waren, terwijl ik juist barstte van de ideeën om nieuwe films te maken.
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Begin 1989 begonnen in de Nederlandse media de eerste artikelen te verschijnen
over dat Bouterse het hoofd was van een wijdvertakt cocaïnenetwerk. Hij zou zelfs
contacten onderhoudenmet hetMedellin-kartel in Colombia. Toen ook nog Badrissein
Sital werd opgevoerd als verbindingsman tussen Desi en de drugsmaffia van
Colombia, wist ik zeker dat het om een moedwillige lastercampagne ging. Bouterse
was weggestemd. Nu nog de genadeslag toedienen, opdat hij voorgoed uitgeschakeld
zou zijn. Ik heb Sital van even nabij leren kennen als Bouterse. Sital was een integere
revolutionair die zich in alle ernst voor hervormingen in Suriname inzette. Toen hij
een halfjaar in Cuba was, arrangeerde ik wel eens eenmaaltijd bij ambassadeur Coen
Stork, waar we dan intensief discussieerden. Sital was een patriot, wat Bouterse
eigenlijk ook is. Sital zou zich nimmer voor de narcoticahandel laten gebruiken. Ik
denk dat het van Bouterse ook betwijfeld moet worden. Hij heeft zich, ook toen hij
nog in de drivers seat zat, niet exorbitant verrijkt. Hij koesterde geen wensen naar
rijkdom of macht. De kaffer Arthur Docters van Leeuwen kondigde vijf jaar geleden
reeds in Buitenhof de spoedige arrestatie en berechting van Desi Bouterse aan. Tot
nu toe - in 2003 - blijft de pers schrijven een spoedige arrestatie van Bouterse te
verwachten, terwijl de man in kwestie zich met vissen en zijn nieuwe gezin
bezighoudt.
Op 16 januari belde advocaat van den Heuvel me op. Hij zei dat hij niet langer de

Surinaamse belangen in Nederland wenste te behartigen. ‘Ik acht wat gebeurt gênant
tegenover u. Ze houden zich in Paramaribo niet aan hun afspraken. Ik breng ook
geen boodschappen meer over. Mocht het geld nog komen, zal ik zorgen dat u het
krijgt, maar verder trek ik me uit Suriname terug.’ Ik raadpleegde opnieuwmr. H.J.M.
Boukema. Hij was zeer geschrokken van een reportage in de Nieuwe Revu over
Bouterse die in de drughandel was gegaan. Ik probeerde hem af te remmen en erg
voorzichtig met oordelen te zijn na de stroom van artikelen die plotseling verschenen
nadat Desi de verkiezingen had verloren. Hij adviseerde om Mr. Vermeulen van het
kantoor Maaldrink in Den Haag beslag te laten leggen op de Surinaamse ambassade
om betaling af te dwingen.
Op 25 januari sprak ik de zoveelste advocaat in mijn leven. Mr. Vermeulen was

optimistisch inzakemijn claim op Suriname. Hij had onlangs een claim op Paramaribo
binnen vier weken kunnen verzilveren. Hij vertelde een overeenkomst met
Buitenlandse Zaken te hebben dat hij zou laten weten wanneer hij een zaak had met
diplomatieke consequenties. Hij had ooit met grof geschut beslag laten leggen op de
ambassade van Zaïre dat het voor het ministerie moeilijker had gemaakt een
compromis te bereiken. Hij zou dus eerst de heer de Muralt op BuZa opbellen.
De filmer Joris Ivens, die als voormaligmarxist door DenHaag op een vergelijkbare

wijze jarenlang door de staat als gevaarlijk andersdenkende
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werd gesaboteerd, werd intussen gerehabiliteerd. Op 26 januari 1989 vond een
galavoorstelling van een van zijn films plaats, waarbij Joris naast koningin Beatrix
mocht plaats nemen. De regering trof een schaderegeling van 800.000 gulden met
hem.
Onderwijl maakte op 4 februari 1989minister Pretaap Radhaksihun vanNatuurlijke

Hulpbronnen in Paramaribo bekend dat Suriname de Kabalebo waterkrachtwerken
in West-Suriname zou gaan uitvoeren. Dat was het project waarvoor ik Keijer,
Cranendonk en Korlath naar Suriname had gebracht.Wie weet warenmijn ‘vrienden’
gewoon met de Mungra-broers doorgegaan en hadden ze mij, ondanks alle mooie
praatjes, er verder buiten gelaten. Alles was mogelijk in hun ‘wereld van zaken doen’.
Aanvankelijk bracht Vermeulen schot in de affaire. Reeds op 24 februari 1989

schreef de chef van de directie Kabinet en Protocol van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, R.H. graaf van Limburg Stirum dat een gerechtsdeurwaarder
via de ambassade in Paramaribo mijn claim op de Surinaamse staat zou uitbrengen.
Maar, zoals altijd in mijn leven, kwam ook deze keer ‘the government within the
government’ tussenbeide. Het vaste circuit van vijanden zette Vermeulen onder druk
en hij sloeg om als een blad aan een boom. Er gebeurde verder niets en Paramaribo
kwam nooit over de brug.
Vermeulen presenteerde wel een pittige rekening die ik onder de toenmalige

omstandigheden niet kon betalen. Dus gooide hij het op een akkoordje met
Buitenlandse Zaken. Dat hield in dat als mij ooit een schadebedrag zou worden
toegekend, Vermeulen zijn nota plus rente eerst door Den Haag zou krijgen uitbetaald.
Hij streek dus als keurige Haagse advocaat in 2000 ook nog een bedrag aan rente op
voor nog eens tien jaar geen vinger te hebben uitgestoken. In Suriname ben ik nooit
meer terug geweest. Al zou ik de dames in de coffeeshop van Toranica graag
terugzien, en Michel Aboikoni en een paar andere dierbare vrienden.
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71 Apartheid (2)

Peter en Edwin waren 17 maart 1989 ter verwelkoming op vliegveld Jan Smuts. Ik
wilde mijn verkenning van Zuid-Afrika voortzetten. De flat naast hen kwam vrij.
Als Paramaribo niet over de brug kwam, werd de overdracht van mijn huis aan de
ABN-AMRO onvermijdelijk. Daarom overwoog ik om helemaal in Zuid-Afrika te gaan
wonen, waar Peter met zijn partner leefde, en waar mijn beiden broers woonden.
Opnieuw was ik op de vlucht voor Den Haag, maar nu in de ijdele hoop dat de
Zuid-Afrikanen niet voor de Haagse terreur tegen mij door de knieën zouden gaan.
Werk vinden was dus van levensbelang. Ik zette alles op alles werk te vinden nog
niet wetende dat Den Haag volop bezig was mijn mogelijke leven in Zuid-Afrika
kapot te maken.
Ik reed meteen naar het huis van generaal du Toit in Pretoria. Hij zei, ondanks de

mislukking van de plannen met Rautenbach, moeite te willen blijven doen een bij
mij passende functie te vinden, opdat ik in Zuid-Afrika zou kunnen blijven wonen
en werken. Dit bemoedigdeme om alvast de flat naast Peter in Hillbrow te reserveren.
De ontwikkelingen naar een bevrijding van de apartheid zaten in die dagen in een

stroomversnelling. De kranten gaven soms de indruk dat een soort van bijltjesdag al
was aangebroken. Een woedende menigte had de dag dat ik arriveerde weer eens
een zwarte man genecklaced (een om de nek gehangen, met benzine gevulde
brandende autoband) omdat hij ervan werd verdacht een vrouw te hebben
gemolesteerd. In de zwarte woonoorden voerden de mensen zelf ‘snelrecht’ uit. Het
verkoolde lichaam van de man prijkte op de voorpagina van de Sunday Times.
Ik telefoneerdemet dr. Gerrit Olivier van Buitenlandse Zaken in Pretoria, de latere

eerste Zuid-Afrikaanse ambassadeur inMoskou. Buitenlandse Zaken vroeg ommijn
plannen voor een interviewboek in de zwarte woonoorden te bespreken met Peter
Swanepoel en TheoAlbrecht, twee jonge diplomaten, die voor Gerrit Olivier werkten.
Ik legde hem uit buitengewoon gehandicapt te zijn: ik voerde al enkele jaren unieke
gesprekken die een totaal ander licht op de realiteit van de zwarte meerderheid wierp,
maar omdat ik vanuit Den Haag werd belasterd, kon ik niet als andere journalisten
functioneren en over mijn ervaringen in kranten schrijven. Den Haag beschouwde
mij als een raket uit de baan. Er viel geen pijl op mij te trekken. Ik volgde mijn eigen
journalistieke neus en vormde een eigen mening zonder aanziens des persoons. Ik
was zeker nu niet en nooit bereid rekening te houden met meningen van ministers
of regeringen. Laat staan in te spelen op algemeen heersende misvattingen. En
zekerniet dat ik me zou laten weerhouden door vrees bij het ‘establishment’ in
ongenade te vallen.
Daarom onderzocht ik mogelijkheden om door een boekpublicatie - en
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de financiering ervan - mijn mening toch te verkondigen. Eigenlijk ben ik mijn hele
leven bezig geweest om het Haagse Berufsverbot te omzeilen. Was er in Pretoria een
methode te vinden om een uitgever te vinden en subsidie te krijgen. Ik schatte 1.000
rand per week nodig te hebben. Het leeuwendeel hiervan zou in de huur van een Avis
Golf gaan zitten, want zonder auto begin je in Zuid-Afrika niets. Gerrit Olivier en
zijn team regelden dit met Perskor Uitgevers. In 1989 verscheen bij hen Apartheid
USA. Aan de hand van berichten uit de Amerikaanse pers liet ik zien welke
apartheidsproblemen in de VS speelden tussen 1986 en 1998, oftewel een kwart eeuw
na de afschaffing van de apartheid in Amerika. En na veel vijven en zessen verscheen
bij Dynamic Books in 1990 Listening to the silent majority. Dit was een verslag van
mijn vele tientallen gesprekken in de townships met de meest verscheiden mensen
denkbaar. Voor blanke Zuid-Afrikanen was dit boekje een openbaring.
Ondertussen legde generaal du Toit de contacten voor een aantal media

consultant-activiteiten op vaste basis. Dat leverde me een vast inkomen op. Op mijn
65ste jaar zou ik emigreren naar Zuid-Afrika! De kroon op het werk kwam op 23
januari 1990, toen president F.W. de Klerk me onder vier ogen ontving op Tuynhuys
in Kaapstad. Na dit gesprek was ik ervan overtuigd dat ik de sprong kon wagen. De
Klerk moedigde me aan mijn internationale kennis en ervaring beschikbaar te stellen
voor een nieuw Zuid-Afrika. Ik had onder meer een functie aangeboden gekregen
bij een denktank geleid door een voormalige ambassadeur. Ik had bij hem bereikt
om de oud-burgemeester van Soweto, Nelson Botile, hierbij eveneens te betrekken.
Daarnaast had ik samenmet Botile en andere zwarte ondernemers al een onderneming
opgezet om massaal huizen te bouwen in townships.
Mijn huis droeg ik over aan de ABN-AMRO. Deze bankinstelling maakte echter

misbruik van mijn afwezigheid in Afrika en ging ongecontroleerd tot verkoop over.
Zodoende verkocht de bank mijn huis aanzienlijk beneden haar eigen raming.
De wijze waarop bij voorbaat beslag werd gelegd op een eventueel door de staat

uit te keren bedrag door, zowel de ABN-AMRO, als het keurige kantoor vanMaaldrink
Notarissen in Den Haag dat mijn claim op Suriname in overleg met Buitenlandse
Zaken nooit verzilverde, maar wel door mij betaald wenste te worden (plus rente
over tien jaar), zal ik nooit vergeten. Het demonstreert het geheim van de successen
van het gilde onzer veelgeroemde vaderlandse kooplieden. Ze halen je het vel over
de oren als het enigszins mogelijk is. Over wat mij overkomen is, na het bekend
worden dat ik weer over fondsen beschikte na de uitbetaling door de staat, zou op
zichzelf een boek samen te stellen zijn. Of hoe Buitenlandse Zaken (nog onder leiding
van Jozias van Aartsen) en de gemeente Amsterdam de kroon spanden om mij uit-
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eindelijk nog voor 71.000 euro te naaien, waar zij volgens de arbitrageovereenkomst
geen recht op hadden. Ook burgemeester Cohen deed er aan mee. MijnMemoires
zullen later ook die details op dag en uur aangeven. Geschiedenis schrijven heeft
alles te maken met de uitdrukking: al gaat de leugen nog zo snel de waarheid
achterhaalt deze wel.
Op 30 april 1990 ging ik in Hillbrow naast Peter wonen. Mijn hele hebben en

houden was mee, maar eigenlijk stond ik voor de zoveelste keer op straat. Want
vrijwel tegelijkertijd met de overstap naar Zuid-Afrika, werden om mij toen nog
onverklaarbare redenen, letterlijk alle gedurende vier jaar opgebouwde contacten
pardoes afgebroken. Alle geopende deuren werden in mijn gezicht dicht geslagen.
Ik verloor op het moment dat mijn de container met al mijn spullen op Circle Court
arriveerde, niet alleen al mijn waardevolle contacten, maar ookmijn speciale vrienden
als Hein du Toit, Wim Pretorius, Casper Venter, generaal Tinny Groenewald, Gerrit
Olivier, en vele anderen. En daarmee ging geen enkele voorgesorteerde functie meer
door. Niemand was meer thuis.
Ik was 65 jaar geworden en ik kon niet verder. Het was volkomen uitzichtloos en

zinloos nog te proberen te redden wat er te redden was. Toch wilde ik dit voldongen
feit niet accepteren zonder eerst terug te knokken. Dat heb ik nog twee jaar op een
schoen en een slof gedaan. Eerst heb ik de meegebrachte antieke meubels van mijn
ouders bij Sotheby in Johannesburg geveild. Het allerlaatst heb ik de vleugel, die ik
in 1967 vanmijnmoeder had gekregen, voor een appel en een ei verkocht. Zuid-Afrika
schraptemijn visum onder druk vanHaagse chantagepraktijken op de Zuid-Afrikaanse
ambassade. Op 2 augustus 1992 werd ik gearresteerd en als een dief in de nacht op
een vliegtuig naar Nederland gezet. Eindelijk was de cirkel rond en leek de strijd
met BuZa beslecht. Ik werd de gevangene van de Sociale Dienst van Amsterdam en
op een minimumuitkering van 1.100 gulden gezet. Dit was de situatie waar
ambassadeur Schaepman me al 25 jaar lang voor waarschuwde. Ik stond nu met de
rug tegen de muur. Bovendien had ik geen dak boven mijn hoofd. Alles wat ik nog
bezat was in Hillbrow achtergebleven. Er zat niets anders op, dan het inmiddels
begonnen proces met volle kracht voort te zetten.
Toen ik deze passage schreef toonde de televisie het jaarlijkse evenement aan het

Binnenhof ter gelegenheid van het zomerreces. In dit land heeft men de eigenaardige
gewoonte van juni tot de Troonrede in september de tent te sluiten. Buitenhof, Barend
& van Dorp, alles stopt alsof de wereld even niet bestaat. In het poldermodel wordt
deze periode aangeduid met ‘komkommertijd’. Einde juni kan het volk via de
beeldbuis nog zien hoe alle dames en heren die met een dure eed beloofden hun
belangen in het parlement te zullen behartigen, zich op het Binnenhof aan een lopend
buffet te-
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goed doen. Als ik op mijn geschiedenis terugkijk en zie wat ik te verduren heb gehad
van de Haagse ongeregelde benden dan rest mij niets anders dan met een oog vast
te stellen dat noch hier noch in Zuid-Afrika one man one vote-democratie werkt,
maar alleen maar op een fiasco uitloopt.
In de hedendaagse praktijk betekent democratie slechts: de burgers om eenmening

vragen over zaken, waar men nul komma nul van weet of van begrijpt. In de VS is
de daar functionerende democratie zover gezakt dat wie het meest geld bijeenschraapt
gegarandeerd wint. Of hij jat het Witte Huis, zoals Bush junior deed met steun van
het Hoge Gerechtshof. Hier zijn we inmiddels zover dat een succesvolle kandidaat
wordt neergeknald, omdat sommigen niet willen dat hij de Haagse kaarten werkelijk
zou gaan schudden. Wie had gehoopt dat de moord op Pim Fortuijn bij het grote
publiek de schellen van de ogen zou hebben doen vallen heeft het mis. Het
Nederlandse volk schrok zich het lazarus en was enige tijd buitengewoon emotioneel
over de vroegtijdige dood van een veelbelovende politicus. Maar men ging al spoedig
weer over tot de orde van de dag. Met Balkenende II is men helemaal terug bij af.
Bovendien, al is 70, 80 of 90 procent van een bevolking tegen deelname aan een

Amerikaanse oorlog in Irak, de regeringen van landen als Nederland, Italië en Spanje
doen toch wat in hun kraam te pas komt. Ze blijven de Bush-kliek steunen ongeacht
de publieke opinie in hun landen. Zelfs een meerderheid in Engeland was tegen Blairs
oorlog in Irak. Maar Blair besloot toch met Bush Saddam tegen iedere prijs aan te
vallen. Elke leugen werd aangegrepen. De zogenaamde dossiers van de
inlichtingendiensten werden sexed up - Witte Huis jargon voor vervalsen - opdat de
publieke opinie en het parlement voldoende zouden worden misleid om tenminste
ten dele met de oorlog akkoord te gaan. Amerikaanse en Britse soldaten werden aan
oorlogsgevaren en de dood blootgesteld vanwege de hysterie van bepaalde figuren
rond Bush, zoals de jood Paul Wolfowitz, om er in het Nabije Oosten op los te
timmeren. Wolfowitz was eens ambassadeur in Jakarta en hartsvriend van de Pol
Pot van Indonesië, de fascistische massamoordenaar en CIA-generaal Suharto. Ga
maar eens navraag doen in Jakarta wat de ervaringen in het grootste Moslimland ter
wereld zijn met deze huidige raadgever van Bush. De eliminatie van Saddam komt
vooral Israël ten goede en biedt hen meer veiligheid temidden van 280 miljoen
Moslims. Dat - en het in bezit nemen van de Iraakse oliebronnen - waren de drijfveren
voor de oorlog.
Nu Fortuijn is uitgeschakeld zal ook Nederland soldaten naar Irak zenden om het

misdadige karwei van Bush en Blair dat bovendien in strijd met het Handvest van
de UNO werd begonnen, te helpen afmaken. Ook hier is een meerderheid tegen
soldaten naar Afghanistan en Irak zenden, of straks naar Iran en Noord-Korea. Men
weigert echter te erkennen - of in ‘te zien’ - dat
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de ‘democratische wil van de meerderheid’ een paskwil en ordinaire nep is. Het
fabeltje over vrijheid en democratie wordt in een Pavloviaanse reflex tot in lengten
van dagen gecontinueerd, aan de hand van hetzelfde recept als de opgeklopte fabeltjes
rondOranje. Bij gebrek aan beter is het is gemakkelijker door te gaanmet achterhaalde
onzin, dan de ogen wijd te openen voor nieuwe realiteiten. De meerderheid verdomt
het zelfs om ook maar vast een oog op een spleetje te zetten.
Over wat er gebeurde na de misdadige uitwijzing uit Zuid-Afrika schreef ik twee

boeken Persona Non Grata en De Staat van Bedrog.34 Deze toepasselijke titel werd
bedacht door mijn advocate Ellen Pasman die onlangs een eigen reportage over mijn
proces tegen de staat schreef.35 Bij de publicatie van mijnMemoires zal het hele
verhaal duidelijk worden. In 1997 stond nog een aantal belangrijke kopstukken op
de nominatie om onder ede te worden gehoord, die nog vermeld moeten worden.
Iedereen, zonder uitzondering pleegde vrijelijk meineed of verzweeg opzettelijk
feiten die in mijn voordeel zouden kunnen zijn. Iedereen was bang zich de wraak
van Den Haag op de hals te halen inbegrepen zij die zich konden permitteren de
waarheid te zeggen, als Ruud Lubbers, Max van der Stoel, Peter Kooijmans, Docters
van Leeuwen, Hans van den Broek en een boel andere hotemetoten die na twee
vingers in de lucht te hebben gestoken ongegeneerd met hele en halve onwaarheden
op de proppen kwamen.
Toen ik Max van der Stoel in de volle rechtszaal toevoegde dat hij onder ede

‘ingestudeerde leugens’ verkocht raakte hij dermate opgewonden dat Haagse insiders
me later vertelden hem nog nooit zo woedend te hebben gezien. Hij dreigde dan ook
met een proces wegens laster. Dat was zes jaar geleden. Sindsdien oogstte hij nog
meer lof en roem door in opdracht van Wim Kok de NSB-vader van de toekomstige
koningin bij het koninklijk huwelijk in 2002 buiten de deur te houden. Een jaar later
stemde hetzelfde parlement er braaf mee in dat deze foute meneer de doop van het
eerste kind vanMaximamocht komen bijwonen. De kroonprins en zijn vrouw hebben
de gemeenteWassenaar reeds een verordening afgedwongen dat in de omgeving van
hun woning niet gefotografeerd mag worden. Wie weet logeren de ouders nu al in
Wassenaar, binnen gesmokkeld in een bestelwagen van Albert Heijn. Misschien is
het een vruchtbare gedachte om onze eigen Florrie Rost van Tonningen op haar 88ste
dan ook maar verder met rust te laten. Gelijke monniken gelijke kappen.

34 Willem Oltmans, Persona Non Grata, Papieren Tijger, Breda, 1994. De Staat van Bedrog,
Papieren Tijger, Breda 1997.

35 Ellen Pasman, Oud zeer, Bert Bakker, Amsterdam 2002.
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72 Margriet

Jeroen Pauw vroeg eens in zijn programma Panama wat ik me herinnerde als de
meest teleurstellende ervaring uit mijn proces tegen de staat. Ik antwoordde, tot mijn
eigen verbazing: ‘dat leden van het koninklijk huis liegen onder ede, wat namelijk
zowel prins Claus en prinses Margriet hebben gedaan.’ In weinig gevallen zijn mijn
ogen in de afgelopen 78 jaar zo wijd opengegaan als in de kwestie van de nationale
totem: ORANJE.
De moderne wetenschap heeft de nodige kennis vergaard over het coderen van

neuronen en hoe vastgeroeste geloofsovertuigingen in roze-grijze brei in onze hoofden
terechtkomt.Minder duidelijk is hoemen gecodeerde onzin met gezwinde spoed zou
kunnen decoderen of deprogrammeren. Het Oranjetotem wordt sinds eeuwen in
breinen van piepjonge bloedjes van kinderen automatische geprogrammeerd, met
alle rampzalige gevolgen van dien. Dit confronteert de mensen met wat
psycho-historici aanduiden als ‘collective dilemmas of pretherapeutic blindness that
we experience in trying to turn the corner on our personal neurotic patterns.’36

Pas wanneer we de biochemische oorsprong van de Oranjeafwijking hebben
opgespoord, kunnenwe reconstrueren hoe het mogelijk was dat wemet deze afwijking
werden opgezadeld. Pas dan kunnen we beginnen met een antidotum toe te dienen
om er af te komen. Ik kom uit een 100 procent Oranjegezinde Indische familie. De
zuster van mijn vader vertelde dat zij en andere dames op straat in Den Haag een
revérence maakten wanneer koningin Emma en haar dochter Wilhelmina in een
rijtuig voorbij reden. Als jongetje zag ik in Wilhelmina de koningin, de president,
de Führer, de generalissimo, de kardinaal der macht. Zij was de opperste totem. Wat
ik in die tijd minder goed door had was het infantiele aspect van een dergelijke
majesteitelijke fantasiefiguur, en waarom zij eigenlijk ‘daar’ was, die in het paleis
fungerende psychologische cocon der natie. Omdat volwassenen zich tegenover de
majesteit als de belichaming van een vleesgeworden godin op aarde gedroegen, nam
je als kind deze infantiele attitude klakkeloos over, ervan uitgaande dat het serieus
was en blijkbaar zo hoorde. Duizend kinderen zongen koningin Juliana op haar 75ste
verjaardag toe dat ze dankbaar waren dat zij vanuit paleis Soestdijk over alle kindertjes
in den lande waakte. De tekst was natuurlijk door een oudere geschreven, die zelfde
oranjegekte nog altijd niet was ontstegen.
In 1995 zou prinses Margriet met haar man een officieel bezoek aan Canada

brengen. Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Story trok zich het feit aan dat ik al
drie jaar als vluchteling uit Zuid-Afrika met vrijwel niets in de Jordaan woonde op
een minimumuitkering. Hij bood me aan om met HKH

36 Henry Ebel, Jimmy Carter and American Fantasy, Psychohistory Press, New York, 1977.
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mee te gaan en een reportage over de reis te schrijven. De RVD ging akkoord. Bij
mijn advocaten bestond het vermoeden dat men mogelijk als volgt redeneerde, ‘als
hij met de Oranjes mag reizen zal hij misschien zelfs van een verder proces afzien.’
Ik had de Oranjegekte al jaren geleden achter me laten liggen, dus een dergelijke
redenering was onzinnig, zoals zich men wel vaker in Den Haag heeft verkeken op
mijn prioriteiten.
Het werd een plezierige week in Canada. Tegen het einde van het bezoek zou de

prinses de Canadese pers en televisie te woord staan in de voormalige villa van haar
moeder Juliana in Ottawa. Jessa van Vonderen van de Rijks Voorlichtingsdienst, die
HKH begeleidde, vertelde me dat de prinses uitermate nerveus was bij dit soort
gelegenheden. Ik zei te zullen proberen HKH op haar gemak te stellen door tegenover
haar plaats te nemen. Dit is wat ik heb gedaan. Ik injecteerde humor en relativering
in de bijeenkomst. Margriet danste door haar beproeving heen. Zij liep na afloop
naar mevrouw van Vonderen en refereerde naar een eerder gesprek dat de dames
tijdens de vlucht van Amsterdam naar Ottawa over mij hadden gehad. Hierbij was
ter sprake gekomen dat het de eerste keer in 42 jaar was dat Den Haag toestemming
had gegeven dat ik als journalist mee mocht reizen met leden van het koninklijk huis.
De prinses moet gedacht hebben, dan zal die meneer Oltmans wel geen frisse meneer
zijn. Plotsklaps zat ik ruim een uur tegenover haar en haar koninklijke mondje viel
open. Met mijn aanwezigheid en incidentele losse flodders werd de persbijeenkomst
voor haar zelfs plezierig. Haar opmerking tegen over voorlichtster van Vonderen
luidde dan ook: ‘Waarom mochten wij niet van mijnheer Oltmans houden?’
Een paar dagen later zat Jessa naast hoofdredacteur Pieter Broertjes van de

Volkskrant aan een regeringsdiner voor kanselier Helmut Kohl. Zij wijdde uit over
de buitengewoon plezierige kennismaking en samenwerking tijdens de reis van
Margriet en Pieter in Canada. Als icing on the cake vertelde zij Broertjes wat de
prinses had gezegd aan het einde van de persontmoeting in Ottawa. Pieter wilde mij
een plezier doen op mijn 70ste verjaardag en gaf me een boek cadeau, waar hij de
uitspraak van Margriet inschreef. Op dat moment was Mr. Hans Vermeer nog mijn
enige advocaat. Hij nam een resoluut besluit: ‘Een Oranje liegt niet,’ waren zijn
woorden. ‘We roepen HKH als getuige op. Zij kan helpen bewijzen, dat er 42 jaar
ook een rode kaart voor u gold ten aanzien van het koninklijk huis.’
In die dagen zwaaide Mr. J.L. de Wijkerslooth de scepter op het kantoor Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn, beter bekend als ‘de landsadvocaat’. De prinses
kwam op 16 juni 1998 getuigen in het Paleis van Justitie in DenHaag. De bijeenkomst
voor rechter B.C. Punt vond plaats achter gesloten deuren. Ik was achteraan in een
hoek gekropen, want ik vond het een genante vertoning. Vermeer, en de in 1994
nieuw aangetrokken juristen, El-
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len Pasman en Peter Nicolai voelden HKH aan tand. Margriet was nerveuzer dan ooit.
Zij liet zich voortdurend souffleren door DeWijkerslooth. Zij ontkende de uitspraak
in die bewoordingen tegen Jessa gedaan te hebben en de teneur van haar getuigenis
was dat zij zich nauwelijks herinnerde mij in Canada gezien of gesproken te hebben.
De Story-fotograaf had tientallen foto's genomen, waaronder een opname van
geanimeerd gesprek op een jacht op een meer. Ik had een stapel kleurenfoto's van
de reis met zowel Pieter als Margriet bij me. Het was een koud kunstje geweest, om
tegen rechter Punt te zeggen, kijkt u zelf maar, HKH spreekt onwaarheden onder ede.
Ik kon het niet over mijn hart krijgen, want ik vond haar een slachtoffer van de bewust
gemene en onware influisteringen van landsadvocaat de Wijkerslooth. Margriet was
zich hiervan bijzonder goed bewust, want zij liet zich regelrecht naar het paleis
Noordeinde rijden, en stormde in tranen bij haar zuster binnen met de mededeling
‘dit wil ik nooit meer meemaken, je moet me beter beschermen.’ Hoe ik dit weet?
Via een typisch Haags lek: Hans van Mierlo, die het doorvertelde aan een typisch
Amsterdams lek: Pieter Broertjes van de Volkskrant, die dit toevertrouwde in
vergadering met mijn drie advocaten, Hans Verploeg van de NVJ en professor Gerard
Schuijt.
Beatrix had dus demissionaire minister van Mierlo, na het stormachtige bezoek

van haar zuster ontboden. Zij had benadrukt dat prins Bernhard reeds op de rol van
de Haagse rechtbank stond om door mijn advocaten te worden ondervraagd. Gevreesd
moest worden dat ik gek genoeg zou zijn de majesteit zelf te dagvaarden. De minister
nam een koninklijk verzoek in ontvangst de zaak Oltmans snel af te ronden. Hans
riep Pieter Broertjes bij zich. Hij ging ook rade bij Han Lammers, oud-commissaris
van de koningin hoe er een punt gezet zou kunnen worden achter de 45-jarige oorlog
tussen Oltmans en BuZa.
Mijn advocate Ellen Pasman had zich bij deze heren geliefd weten te maken en

was een intensieve Haagse lobby gestart om mijn proces uit de wereld te helpen.
Maar toen vervolgens Van Mierlo met het onoorbare bod van 1,1 miljoen gulden

uit de bus kwam om me te compenseren voor de geleden schade heb ik dit uiteraard
afgewezen. In het VARA-programma Het Zwarte Schaap maakte ik duidelijk liever
niets te krijgen dan een dergelijke fooi. Het bod van Hans van Mierlo betekende
immers dat het fameuze aanbod van Lubbers uit 1994 na vijf jaar verder procederen
slechts verhoogd werd van 100.000 naar 200.000 gulden! Want als de belastingen
van deze 1,1 miljoen zouden zijn afgetrokken en de advocaten zouden zijn betaald,
en de NVJ de gemaakte kosten had teruggevorderd, dan zou ik slechts twee ton
overhouden. Ik zal nooit begrijpen hoe ‘knappe koppen’ bij Pels Rijcken een dergelijk
flutbedrag als serieus voorstel op het bord van de minister van Buitenlandse Zaken
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hebben durven deponeren. Wat vervolgens door ‘keurige diplomaten’ en de minister
zelf klakkeloos werd overgenomen en publiekelijk gepresenteerd. Twee jaar later
zou Van Mierlo me op een receptie overigens meedelen dat hij de 16,1 miljoen aan
gemeenschapsgelden als schadevergoeding onverantwoord achtte. Ik heb toen
geantwoord: ‘Om te beginnen heb ik zevenmiljoen belasting betaald. En ik beschouw
het als onverantwoord, dat uw ministerie 46 jaar lang gemeenschapsgelden heeft
misbruikt om er op toe te zien, dat ik mij nooit als gerespecteerd journalist zou kunnen
ontplooien.’
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Besluit

Eigenlijk zijn In het land der blinden en Is eenoog koning bedoelt als voorlopers op
de volledige uitgave van mijn dagboek. Onlangs verscheenMemoires deel 13, over
de jaren 1971-1972. Ik heb nog ver te gaan. DeWillemOltmans Stichting zal zichzelf
opheffen als het hele dagboek in deze serie Memoires en ook de brievenboeken, die
mijn vriend Peter van deWouwmomenteel samenstelt uit demeer dan 10.000 brieven,
die ik hem schreef, zijn verschenen.
Ik ben nu, in 2003, zelf 78 jaar. Ik weet dus niet of het me gegeven zal zijn de nog

te bewerken dagboeken van 1996 tot de dag van mijn dood zelf gereed te maken.
Tot 1996 ligt mijn levenswerk gereed om te worden uitgegeven. In de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag bevinden zich de originele handgeschreven klappers (tussen
1935 en 1996), die een lengte van 80 meter beslaan.
In In het land der blinden en in Is eenoog koning heb ik in vogelvlucht willen

aangeven wat er nog komt. Je zou kunnen zeggen, het is een milde commercial.
Eigenlijk had ik geen tijd om het grondiger te doen. Het is een te gehaaste, onvolledige
en onbevredigde weergave geworden van het nog komende materiaal.
Ik heb met mijn nieuwe website en vrijwel dagelijkse commentaar op het

wereldnieuws te veel hooi op de vork genomen. Toen Henk Krol, hoofdredacteur
van de Gay Krant aanbood een site voor me op te zetten, wilde ik de uitdaging best
aan. En eenmaal bezig realiseerde ik mij dat ik na de boycot vanuit Den Haag, sinds
1956, voor het eerst in 2003 op mijn eigen website mijn mening vrij en onverveerd
kon uitdragen. In augustus 1953 begon ik als journalist te werken. Het duurde dus
een halve eeuw voor ik het moment in mijn leven bereikte dat ik de vrije journalist
was, die ik altijd heb willen zijn en waar ik een journalistiek leven lang voor heb
geknokt. Ik moet zeggen, ik geniet er intens van.

Willem Oltmans, Amsterdam, oktober 2003

Willem Oltmans, Is éénoog koning



197

Register

Aartsen, Jozias van 29, 31, 185
Aboikoni, Granman 135, 136, 181
Aboikoni, Michel 137, 151, 183
Agt, Dries van 78, 114
Akiliengie, grootkapitein 158
Albeda, W. 93
Albrecht, Theo 184
Alexandrov, Anatoly 10, 16
Alvarez, Glen 135, 136
Amautan 164, 165
Ammerlaan, Robbert 31
Amsberg, prins Claus von 19, 20, 21, 22, 23, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 64, 78,
100, 107, 120, 140, 156, 162, 189
Amson, Orlando van 165
André de la Porte, Han 46
André de la Porte, Irthe 46
Andropov, Yuri 113, 117
Angotti, Joe 80
Arbatov, Georgii 12, 32, 82, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 116, 141
Auden, W.H. 70

Bagijn, Karel 128, 157
Barbour, Robert 119, 120
Barend, Sonja 130, 133
Barnathan, Joyce 98
Batista, Fulgencio 166
Beatrix, koningin 7, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 54, 64, 66, 78, 99, 100, 107, 117,
120, 122, 123, 125, 149, 162, 172, 183, 191
Bechtereva, Natalia 69, 71
Belaousov, de heer 141, 142
Beletzki, Victor 79, 91
Bengo, T.D. 174
Bernhard, prins von Lieppe Biesterveld 7, 19, 31, 36, 39, 42, 47, 66, 90, 120,
140, 173, 191
Beugel, Ernst van der 62
Bhagwandas, commnadant 108, 109, 119, 122
Bhutto, Ali 96
Bibeb 70, 111
Bie, Dick de 95
bin Laden, Osama 45, 125
Bishop, Maurice 26, 57, 58, 59, 60
Blatov, Anatoly 81
Blokker, Jan 25
Boerenveen, Etienne 63
Bogaard, Raymond van den 54

Willem Oltmans, Is éénoog koning



Bolkestein, Frits 91
Boonstra, Cor 31, 46
Bosscher, de heer 21
Botha, P.W. 145, 173, 176
Botile, Nelson 133, 176, 185
Boukema, H.J.M. 182
Bouterse, Desi 24, 25, 26, 27, 28, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 82, 90, 93, 94, 95,
96, 107, 108, 109, 110, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 145, 150, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 182
Bouterse, Ingrid 25, 95, 96, 108, 109, 136, 171
Boya, Tom 176
Braakenburg van Backum, R.W. 37
Braam, Conny 132
Braynin, Felix 115
Breeveld 96
Breinburg, Wensley 154
Bremer III, Paul 79, 120
Brezhnev, Leonid 35, 36, 113, 114
Broek, Hans van den 93, 94, 125, 135, 139, 147, 148, 149, 150, 156, 159, 160,
161, 170, 171, 172, 188

Willem Oltmans, Is éénoog koning



198

Broertjes, Pieter 190, 191
Brouwers, Eef 40
Brugsma, Willem 80, 91
Brunswijk, Ron 107, 109, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 132,
134, 135, 138, 139, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 171,
179
Bubnov, Igor 94, 150, 162, 169
Buchanan, Pat 101
Büringh Boekhoudt, G. 39, 41
Burlage, Arnold 107, 132, 134, 135, 145, 161
Bush, George jr. 29, 47, 75, 115, 126, 187
Bush. George sr. 29, 32, 57, 58, 72, 113, 125, 126, 166
Buthelezi, Mangosuthu 129, 147, 148, 173
Buwalda, P. 142

Caldeira, Winston 63
Campins, president Luis Herrera 15, 18, 88
Cardenas, Osvaldo 56, 57, 59, 60
Carsten, Hugo 145, 146, 149
Carter, Jimmy 50, 80
Castro, Fidel 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 95, 107, 113, 166
Castro, Raul 113
Chalfont, Lord 74
Chapman, Christine 129
Charles, prins 90
Chavez, Hugo 56
Chechotkina, Olga 40
Cheney, Dick 73, 115
Chernenko 113
Chernomyrdin, Victor 116
Chin A Sen 26, 60, 61, 126, 127, 136
Chirac, president Jacques 56
Christopher, luitenant 163, 164, 165
Claerbergen, Vegelin van 139, 157, 161, 170
Clark, Ramsey 59
Clinton, Bill 77, 107, 115, 117
Cohen, Job 186
Cohen, Stephen 80, 104, 105
Colson, Kees 161, 162, 163
Colston Leigh, W. 83
Constandse, dr. Anton 7
Cornelissen, Igor 36
Coutelais-du-Roche, Mouza 32
Cranendonk, Theo 166, 168, 169, 171, 183
Cranendonk, Toos 169
Crewdson, John 53

Willem Oltmans, Is éénoog koning



Dam, Frits van 20, 22
Dam, Marcel van 133
Dekker, Wisse 47
Delgado, dr. José M.R. 15, 16, 17, 67, 68, 69
Derby, Fred 28, 63
Desai, Shri N.N. 20
Diana, prinses 90
Diepman, Inge 33
Dijk, Theo van 136
Dijksman, Daan 157
Dijkstra, generaal 173
Dobrynin, ambassadeur 140
Docters van Leeuwen, Arthur 32, 33, 182, 188
Doedel, Sergeant 95, 162, 165, 169
Dresner, Richard 115
Driehuis, Kees 132
Drieskens, John 120, 122
Droogleever Fortuijn, E. 21, 190
Dunajev, Vladimir 78
Dyachenko, Tatiana 115

Eeghen, Erika van 89
Eeghen, Ernst van 32, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 119, 180
Eisenhower, Dwight 140

Willem Oltmans, Is éénoog koning



199

Elisabeth, koningin 90
Elstak, Henk 26
Enkelaar, Carel 55, 65, 77, 78, 80, 81, 99, 103, 105

Feuerstein, professor Reuven 18
Fokker, J.F. 54
Ford, Gerald 50
Fortuijn, Pim 50, 52, 54, 61, 187
Foster, Granman 158, 159
Frequin, Willebrord 134, 135, 136, 161, 162, 163
Freud, dr. Sigmund 16, 72, 74, 75
Froger, prins H.R.R.V. 20, 22

Gandhi, Indira 19
Gazon, Granman 120, 121, 124, 137, 158, 159
Gelb, Leslie 125
Glaubitz, Hans 83
Goedhart, Frans 35
Gogh, Theo van 36
Gorbachev, Mikhail 98, 99, 113, 114, 115, 116, 140, 141, 142, 143, 166
Gore, Al 116, 117
Gorton, George 115
Graanoogst, Iwan 56, 110, 118, 119, 120, 122, 162, 163, 167, 171
Graanoogst, mevrouw 94
Groen, Janny 161
Gromyko, Anatoly 78, 105
Gromyko, Andrei 37, 77, 80, 99
Guevara, Che 82
Gvishiani, dr. Jermen 11, 12, 13, 46, 47, 48, 97, 98, 99, 100, 141
Gvisnakov, Roy 143

Haakmat, André 109, 126, 127, 138, 150, 151, 152, 157
Habetz, Ivonne 124
Hagers, Josje 41, 43
Hake, J.A. Vor der 39
Halfhide, Arnold 138, 150, 161
Hammer, Armand 100
Hampden-Turner, Charles 30, 70, 71
Handler, dr. Philip 10, 11, 12, 13, 16, 17, 70, 82
Hansen, Han 120
Hart, Denise de 179
Hartman, Arthur 98, 100, 101, 102
Hashrat, dr. E.H. 124, 162
Hawker, Wilfred 56, 57
Hazeu, ir. H.A.G. 46, 47, 48
Heidweiler, Henk 122, 124, 125, 126, 127, 139, 150, 152, 157, 164, 165, 171
Heineken, Freddie 78

Willem Oltmans, Is éénoog koning



Herben, Mat 61
Herrenberg, Henk 24, 25, 26, 56, 62, 63, 64, 93, 94, 95, 96, 107, 108, 109, 110,
111, 119, 123, 124, 135, 137, 138, 139, 151, 152, 154, 158, 161, 164, 165, 166,
167, 179, 180
Herrnstein, Richard 17, 18
Heuvel, R.H. van den 180, 182
Hindriks, Klaas Jan 37
Hitler, Adolf 7, 34, 73, 75, 115, 166
Hoekman, J.B. 63, 151
Hoessein, Saddam 56, 125
Hofland, Henk 7, 52, 53, 54, 87, 104
Hofmans, Greet 39
Horb, Roy 25, 26, 27, 28, 56, 57, 60, 121
Houten, D.J. van 110, 119, 135, 145, 150
Hunt, Morton 8, 71

Illes, Guno 165
Ivens, Joris 182
Izwekov, de heer 53

Janmaat, Hans 43
Jansen van Galen, John 128
Jeelof, Gerrit 46, 47, 48, 49
Jesserun 137, 152, 165

Willem Oltmans, Is éénoog koning



200

Jobs, Stephen 97
Johnson, president Lyndon 12
Jones, David C. 140
Jonge, Klaas de 146, 149, 156
Juliana, koningin 7, 19, 36, 39, 42, 54, 90, 120, 140, 172, 189, 190
Junguera, Oswaldo Cardenas 26

Kadt, Jacques de 93
Kagie, Rudie 110, 111
Kalb, Marvin 77
Kamin, professor Henri 13
Karma, Gita 82
Keijer, Dirk 141, 152, 166, 167, 168, 169, 170, 179
Kekkonen, president Urho 12
Kendall, Donald 97, 100, 105
Kennedy, Edward 101
Kennedy, John F. 50
Kensenhuis, Jan 154
Ketwich Verschuur, Hans van 146
Khrushchev, Nikita 140
King, Frank 119
Kissinger, Henry 79
Klaauw, Chris van der 20
Klaveren, Frans van 124
Klinkenberg, Wim 113
Kliwon, Iwan 171
Kok, Wim 32, 33, 35, 38, 188
Kolisang, Samuel 177
Komichuk, Yuri 141
Konijnenburg, Emile van 45, 88
Kooijmans, P.H. 150, 188
Korlath, Manfred 168, 169, 170, 179, 183
Kosygin, premier Aleksei 11, 35, 37, 46, 48, 113, 141
Kouznetsov, Vladimir 53
Kreisky, kanselier Bruno 12
Krolis, Alwin 25
Kroon, Robert 54
Kushnerenko, Anatoly 143

Lachmon, Jaggernath 136, 138, 161
Lafort, Frank 80
Lammers, Han 191
Landman, Christo 173, 181
Leffelaar, Henk 55
Lennep, Cecile van 122, 156
Leontiev, A.N. 16
Leopold, ambassadeur 20

Willem Oltmans, Is éénoog koning



Lepeltak, Thomas 51
Libretto 120, 121, 135
Liebenberg, Kobus 145
Limburg Stirum, R.H. van 183
Linde, Wibo van de 25, 54
Linden, Frenk van der 54
Lloyd deMause 72, 73, 74
Loewenberg, Peter 74, 75
Lomeiko, Vladimir 77, 78, 80, 99, 104, 105
Lubbers, Ruud 38, 43, 62, 78, 82, 93, 99, 116, 121, 125, 148, 149, 188, 191
Lumumba, Patrice 129
Luns, Joseph 7, 20, 21, 37, 45, 50, 51, 52, 53, 128, 172, 178, 179
Lurvink, Frans 77, 78, 79, 80, 81, 89, 97, 99, 103, 104, 105, 106, 113, 180

Machado, minister Luis Alberto 15, 16, 17, 18, 84, 88
Macmillan, Harold 140
Mahlatsi, Essau 177
Mandela, Nelson 148, 177, 178
Mandela, Winnie 147
Margriet, prinses 156, 189, 190, 191
Mari, Henk de 104, 145
Martens, Roel 94, 119
Mashur, luitenant-kolonel 45
Matlock, John 101, 102, 127
Maxwell, Robert 10
Maynard, minister 167
McFarlane, Robert 36, 58
McGeorge, Bundy 12

Willem Oltmans, Is éénoog koning



201

McHenry, ambassadeur 80
Mead, dr. Margaret 70
Mecklenburg Schwerin, Hendrik von 42
Meekren, Jaap van 24
Mees, John de 135, 136
Meijer, Cees 97
Middellijn, Kenneth 156, 157, 164, 165
Mierlo, Hans van 191, 192
Milosevic, Slobodan 115, 172
Minsky, Marvin 30
Mitterand. president 94
Molchanov, Volodja 54, 80
Moore, steven 115
Mopurgo, redacteur 165
Morris, Bill 115
Mothlaping, Matilda 176
Mott, generaal 146
Mulder, Youke 95
Mungra, Atta 164, 168, 180, 183
Mungra, Subhas 168, 180, 183
Muthamma, mevrouw C. 20

Naarendorp, Harvey 25, 26, 56, 57, 63, 119, 152, 164, 165
Nahar, Henri 108, 109, 110, 111, 119, 122, 128
Neede, luitenant 136
Neumann, John von 71
Neyhorst, Henry 57
Nicolai, Peter 191
Nijdam, professor S.J. 41
Nitze, Paul 142
Noriega, Manuel 166
Ntshali, Patrick 131
Nuijsenberg, Peter 80

Okita, minister Saburo 12
Olivieira. Rudie 154
Olivier, Gerrit 184, 185
Oltmans, Theo 151, 168
Opalev, Vladimir 53
Orlandini, S. 62, 63, 64, 65, 66, 88, 89
Osieck, Pim 82
Ozerov, Michael 78

Panhuys, Erika van 32, 89
Pasman, Ellen 31, 188, 191
Patose, Jabulani 177
Pauker, Guy 52

Willem Oltmans, Is éénoog koning



Pauw, Jeroen 189
Peccei, Aurelio 10, 11, 12, 13, 14, 46, 97, 104
Pengel, Frits 109, 111, 136, 138, 167, 168, 170
Perle, Richard 100, 101, 142
Philip, prins 19
Philips, Frits 45, 46, 47, 48, 49, 77, 78
Pitirim, aartsbisschop 112
Plessis, Jan du 145
Podgorny, president 140
Poindexter, John 58
Pol Pot 107, 187
Poslavskaya, Tatjana 112
Poslavsky, dr. Alexander 16, 39
Poslavsky, graaf Ilia 112
Poslavsky, graaf Yuri 112
Poslavsky, Maxim 112
Post, Laurens van der 148
Press, dr. Frank 13
Pretaap Radhaksihun 183
Pretorius, Wim 186
Primakov, Yevgeny 116, 117, 141
Prokoviev, Mikhail 17
Punt, rechter 33, 190, 191
Putin, Vladimir 117

Qadaffi, kolonel 114, 115, 125, 126, 157

Rademaekers, William 78
Rambocus, Surendre 56
Ramirez, Oscar 84
Rantho, Mike 146

Willem Oltmans, Is éénoog koning



202

Rataemane, Solly 147
Rautenbach, Jans 147, 149, 173, 176, 177, 181, 184
Rawlings, Jerry 171
Reagan, Nancy 95
Reagan, Ronald 32, 36, 47, 57, 58, 95, 99, 100, 101, 113, 114, 115, 125, 126,
130, 141
Reijsen, Hans van 133
Remoue, Roger 156, 157, 158
Rensburg, generaal van 147
Rijkens, Paul 31
Rijn, Hugo van 134, 135, 136
Roberts, Alvin 29
Rodriguez, Carlos Rafael 82, 113
Roeterink, professor 46
Roethof, Hein 51, 52, 148
Roijen, J.H. van 52, 83
Romanov, Alexander 35, 36, 40, 47, 54, 99, 100, 105, 140, 141
Rosenberg Polak, Daan 142
Rost van Tonningen, Florrie 188
Rumsfeld, Donald 73, 115
Runderkamp, Lex 43
Ruppert, dr. Anton 173
Rushdie, Salman 176
Rutgers, de heer 49

Sacharov, Andrei 10
Salomonson, Frits 42, 43
Salsamendi, Carlos 82, 85, 86
Samual, Ventje 120
Santegoeds, Evert 189
Schaepman, Piet 180, 186
Schenk, Leo 181
Schoo, mevrouw 62
Schoor, Stephan 104
Schuijt, Gerard 191
Schumacher, Peter 80
Schurmann, Carl 52
Sculley, John 97, 98, 99
Seatrang, lerares 69
Seiss Inquart 115
Shankar, president 170, 171
Sharon, Ariel 53, 115
Sherwood, Roy 181
Shevardnadze, Edward 104
Shultz, George 125, 130, 134
Shumate, Joe 115
Sisulu, Walter 147

Willem Oltmans, Is éénoog koning



Sital, Badrissein 182
Siyolo, Thomas 174
Slager, D.A. 106
Slats, Jos 181
Smedts, P.M. 52
Smith, Rex 141, 142, 143
Smith, Terence 53
Soet, directeur de 65
Spier, Carlo 134, 142, 165
Spoor, André 78, 79, 80, 81, 82, 95, 103, 104, 105
Stalin, Jozef 34, 112
Stamilatos, George 175
Staphorst, Dick 24
Steenbergen, Paul 25
Stein, Howard 75, 76
Stelt, Cecile van der 156, 159, 160, 165
Stoel, Max van der 35, 36, 37, 38, 46, 140, 181, 188
Stoffelen, Piet 32, 33
Stokvis, J.J.F. 51, 52
Stone, Oliver 147
Stork, Coen 82, 84, 86, 182
Stroh, Michael 174
Sukarno, president 19, 21, 25, 27, 31, 45, 51, 52, 85, 86, 89, 97, 120, 124, 125,
151, 152, 172
Surjono, journalist 142
Suzuki, professor 88
Swanepoel, Peter 184

Talbott, Strobe 77
Tamboezer, Rein 34
Tas, Jan van der 156

Willem Oltmans, Is éénoog koning



203

Tatcher, Margaret 115, 176
Teengs Gerritsen, Hans 66, 96
Tereshkova, Valentina 40
Thijn, Ed van 174
Tjepkema, Almar 37
Treaster, Joseph 53, 161
Tricht, minister van 94
Tussenbroek, Barendinus 156, 157, 163, 165
Tutu, aartscbisschop 175, 176, 177, 178, 181
Twiss Quarles van Ufford, A.A.A. 46, 78

Varekamp, Pieter 124, 125
Velikhov, Yevgeny 98, 99, 100, 101, 114, 127, 141, 142, 143, 144, 179
Venoks, Henk 95, 124, 137, 138
Venter, Casper 147, 173, 186
Venturini, Generall Damilo 110, 151
Vermeer, Hans 190
Verploeg, Hans 160, 191
Verwoerd, Hendrik 24, 129, 146
Villefort du Toit, Hein de 145, 146, 173, 181, 184, 185, 186
Vinocur, John 80
Vischjager, Julius 117
Vishniakov, dr. Yuri 143
Voet, M.J.D. van der 43
Voetelink, mr. H.M. 21, 22, 49, 54, 65
Vondeling, Anne 35
Vonderen, Jessa van 190
Voroshilov, Kliment 113
Vries, Erik de 181

Wagner, de heer 35
Walsum, de heer van 93, 94
Watre, Jacques de 157
Weinberger, Caspar 101
Wiedemann, Erich 42
Wiegel, Hans 55
Wiel, Gijs van der 41, 42
Wijdenbos, Jules 118, 120, 121, 126, 150, 151, 162, 163
Wijk, Edwin van 122, 129
Wijkerslooth, Mr. Joan de 31, 32, 190, 191
Wijnbeek, Rinus 131, 132, 149
Wijnholt, M.R. 21, 22
Wijntuin, Emile 121
Wilhelmina, koningin 42, 109, 120, 189
Willem-Alexander, prins 30, 40, 66, 107
Wilson, Pete 115
Winfrey, Oprah 34

Willem Oltmans, Is éénoog koning



Wolferen, Karel van 29
Wolfowitz, Paul 73, 115, 187
Woodward, Bob 125
Wunderink, Ron 62, 64, 65, 66

Yakolev, ambassadeur 140
Yastrov, Robert 70
Yelani, J. 174
Yeltsin, Boris 114, 115, 116, 117

Zachorov, Victor 143
Zhilko, Boris 94
Zia ul-Hacq 96
ZnatolyIoffi, dr. 143
Zonneveld, Peter 53
Zuckerman, Lord 12
Zumwalt, Elmo 32

Willem Oltmans, Is éénoog koning


