86 VOORPUBLICATIE

21 IVlAART 2015 ELSEVIER

ELSEVIER 2I

87

I4AART 2O15

ç

(1925-2004)
hield vonof zijn jongsle joren een
wTLLEM 0LTMANS

dogboek bij. ln 1985 begon hij die
dogboeken - nouwelijks herschre-
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deel wos het precies ondersom. En
zo verder. Bij zijn overlijden in 2004

- le publiceren ols'memoires"

Het eersle deel hod een blouw omslog (op de foto verkleurd) mel

woren er vijftien delen verschenen.
Sindsdien zorgt een door hem zelf in

oronje belellering. Bij het volgende
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hel leven geroepen slichling, in so'
menwerking met Uitgeverij Popieren Tijger, voor de publicoiie von de
reslerende 6I delen.

7È?t

Hel omslog von hel zojuisl verschenen 36sle deel von de
memoires, met de inleiding von
prof.dr. H.W. von der Dunk (86J.
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Het bevot 0ltmons' dogboekoonlekeningen uil de tweede
helff von 1983, woorin de globetroller onder meer reisl noor

ru!

Moskou, New York, Poromoribo
(woor hij Desi Bouterse interviewt voor een boek over de
Surinoomse dictotor) en
Hovono (woor hij fol zijn ver-

ls geen ander
MEMOIRES

bijstering hoort dot Boulerse
een joor eerder zelf opdrochl

heeft gegeven voor de zogehe-

H.W. von der Dunk heeft een zwak voor de memoires van
Willem Oltmans (1925-2004). Voor deel 36 (!) schreef þtj-onder-

den) neeml in de Koninklijke Bibliotheek in
Den Hoog vele melers in beslog. Ze bevollen niet qlleen oonlekeningen, moqr ook
={
ë fofo's, brieven, foxen en uilnodigingen

staände inleiding, waarin hlj uitlegt waarom hij 'quasi gebiologeerd' bliift lezen.
zoo4. Een volharding en een ijzeren regelmaat vanaf
zijn jeugd die weinigen hem nadoen.
Dat deze dagboeken voor hem memoires waren,
ligt aan een soort werkelijkheidsfanatisme. Alleen

Hermonn von der Dunk

illem Oltmanswas een figuur en
journalist sui generis - enig in
zijn soort. Even uniek ziin ook
zijn memoires. Hiizelf was trouwens de eerste die dat vond,

dagboeken houden het authentieke moment vast.
Maar echte memoires berusten op oordeel en kennis
achteraf, op selectie en een poging tot vormgeving
en greep op het eigen leven. Dan is sprake van een
autobiografie. Oltmans' memoires zijn dat niet.
Oltmans zoekt die gteep op zijn leven almaar in
een nauwgezette en zo volledig mogelijke opsomming van zijn belevenissen en gemoedsopwellingen, ook de meest intieme' Hij doet dat zonder enige
bekommernis om vorm of stiil of literaire ambitie,
die altiid iets scheppen maar tevens transformeren
en iets toevoegen en soms vervalsen' Kenmerkend
voor dat werkelijkheidsfanatisme is dat hii geheugenfouten later rechtzet ofeen verkeerd politiek oor-

maar daarom nog niet ten onrechte.
Toen in 1988 de eerste delen waten vetschenen,
had ik in NRC Handelsblad aanmerkingen gemaakt
op het gebrek aan selectie en de votmloze opsomming, waardoor het te veel rauwkostbleef - behalve
het eerste deel, dat dankzij een zekere afstand echte
memoires waren. Oltmans schreef me daarop: 'Miin
dagboek is in alle opzichten uniek, of men dit nu of
later erkent regardeert me absoluut niet. Ik stoom-

wals onverbiddelijk door.' Het tekent ziin zelfue'
wustzijn en zijn volstrekte indifferentie ten aanzien
van de publieke mening.
De memoires zijn om te beginnen uniek omdat
Willem 0llmons: zonder scrupules

deel toegeeft.
Een

het geen memoires zijn,

mammoetonderneming als deze is, praktisch
gezien, enkel voorstelbaar

maar geredigeerde dagboe-

HERMANNVoNDERDUNK

Tot en mel deel 16 heeftlVillem

ken. Twee planken vol,

ls emerilus

0ltmons zijn dogboeken zelf geredi-

minstens! Daarvan zijn inmiddels 36 delen verschenen, liefst 4o moeten nog
komen, lopend tot ziin dood

geerd. Vonof zijn overlijden ¡n

2004

gebeurl dol door Poul de Ridder, zijn
vosle redocleur bij 0llmons' uilgever Popieren Tijger in Bredo.

op

79-jarige leeftiid, in

als

hij

dagelijks

in

een

hoogleroor

razend tempo alles moet
geschiedenis. Von zijn
hebben neergepend, zonoulobiogrofieversche- der scrupules, spontaan
nen twee delen:

!

ferug-

zoalshetopkwamenzoals
ook zijn brieven waren. In

blik bij strijklicht en Voor
dol de voegen kroaklen. alle tot nu toe verschenen

ten Decembermoorden op vijflien crilici von diens regime).
Willem 0ltmons, Memoires
1983-8,410 pogino's, C 25

Hel originele dogboek (in tueeringsbon-

/ Prof.dr.

journalist

T983.8
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delen krijgt de lezer een eindeloze filmvan momentopnames, volledig verknipt maar vers sissend uit de
emotionele oven die Oltmans was: politiek, journalistiek, roddel, ontmoetingen, excerpten van wat hii
net las, voortdurend jongens, onbenullige wissewasjes... alles hoúsch-potschachter elkaar, precies zoals
de dag het gaf, zeker de zijne. Ook dat hij tussendoor
even piano speelt, een krant koopt of de laarzen van
ziin wiend laat verzolen, horen we. De naakte werkeliikheid kent geen bijzaken en is een rommeltje.
Toch bleef ik quasi gebiologeerd lezen. Waarom?
Misschien daarom! In alles vibreert natuurgetrouw

het kloppende verleden - kleurrijk en ongewoon
dankzii Oltmans' talloze nationale en vooral internationale contacten met vaak opmerkelijke figuren,
politici, geleerden, kunstenaars. En zijn geregeld
knallende botsingen met de Nederlandse staat en de
(vooral rechtse) media, zijn permanente intieme liefdesperikelen, ziin reacties op spraakmakende,
vooral psychologische boeken, en ziin geharnaste
oppositionele politieke standpunten.
Uit het bezinksel van dat verleden spoelen ook
telkens bekende, inmiddels vergeten namen naar
boven en daarbij worden in deze caleidoscopische
camera toch de contouren van de behandelde jaren
zichtbaar. 'Ik weet, dat ze [de dagboeken] waarschijnlijk pas echt gelezen zullen worden, wanneer
ik er al lang niet meer ben,' schreef Oltmans mij in

februari 1989 in zijn al genoemde brief. Ook daarin
zou hii gelijk kunnen krijgen, tot op zekere hoogte
althans.
Want wat we lezen en interessant vinden, verandert van generatie tot generatie, in deze eeuw nog
veel sneller dan woeger. Het is die onvoorspelbaarheid waardoor de vernietigingvan materiaal en
onze argumenten daawoor later een onherstelbaar
verlies kunnen worden. En wie door zijn tijd werd
genegeerd, heeft vaak genoeg een postume rehabilitatie beleefd.

DHl:r

Willem 0llmons pleille voor een
snelle overdrocht von Nieuw-Guineo
son lndonesiê. Zeerlegen de zin von
velen in Nederlond, onderwie ministerJoseph Luns (tgtt-zo0z) von
Builenlondse Zoken, die hem jorenlong dwqrszol. Zijn jorenlonge proces hierover legen de sloot leverde
Ollmons uileindelijk I miljoen gulden (3,63 miUoen euro) op.

iTi*i;

keliike auerfkei. Een zwerfkei die joyeus door het politieke en maatschappelijke bestel met al zijn veiligheidskleppen denderde. Onafhankelijk en eigengereid als geen tweede in onze journalistiek.
Na ziin botsing met minister Joseph Luns (KVR
Buitenlandse Zaken) over Indonesië was Oltmans in
officiële kringen decennialang vogelwij. Gezichten
verstrakten bijhet noemenvan zijn naam totverbuiten het diplomatieke en ambtenarencorps. Na mijn

bespreking in NÀC kreeg ik een door woedend
schuim nauweliiks leesbare kaart van zijn collega
fan Blokker: dat ik zo iemand een recensie waardig
achtte! Ook anderen keken zeer zuur. De pers zweeg

Luns noemde

0llmons

een eenmolorige mug

Jon Blokker f1927-2010) wos in zün
lijd een vermoord en gevreesd
columnist bij dogblod de Volkskront.
ln 2006 keerde hij de kront die hem
groot hod gemookl de rug loe en
slopte over noot NRC Høndelsblod.
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en dogboekenier

vijftig boeken die Willem 0lt-

hel Algemeen Hondelsblod,dol loler sqmenging mel ÂlRC, om zich een poorjoor loter in
Rome le vesligen ols correspondenl von onder
meer DeTelegroof. Zijn inlerview mel de lndonesische presidenl Soekorno, die Rome oondeed en niel noqr Nederlond kwom, woor hij

zelfs hel Wiile Huis en prins Bernhord ¡nleresseerde. Hel leverde hem de eeuwige vijondschop op von minislerJoseph Luns von Buitenlondse Zqken. moor hij kreeg wel gelijk.
0mdot helwerken hem in Nederlond mede
door loedoen von Luns onmogel'rjk wos ge-

lnmiddels is de poslume publicotie von die
dogboeken een megoprojecl geworden, dol
voor zijn honderdsle geboortedog, in 2025,
moel zijn ofgerond met de publicolie von hel
76sle deel. Het zol moeilijk zijn elders in de wereld een, in omvong, soortgelijk dogboek le vin-

werd gehoot, werd geweigerd door DeTelegrøof, die hem op sloonde voel onlsloeg.
Wqqrno helvrooggesprek in Elsevierwerd ge-

slorlte hij zich in hel lezingencircuil.'Geboorle

den.

voorol ols beroepsbemoeiol. ln zÜn speurlocht
noor de 'ondere woqrheid vqn hetverhool' pfobeerde hij le bemiddelen lussen'verkloorde
legenslonders. Zo wos hij in de joren tochlig

Þroin werkl.'

De

journolisiWillem 0llmons (I925-20041

groeide op in een inlelleclueel en zeerwelvorend milieu. Zijn ouders hielden meervon elkoor don von hun drie zoons, en dil gebrek oon
liefde heeft Ollmons de resl von zijn leven porlen gespeeld. Hij ging noor Nijenrode. nu Nyenrode Business Universileil, om diplomootte

0llmons voelde een nouwe bond
mel prinses Boolr¡x; mede omdotze
deels door dezelfde mensen woren
onderwezen: J. von Dijk en voorol
mejuffrouw G. Buringh Boekhoudl.
hoor hele leven zijn verlrouwelinge,

publiceerd.
Sindsdien werkte hij ols los medewerker
voor lolloze blqden, moor onlpople hij zich

octief om in hel ïVeslen een positiever beeld
von de Sovjet-Unie le schelsen. Ook schreef hij
op bosis von longe inlerviews een levensschels
von de Surinoomse dicfolor Des¡ Bouterse,

hem liever dood, zoals gebruikelijk met figuren met
wie niemand raad weet. Zijn hardnekkig gevecht om
geliik was uiteindelijk niet vergeefs. Maar het vereiste wel de drammerige verbetenheid van een terriër om de onbehoorlijke praktijken van de staat om
zijnwerk onmogeliik te maken, aan het licht te brengen.
Misschien is het de verregaande openhartigheid

die je vasthoudt en amuseert. Ook laatdunkende
oordelen en insinuaties over ziin eigen persoon: Oltmans vermeldt ze. En voor ongeschminkte straatkwalificaties van politici en anderen was dit dagboek uiteraard een psychologische uitlaatklep die

hij de wereld niet wilde onthouden.

Gelekend loen hij 12

wos, Cop Morlin Holel

0llmons kwqm uit een fomllle'die
rijk wos geworden door lndië. Zijn
moeders moeder herirouwde mel
llyo grocf Poslovsky, w¡ens voder
gouverneur-generool von de
Russische lsoqr wos geweesl.
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Uit ziin hele levensstiil - met of zonder pecunia,
en vaak zonderl - spreekt in weerwil van ziin soms
plebei'sch taalgebruik dan ook een uitgesproken
standsbewustziin. Dat was voor hem misschien juist
de vriibrief om geen blad voor de mond te nemen,
wat niet bijdroeg aan ziin bemindheid, maar stand
blijft stand, koetsierstaal of niet.
Oltmans' liefdeloze jeugd is voor hem de oorsprong van ziin worstelingen met zichzelf en met de
wereld. Psychoanaþe en ouder-kindrelaties houden hem dan ook doorlopend bezig.Zijn herkomst
uit de gefortuneerde koloniale Indische bovenlaag
en connecties met de Pools-Russische adel van de
Poslavsþ's blijven desondanks een onverslijtbaar

Guineo 0f te stqqn qon lndonesië, woorvoor hij

over dit onderwerp.

Hij boorde opzien mel lwee bundels inlerviews mel welenschoppers over de loekomsl
von de oorde noor oonleiding von hel Ropporl
von de Club von Rome. Ze werden vertoold in
het Engels, Duits en Spoons, nel ols hel boek
dot hij schreef mel de builenlondqdviseur in

komen met belangrijke personen aan beide kanten
- zoals geen van zijn Nederlandse collega s. Tot Oltmans'mateloze ergernis bleven die allemaal, conform de gedragscode, binnen de lijnen.
Dat hij werd uitgemaakt voor rode fellowtraveller
(niet alleen door De Telegraafl verbaast overigens
niet. Want in ziin verontwaardiging over de Amerikaanse praktijken, laat Oltmans kritiek op het Sovjetsysteem wiiwel achterwege. Wellicht omdat die
voor hem in wezen vanzelfsprak en zijn missie want zo voelde hij het - zou vertroebelen. Dat de
duivel zwart was, hoefde je indit geval niemand te
vertellen. Maar dat ook de grote broer en de held (de
Verenigde Staten) stonk, kon Oltmans nietvaak genoeg herhalen. Het was een eenmanskruistocht
waarbij hii zichzelf en het belang van zijn contacten
schromelijk overschatte. Anderzilds werpen zijn afwijkende visie en zijn activiteiten een weinig flatteus

Amerikaanse Koude Oorlogskoers, zeker die van
president Ronald Reagan en het volgzame Neder-

€ 14,95 en is onder meerie be-

slellen op www.elsevier.nl/
oltmons. of bel 0314-358350.

Tol de kqnker hem in 2004 definitiefvelde.

is niet te koop'.
Een soms biina komische naïviteit (bijvoorbeeld
als hij prinses Beatrix had willen adviseren om prins
Claus meer ruimte te geven) was dan weer de andere

aigenenì"n r¡n n

Meijer gebruikie voor zijn boek
niet eerder gepubliceerde dogboeken von 0ltmons.
'Ze zijn gék geworden in Den
H aog' lell L57 pogino's, kosl

dogboek.

land in de delen 1980 tot en met 1983 die ik las. Hij
slaagde erin, ook in de Derde Wereld, in gesprek te

nisme, want waar hij ook komt: er zijn jongens. Oltmans was een gedrevene met een missie. Hij wilde
bijdragen aan wede en ontspanning door het IJzeren Gordijn open te breken. Onvermoeibaar arrangeert hii ontmoetingen tussen Oost en West en poogt
hii door reportages en interviews het Sovjetblok te
ontdemoniseren. Vandaar ziin felle kritiek op de

op von minisler Joseph Luns.

komerwoning in Amslerdom resideerde, I miljoen gulden f3,63 miljord euro) uif te keren.
De lootslejoren von zijn leven schreef hij
over de koninklijke fomilie, verdedigde hij het
regime von Soddom Hussein in lrok, en lrod hij
ols welbesprookle gqst op in tolloze lelevisieprogrommo's. Moor hij werkte voorol oon zijn

lolrijk.

oor alle werveling
n"".r looot niettemi

sidenl John F. Kennedy voor
zijn korretje te sponnen, Het
leverde hem de vijondschop

requ in NewYork, besloot een qrbilrogecommissie 0ltmons, die inmiddels finoncieel qqn
de grond zol en mel een uilkering op een een-

podium om zich als volstrekt gelijke tot de sociale
elite te rekenen, de Oranjes incluis, want'geboorte

ñ.
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verhool von de bemoeienis
von 0ltmons mel de overdrochl von Nieuw-Guineo oon
lndonesië. 0ltmons probeerde
noosl prins Bernhord ook pre-

Vonof dejoren negenlig procedeerde hij tegen de Nederlondse stqot om een schodevergoeding te krijgen. Nodol hij hod bewezen dol
Luns hem inderdood in zijn werkzoomheden
hod gedworsboomd. zelfs bij zijn lezingenbu-

verloochenl zich niel,'zei hij olrijd. Met zijn
voorkomen [hij hod een goede kop), chqrme,
lolenkennis en goede monieren kwom hij
overol en bij iedereen binnen. Vrees voor ouloriteilen hod h'rj niel; zijn goede conneclies woren

ZIJN GÉK GEWORDEN'

ln'Ze zijn gék geworden in Den
Hoog' beschrijfl de historicus
Wouter Meijer het sponnende

belongstelling. Loler dil joor verschijnl door
een Engelse verloling von zijn boek uit 1977

mookl. vesligdê 0llmqns zich in NewYork en

kant van zijn ongezouten kritiek. Ook Oltmans' verschijning was van een vanzelfsprekend, maar apart
herenbewustziin en hij had een bijna agressieve directheid in de omgang. Stormenderhandveegde hij
daarbii alle etiquette als overbodig opzii. Achter die
machofaçade school, zoals ook bliikt uit ziin dagboeken, een sensibel hart ten aanzien van wienden
en aanhankelijlJreid aan zijn oude lerares Duits,
mejuffrouw G. Buringh Boekhoudt.

,ZE

hel Kremlin. Zijn onderzoek noor de moord op
de Amerikoonse presidentJohn F. Kennedy in
1963 lrekt in de Verenigde Stqten nog steeds

Moor hel begon ollemool met zijn missie om
de Nederlondse regering overle holen Nieuw-

nquwgezel overzichl hoe iemqnd op z'tjn lochtigsle de mens is geworden die hij is. Hoe zijn

ê

0llmons is ollijd lrots
geweesl op zijn voorvoder die HefSlol Loeyesfein schreef

ren, www.dbnl.org.

worden. en sludeerde mel hetzelfde doel ook
oon Yqle Universily (Verenigde Stqlen).
Hel werd. ¡n 1953, de journolisliek. Eerst b'tj

ln zijn looisle inlerview zei Willem 0llmons, lerugkijkend op zijn leven. dot het enige woorop
hij lrols wos zijn dogboek wos, dot hij vonof zijn
tiende joor hod bijgehouden. 'Dol geefi een

89
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mqns schreef, zijn nog sleeds verkrijgboor. Zijn
werk dol niel meer in de hondel is, is digitüolte
lezen en le doorzoeken op de website von de
Digitole Bibliolheek voor de Nederlondse lelle-

Wel bespro o kte d ru ktem o ker

Lucos Gosthuis
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beeld op het stroeve, angstige Nederlandse politieke
en journalistieke klimaat.

Vanzelfsprekend moeten we van veel oordelen
ook een portie Oltmansiaanse opgewonden overdrijving aftrekken. Hij kende alleen zwart en wit, en kon

het door ziin onbekommerde optreden ook welwillenden moeilijkmaken. Maar de wiizewaarop de instanties hem jarenlang probeerden uit te schakelen

en bespioneerden omdat

hij afweekvan de gewenste

Als

minislervqn Buitenlondse Zo-

lijn, strookt niet met de geroemde meningswijheid

ken verkloorde Ben Bot (77) in 2005

in dit land. En dat anderen soms gingen strijken met
de eer van vooral economische contacten die hii had
gelegd of dat financiële toezeggingen werden omzeild - Oltmans was nu eenmaal persona non grata
- toont het gebrek aan generositeitvan de Hollandse
kruidenier. Vaak was het niet Oltmans die 'aan de
verkeerde kant van de geschiedenis' stond, volgens

bij de viering von de 60-jorige
onofhonkelijkheid von lndonesiê
dol Nederlund met zijn polilionele
oclies in Nederlonds-lndië f19471949) 'oon de verkeerde kont von de

geschiedenis'wos komen le stoon.

de mooie fluwelen uitdrukking van oud-minister
Ben Bot, die dan ook direct algemeen ingang vond.
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seeftheti
iuiluan zi

iet-Unie kwam de economische ineenstorting voor
hem als een verrassing, terwijl die rond ry82-r983
door anderen al werd voorzien. Zijn haat jegens de
regering-Reagan maakte hem aan één oog blind. Een
uitgewogen balans moeten we bij hem niet zoeken.
Zijn dagboeken zijn naast een grenzeloos bonte
reportage ook een afrekening. Maar ze blijven voor
de toekomstig historicus een bron van leuke, ongewone gegevens die een eigen licht werpen op het raderwerk van politiek en iournalistiek. Vooral op het
geknars tijdens het draaien, dat zo snel wordt vergeten en tussen de regels van de geschiedschriiving be-

landt.

E

Ollmons wos geen fon
von Ronold Reogon
Ronold Reogon [l9tt-20041 wqs de

40sle presidenl von de Verenigde
Slolen. Als Republikein keerde hij
zich scherp legen de Sovjel-Unie en
droeg doormee slerk bij oon de vol
von de communislische heilslool.

