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INLEIDING

19 Mei 1967 zou een dag worden om nooit te vergeten. Ik ontmoette de 22-jarige Peter van de Wouw uit Tilburg. Het ontdekken van elkaar zou leiden tot een blijvende vriendschap. Op dit
moment, 23 jaar later schrijf ik deze inleiding in Johannesburg,
Zuid-Afrika, en woont hij in een flat naast mij, met zijn vriend de
Zuid-Afrikaanse acteur Edwin van Wijk.
De relatie met Peter was, vrijwel vanaf het begin, een mentale
kruisbestuiving. Ik zal, in dit en de volgende delen Memoires, een
zo getrouw mogelijk verslag geven van hoe de gevoelens en genegenheid zich tussen ons ontwikkelden. De lezer zal het zonder uitlatingen moeten doen als bij Gerard van ’t Reve: „Woelrat, mooi
wreed beest. Ik zal vlijmscherpe, diamanten sporen voor je kopen
om ze je aan te gespen, als je een jongen gaat berijden... Ik zal je
alles vertellen. Alles. Mooi blond hoerig beest van me. Ik wil dat je
wreed bent.”1 Onze taal-der-liefde-heeft altijd zeer ver van de
Wimmie’s, Teigetjes, of Woelratjes afgestaan. Maar ik ben dan
ook, godzijdank, geen populaire volksschrijver. Ik vertel gewoon
het verhaal van Peter en mij, met al zijn ups en downs.
In dit deel verdiep ik mij in de moord op John F. Kennedy en zal
graaf George de Mohrenschildt en diens vrouw Jeanne Le Gon
ontmoeten. Ik zou hen tien jaar kennen, tot het moment dat De
Mohrenschildt mij zijn betrokkenheid zou bekennen, precies zoals
Gerard Croiset had voorspeld.
Bij het teruglezen van deze aantekeningen verbaas ik me voortdurend over de ingrijpende wijze waarop het geheugen, niet alleen
gebeurtenissen uit het verleden in ons hoofd wegvaagt maar vooral, in soms de kleinste details, wijzigt of vervalst. Het gedisciplineerd bijhouden van een dagboek is onontbeerlijk voor het neer
kunnen schrijven van herinneringen. Uit de losse pols afgaan op
het geheugen slaat nergens op.
Willem Oltmans

1

Gerard van ’t Reve, De taal der liefde, Atheneum-Polak & van Gennep, 1971.
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HUIS TER HEIDE
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Huis ter Heide

19 mei 1967

Het was de verjaardag van Erik van der Leeden. Hij liet niets
van zich horen. Ik zou hem niet zien. Dit maakte me onrustig.
Ik ging dus naar Amsterdam op avontuur. Het was prachtig
weer. De kap van mijn Sunbeam Tiger was neer. Bij het Americain stond een eenentwintigjarig brok gezondheid: blauwe
ogen, blond haar, breed geschouderd, in één woord hoogste
aantrekkelijk. Hij zei dat hij op een vriendin stond te wachten.
Ik aarzelde. Hij was ook verlegen. Was deze jongen een haalbare kaart?
Later reed ik door de Leidsestraat en zag ik hem lopen. Ik besloot een gok te wagen. Ik remde af en draaide langzaam, al
omkijkend, de Prinsengracht op. Hij kwam inderdaad terug.
Via de bruggen bij de Leidsekade reed ik hem, langs het
gerechtsgebouw, tegemoet. Ik stopte en vroeg of hij mee ging.
Hij aarzelde een seconde, maar stapte in. Ik had maar één wens:
zo vlug mogelijk met hem alleen zijn. Ik reed naar het saunabad Thermos in de Egelantierstraat.
We zochten, na vijf minuten in de steam room te zijn geweest,
een cabine op. De fysieke ontmoeting was wild en totaal.
Nichten verdrongen zich achter het gordijn om een glimp op
te vangen. Maar dat merkten we pas nadat we ontspanden.
Op het terras van het Americain volgde pas een gesprek. Peter
van de Wouw woonde in een bos tussen Tilburg en Eindhoven. Hij woonde samen met Philip Nasta, een Amerikaanse
choreograaf. Ze waren al enkele jaren bevriend. Vorig jaar
overleed Peters vader. Zijn moeder woont in Tilburg. Momenteel geeft hij les. Maar hij zou psychologie willen studeren.
Ook maakte hij zich zorgen hoe hij uit de militaire dienst zou
kunnen blijven.
19:55 uur
Peter is een vondst. Zijn ogen spreken boekdelen. Dit is het
gewoon. In jaren niet gebeurd, althans niet in Nederland.
Wanneer zal ik hem terug zien? Hij heeft mijn telefoonnummer in Huis ter Heide. Ik zal moeten wachten.
1
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Is het niet een geluk bij een ongeluk dat je maar nooit van te voren
weet wat je gaat overkomen zoals op die dag in 1967 bij de ontmoeting met Peter? In een flits ontmoeten ogen elkaar en is, in
wederzijdse onwetendheid, de basis gelegd voor een verbintenis
die tientallen jaren kan duren. Had je één minuut langer voor een
stoplicht moeten wachten, of één bepaalde tram gemist, of noem
maar op, dan zou de herkenning met die bepaalde persoon er immers nooit zijn geweest? Dan zouden diverse levensverhalen weer
geheel andere hoofdstukken hebben bevat. Mensen worden elkaar
als speelkaarten bij een kansspel van dag tot dag toebedeeld. Wie
men ontmoet, met wie men langere of kortere perioden van zijn
leven deelt, hangt in belangrijke mate af van hoe fortuinlijk men is
in het dobbelen met blikken werpen naar anderen toe. Het met de
ogen aftasten en onderzoeken van anderen is een kunst. Dat vereist vakwerk en specialisatie. Er bestaan echter geen naslagwerken
over. Andere mensen ontdekken leert ieder op zijn eigen wijze in
de praktijk en op straat, of anders binnen zijn sociale omgeving.
Veel zal afhangen van de mate waarin zijn intuïtie in overeenstemming met de werkelijkheid functioneert. Naar andere mensen
voor een mogelijke relatie kijken is één aspect. Het andere aspect
is in welke mate men de kunst beheerst om de psyche, die wordt
weerkaatst realistisch in te schatten. Men „denkt” de ander aan te
voelen. Men „weet” dat wanneer men op die ene persoon tippelt,
en een hengeltje uit gooit, men geen klap voor zijn kop krijgt,
maar in tegendeel met een zekere nieuwsgierigheid tegemoet zal
worden getreden. Hoe „weet” men dit? Wie niet over een dergelijk talent beschikt zal inderdaad een blauwtje lopen en de plank
keer op keer misslaan. Efficiënt en ter zake doende ogen-werk is
van vitaal belang bijvoorbeeld om een jongen als Peter te ontmoeten op de trappen van Americain. We hebben sedertdien al 25 jaar
ons hart aan elkaar opgehaald. Wie had dit willen missen. Dergelijke unieke ontmoetingen liggen tenslotte niet voor het op rapen.
Trouwens onderzoek naar falling in love in de VS heeft aangetoond
dat dit soort wonderen zich voornamelijk in de „non verba1 parts
of the brain” zouden afspelen2. Ontmoetingen, als die met Peter
op 19 mei 1967 plaatsen ons een leven lang voor een raadsel. Wat
gebeurde er exact op dat ene moment van herkenning? Ninon de
Lenclos probeerde er eens in een brief aan de Markies de Sévigné
een verklaring voor te geven: „It is an appetite, which inclines us
to one object rather than another, without our being able to account for our taste.” Zij beschrijft dan verderop in haar brief wat
er gebeurt als de primaire emoties van passie voorbij zijn, en hoe
2

Daniel Goleman, Irrational Aspects of Love, The New York Times, 22 juli 1986.
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20 mei 1967

De Spiegel van 27 mei 1967 a.s. werd gisteren in Huis ter Heide
afgeleverd. Ik bracht vandaag exemplaren ervan naar De Telegraaf, het Algemeen Handelsblad, ter attentie van Hans Gruyters,
want Hofland zou er toch geen aandacht aan besteden, en bij
het Indonesische persbureau Antara, dat een uitvoerig overzicht van de inhoud naar Jakarta seinde.
Ik baseerde mijn reportage geheel op in New York verkregen
informatie, zoals van Lad Johnson, secretaris van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wallstreet en sedert jaren een
vriend. We voerden in mijn flatje in Kew Gardens ons gesprek
en Loet Kilian was er bij (tot midden in de nacht). Ook Lad
Johnson was langzamerhand misselijk van de gigantische corruptie die Ibnu Sutowo en andere schuinsmarcheerders pleegden.
„Adam Malik en de Indonesische corruptie” was de titel van
mijn reportage, die aanzienlijke deining zou veroorzaken. Ik
schreef dat de derde man in het driemanschap van Suharto, en
de sultan van Djokja een corrupt was en dat dit kan worden
bewezen. Malik speelde zijn smerige spelletjes door middel van
een zekere Widjatmiko – een uiterlijk keurige zakenman uit
Surabaya – die gemachtigd was om met Maliks handtekening
transacties af te sluiten, bijvoorbeeld bij de aankoop van rijst en
katoen in de VS. Gigantische bedragen verdwenen en passant in
de zakken van de verschillende ongeautoriseerde participanten
in shady deals. Ook de naam van Charles Onishi van de zogenaamde Cornado Corporation dook in dit verband weer op.
Ik gaf details. Op gezag van Malik had Widjatmiko 40.000 ton
Amerikaanse rijst aangekocht dat op 11 juli 1966 via de Flare
Line per S.S. Travaylor naar Indonesië was verscheept. De rijst
was voor $ 40,75 per ton vervoerd. Er was minstens 2 miljoen
dollar tussen wal en schip gevallen. Ook bij de aankoop van ka3

Antonia Fraser, Love Letters, Vintage Books, New York, 1976.

3

Huis ter Heide

liefde dan plaats maakt voor vriendschap, voor redelijkheid en
voor bewuste waardering en achting. „Passion loses the very name
of love,” schreef zij, „It becomes esteem: which is indeed a very
pleasing appetite, but too tranquil: and therefore incapable of rousing you from your present supiness.”3 Maar laat ik niet vooruit lopen op de ontwikkeling van emoties tussen Peter en mij, volgend
op die dag in mei, nadat ik uit onvrede over Eriks zwijgen, in Amsterdam onverwacht tegen een jongen aan zou lopen met wie ik
de rest van mijn leven in contact zou blijven.
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1967 – 1968

toen met een waarde van 6 miljoen dollar, welke nog voor Lebaran in Jakarta moest zijn, hadden Malik en Widjatmiko smerige zaken gedaan. Terwijl Indonesische spinnerijen op werk
wachtten, hadden de tussenpersonen het Amerikaanse katoen
in Formosa laten verwerken en de eigen verdiensten verder
weten op te voeren.
In het Amerikaanse Congres was inmiddels de nodige deining
ontstaan over de corrupte praktijken van het Suharto-regime,
maar zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als de CIA
oefenden druk uit om Suharto en de zijnen met rust te laten.
Verder openbaarde ik dat een andere minister van Suharto,
Frans Seda, de Virginia International Trading Company had
opgezet. Ook over die meneer droeg ik informatie aan. Professor Sumitro Djojohadikusomo, zo schreef ik, heeft de Indo
Consult Associates opgezet en heeft maar één klant: de regering Suharto. Geen wonder dat de tegenstanders van Sukarno
nu onder één hoedje met de generaals bezig waren goede sier
te maken. Partner van Sumitro Djojohadikusomo was de antiSukarno journalist Mochtar Lubis, inmiddels benoemd tot
„correspondent van Elseviers”. Ook de Indonesische minister
Mohammed Yusuf reed een scheve schaats: hij probeerde tijdens een bezoek aan Amerika, Philips Indonesia de das om te
doen. Hij bood namelijk General Electric de alleenrechten
voor Indonesië aan op het gebied van koelkasten, radio’s en televisietoestellen. Hij streek een fiks bedrag op en vervolgens
ontdekte General Electric dat Philips reeds in het bezit was van
de rechten, die zojuist waren aangeboden.
Verder droeg ik nieuwe gegevens over de oliebaron Ibnu Sutowo aan, van wie ik nu kon zeggen dat hij zelfs contracten tekende met niet-bestaande olieleveranciers. Sutowo, de grote
baas van Pertamina, ging bijvoorbeeld overeenkomsten aan
met de American International Independent Oil Company die
vanuit Billings in Montana zou opereren. Bij navraag bleek
zich in Billings slechts één oliebedrijf te bevinden, een dochter
van Standard Oil Indiana. Intussen bekrachtigde Suharto, de
sultan en Malik al deze corrupte zaken alsof er geen vuiltje aan
de lucht was. In de omgeving van Suharto en van generaal Sudirgo legde men uit dat Ibnu Sutowo in de loop der jaren een
groot aantal legerofficieren aan zich had verplicht door hen
dollars toe te stoppen die hij verdiende met zijn corrupte oliepraktijken.4
4

Ik reproduceer hier maar een fractie van deze voor het Suhartobewind uiterst bezwarende reportage.
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21 mei 1967

Bijna drie uur bijzonder prettig gesproken met professor W.F.
Wertheim, de Indonesië-deskundige. Onze meningen over
wat in Jakarta is gebeurd lopen aardig parallel.
Met Frits en zijn hond Anja op het strand in Scheveningen gelopen. Hij maakte onlangs een nummer in de duinen met een
officier bij de Koninklijke Mariniers. Geen wonder. Twee studs
bij elkaar.
22 mei 1967

Mam, tante Jetty – die als gewoonlijk de lakens uit deelt – en de
Gongrijpen spelen een kwartet van Haydn. Ontmoette gisteren in de Chinese legatie de heer Liao. Het was een openbaring. Ik wil er over schrijven.5
23 mei 1967

Pijfers van Ambo adviseerde nu al om het Indonesië-manuscript naar Bruna te brengen. Wanneer ze een boek niet accepteren zeggen ze, „past niet in ons fonds.”
Ramparts heeft mij de finale tekst mijn Bungkarno-artikel toegezonden. Publicatie nadert.
Om 15:00 uur kwam de Raad voor de Journalistiek bijeen onder voorzitterschap van Mr. A.A.L.F. van Dullemen. Aanwezige leden: dr. E. Diemer, Mr. H. Dikkers, professor G.C. van
Niftrik en dr. Th. V. van Veen. Ook A. Teunis en A.K. Aartsma van De Spiegel waren aanwezig. Ik had dus allereerst een
klacht in gediend tegen M. van Gijn, een VARA-kletsmeier, die
mijn reportage over Verolme, Worms en Ibnu Sutowo had afgedaan met de mededeling, dat ik niet onbekend was, „maar
wel onbetrouwbaar.” Van Gijn was als plichtmatige socialist
wel aanwezig en haalde er zelfs een brief bij, die de heer Bolle
van het Vrije Volk hem vanuit Washington over mij had geschreven, om te bewijzen dat ik onbetrouwbaar zou zijn. De
Raad veroordeelde de VARA en Van Gijn prompt. Zijn zorgvuldigheid was „onvoldoende” geweest, „een handeling in
strijd met de waardigheid van de Nederlandse journalisten.”
5

Ik vind er helaas geen aantekeningen meer over terug.

5

Huis ter Heide

Mijn Indonesië-manuscript wordt nu door Ambo Uitgevers
bekeken.
Indonesië heeft naar eigen zeggen 100.000 communisten gevangen genomen. Deze onschuldigen hebben het bloedbad dus
overleefd.
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1967 – 1968

Een tweede klacht betrof De Telegraaf, die op 6 december 1966
had geschreven dat de NTS met 50.000 gulden achter het net
zou hebben gevist door mijn Indonesiëreis. Terwijl eveneens
in een hoofdartikel getiteld „Treurig” een aantal „flagrante onjuistheden” hadden gestaan. De Telegraaf acht de Raad een lachertje en was dus niet verschenen. De Raad constateerde dat
„ten aanzien van de heer Oltmans een feitelijke onjuiste voorstelling van zaken werd gegeven”. Ook het plaatsen van journalist tussen aanhalingstekens werd als denigrerend bestempeld.
Dus ook De Telegraaf werd veroordeeld op grond het hebben
gehandeld „in strijd met de waardigheid van de stand der Nederlandse journalisten”, als bedoeld is in artikel 1, lid 2 van het
reglement van de Raad.6
De heer van Dullemen maakte op mij de indruk als van een seniele oude heer, wiens bril voortdurend afzakte of afviel, die de
zaken steeds door elkaar haalde en er kennelijk weinig van begreep. Secretaris Jongerius wist de zaak in het gareel te houden.
Diemer leek me ook wel aardig. Van Veen hield stijf zijn
mond, maar stelde uitvoerig vragen over mijn klacht tegen het
Algemeen Dagblad, omdat in afwezigheid van hoofdredacteur
Van der Vet, zijn tweede man, Appel, op schurkachtige wijze
mijn primeur had gegapt, die zijn medewerkers Van Rijk en
Van den Akker aan mij wilden toeschrijven. Het A.D. bracht
de door mij onthulde Verolme-Worms en Ibnu Sutowo-affaire
immers nog voor mijn publicatie in De Spiegel. Van der Vet had
zelfs een brief geschreven om te onderstrepen dat Appel de primeur in zijn afwezigheid had gestolen. Na het voorlezen van
die tekst merkte professor van Nifterik op dat zijn verweerschrift dus „pour besoin de la cause” geschreven was.
24 mei 1967

Mariniers in Vietnam beklagen zich erover dat de meeste van
hen momenteel sneuvelen, omdat zij in gevechten bezig zijn
hun M-16 geweren, die vast lopen, te „unjammen”. Deze klacht
is in het Congres tegen minister McNamara aanhangig gemaakt. Ze geven hun kinderen niet eens goed wapentuig mee
naar het front, de basterds.
390 Studenten hebben in Cornell University bekend gemaakt
dat zij niet aan een oproep voor militaire dienst in Vietnam gevolg zullen geven, want het is een oorlog „of agression, immoral and unjust.”
Volgens officier van justitie Jim Garrison in New Orleans is er
van drie kanten op JFK met dumdumkogels geschoten. Intus6

Zie Bijlage 1.

6
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26 mei 1967

Weilerbach, Luxemburg
Ik heb mam voor een paar dagen mee genomen. Zij vindt het
heerlijk om met de kap neer auto te rijden. Het herinnerde
haar aan de open auto’s – maar dat waren Cadillacs van haar vader Ir. H. van der Woude. We bezochten Echternach, waar we
als kinderen met onze ouders voor de oorlog dikwijls logeerden. Hotel Bel Air stond er, in volle glorie, precies zo. We
wandelden in de tuin bij de vijver. Mam sprak over de appelbloesems en genoot van alles.
Vandaag reden we na de lunch in Luxemburg langs de Moezel
naar Trier. Ook die plaats herinnerde mam aan autotochten
met haar vader. Zij was geweldig gezelschap en praatte veel
over vroeger en ze lachte veel. Op een stille weg zagen we een
vos. Zij zei een groter huis te willen zoeken, zodat Theo en
Nel ook bij haar in kunnen wonen. Mam adviseerde, toen we
over het huwelijk spraken: „Je moet eerst een geschikte partner
vinden. En alléén wanneer je absoluut zeker van die partner
bent kan je over kinderen gaan denken. Die vloeien er dan
vanzelf uit voort. Maar wanneer je de facts of life niet kunt accepteren, moet je het niet doen.” Ik huldig dit standpunt al
heel lang, terwijl de „partners” met wie ik mij een leven samen
zou kunnen voorstellen, zoals Loet Kilian, zich niet op jongens
richten en dus zijn getrouwd.
In Trier wilde ik mam naar een behoorlijk restaurant brengen
maar zij stond erop om naar een soort Amerikaanse snackbar te
gaan. Bij het binnenkomen zag ik vrijwel meteen een beautiful,
beautiful boy. Hij had boeken en linialen bij zich. Ik zei tegen
mam: „Dat is een tekenjongetje.” Ik verbeelde me dat mijn
„target” signalen gaf, door wanneer ik keek aan zijn sigaret te
trekken. Hij deed me aan Jonathan Raymond en Alain Delon
tegelijk denken. Donkere bruine ogen, met heel speciale licht7

Huis ter Heide

sen zou behalve Zapruder ook mr. Orville Nix op Dealey Plaza een film van de moord op de President hebben gemaakt, aldus heeft de Itek Corporation in Lexington, Massachusetts laten weten. En na een diepgaande studie zou zijn vastgesteld dat
inderdaad van de tegenovergestelde kant van waar Lee Harvey
Oswald zich bevond, eveneens op JFK is geschoten. Wat blijft
er langzamerhand van het befaamde Warren Report overeind?
Ik was samen met Erik in Thermos, die, eruit komende, opmerkte: „Toch moet ik dit niet te vaak doen, want dan raak ik
er aan gewend en dan ben ik verloren.” Later wandelden we
met Frits van Eeden op het strand.
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1967 – 1968

jes. Anyway hij ging weg en wij vertrokken. In Vianden, ook
een plaats uit mijn jeugd, dronken we thee. We aten er forel.
Mam wees op het bassin met nog een forel er in en zei: „Ik geloof dat ik Koelewijn maar af bestel.” 7 Ze rust echt uit en gaat
om 21.00 uur naar bed en staat pas om 08:00 uur op. Nadat ze
zich had teruggetrokken besloot ik terug naar Trier te gaan om
die jongen te zoeken.
Wat nu volgt is letterlijk zo gebeurd8. Na in een half uur naar
Trier te zijn gereden ging ik rechtstreeks naar dezelfde snackbar. Ik parkeerde de auto en liep naar binnen. Hij was er. Hij
droeg een lichte corduroy broek, laarzen een antracietkleurige
coltrui en een suèdejasje met epauletten. Hij was het helemaal.
Hij glimlachte in herkenning. Hij wilde naar een film gaan die
in Cannes een prijs had gewonnen. We besloten om samen te
gaan. Na afloop zei hij dat hij een afspraak met een vriend had.
Maar toen deze niet kwam opdagen reden we Trier uit, een
landweg op naar de top van een berg. We spraken nog een uurtje samen. Toen hij in het donker een lucifer aanstak en we opnieuw in elkaars ogen keken pakte ik hem voor het eerst goed.
We zoenden gepassioneerd. We betastten elkaars erectie. Buiten
de auto, in het gras in de vroege ochtenduren hebben we elkaar totaal omhelsd en seks gehad. Dat was dus het eerste nummer vanuit de Sunbeam.
Hij heette Bernd Morgeneier en woonde in Trier. Hij studeerde architectuur en had nog twee jaar voor de boeg. Hij had zijn
militaire diensttijd doorgebracht in de marine en had zogenaamd verkering. „Wat me grenzeloos interesseert, is wat mannen naar mannen doet trekken,” had hij eerder gezegd. Hij had
veel vrienden, maar nog noot seks met vriendjes gehad. Hij gaf
zich echter helemaal en zelfs met intense overgave. Hij was
sterk en gespierd, hij zwom veel. Soms deed hij mee aan autoraces. We wisselden elkaars adressen uit. Ik kwam rond 02:30
uur in het hotel terug, klom door een raam en ging eerst bij
mam kijken, die even wakker werd, en gaf haar een nachtzoen.
Ik voelde me heerlijk.
27 mei 1967

Met mam door de bossen naar Hotel Bel-Air in Echternach gewandeld. Voor haar was het een soort pélérinage naar de tijd dat
we nog compleet waren en we als gezin hier onze vakanties
doorbrachten. Mam bekeek allerlei soorten bloemen nauwkeurig en genoot intens van de natuur. We stonden stil om naar
7
8

De visboer, die haar eens per week vis bracht.
Ook al zal Hans Warren, die andere dagboekenschrijver, me wel weer niet geloven.
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30 mei 1967

Na in Luxemburg heerlijke dagen te hebben doorgebracht
keerden we via Sprimont, waar ik op Villa des Maronniers mijn
jeugd heb doorgebracht, en Visé, waar we, vroeger, op weg
naar de villa bij de Plasmolen altijd op de waterfietsen mochten
varen, naar Huis ter Heide terug.
We dineerden met Theo en Nel. Ik sprak met hem over de
mogelijkheid dat mam een groter huis zou kopen, zodat we allemaal bij elkaar zouden wonen. Maar hij was niet geïnteresseerd. Hij zei dat niet te willen, vanwege wat hij noemde „a
personality clash” met mam. Jammer.
Adam Hochschild van Ramparts vroeg om meer details aangaande Verrips, Ujeng Suwargana, en de rol van de CIA om Sukarno af te zetten, bijvoorbeeld door het zenden van Pat Price
naar Jakarta.10
Professor dr. Ernst Utrecht, voormalig lid van Bungkarno’s
Hoge Adviesraad, schrijft vanuit Bali een opzienbarend artikel
in De Nieuwe Linie. Hij schrijft dat Suharto op 1 oktober 1965
eigenlijk door toeval naar de top van de macht schoof. Suharto
had het commando over de strategische troepen op dat cruciale moment. Dit waren de enige strijdkrachten die tegen de rebellerende paleiswacht van Untung konden worden ingezet.
Suharto werd door de coupleiders niet tot de militaire elite gerekend. Maar hij stond bekend als anticommunist. Bungkarno
hield volgens Utrecht te weinig rekening met deze machtsverhoudingen en benoemde een derde assistent van de vermoorde
9

W.F. Wertheim en H.J. Brasz, Corruptie, Van Gorcum, Assen, 1960. Wertheim had in
dit exemplaar geschreven: „Ter herinnering aan ons prettig gesprek, 21 mei 1967” .
10 Zie Memoires 1966 – 1967.
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vogels of het geruis van beekjes te luisteren. „Vanmorgen werd
ik wakker,” zei ze, „met een heel concert van koekoeken.” We
zaten op het terras van Bel-Air. Ik las een paar pagina’s in een
boekje9 over corruptie van professor Wertheim, dat aansluit bij
de Verolme-Worms- en Sutowo-affaire, maar wat me eigenlijk
verder niet interesseerde. Bovendien, Wertheim bekeek de
wereld uitsluitend vanuit de linkse hoek. Het weer verbeterde
en na de lunch maakten we een autotocht naar Beaufort, Mélange, Bastogne en Diekirch. Mam genoot, maar ik zag haar
moe worden. Het was misschien teveel op één dag. We lachten
veel en hadden het uitermate genoeglijk. Zij sprak voortdurend over haar vader en mijn vader. Ik keek naar haar handen
en de aderen die erdoor liepen. God, it is the saddest experience in life to see your mother grow old.
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generaal Yani, generaal Pranoto tot nieuwe commandant van
het leger. In de ogen van de anticommunisten was Pranoto
pro-communistisch wat precies even grote onzin was als om
Bungkarno pro-communistisch te noemen. Sukarno nam de
PKI serieus en was in staat ze bepaalde positieve waarden toe te
dichten, die de anticommunisten weigerden in te zien. Omdat
Pranoto als „pro PKI” werd bestempeld kon Suharto behalve de
Javaanse divisies ook de Siliwangidivisie achter zich krijgen, aldus professor Utrecht. „Had Sukarno op dat ogenblik bijvoorbeeld generaal Basuki Rachmat, die op Oost-Java het commando over de Brawidjaja divisie voerde (en de steun van deze
divisie betekent de steun van de helft van het leger) tot
commandant van het leger benoemd, dan was hij de sterke
man van Indonesië geworden. Was generaal Pranoto op 1 oktober 1965 legeraanvoerder geweest dan zou zelfs de geschiedenis van Indonesië sinds 1965 een ander verloop hebben gehad.”
Eerder schreef ik reeds dat het aan de macht komen van Suharto
een zaak van twee honden (Nasution en zijn met de CIA-gelieerde
officieren en Bungkarno) vechten om een been en de derde hond,
Suharto, loopt er mee heen, was geweest. Nu kwam professor
Utrecht tot een vergelijkbare analyse. Het zal voor Washington
weinig hebben uitgemaakt of Suharto tot de oorspronkelijke door
de CIA voorgesorteerde groep van militairen behoorde of niet. Het
was Washington (of marionet) Den Haag met de Sukarno-hater
Luns er immers om te doen dat het leger persé aan de macht
kwam. Ik sta open voor de mogelijkheid dat de keuze van generaal
Pranoto inderdaad een fatale keuzefout van Bungkarno is geweest.
De CIA is, na Suharto’s fait accompli, gewoon achter die man gaan
staan. Ik houd het voor mogelijk – maar dit zal de geschiedenis later na het Suharto-tijdperk pas kunnen uitwijzen – dat Suharto zoveel militairen achter zich wist te krijgen, omdat de Nasutiongroep inderdaad CIA-bindingen had, die de meerderheid afwees.
Nasution is dan ook, evenals Bungkarno geleidelijk aan in de vergetelheid geraakt en nooit meer aan de bak gekomen. Suharto trad
naar voren als de onbetwiste bevelvoerder.
31 mei 1967

Er lagen lieve brieven van mijn Indonesische vriendje uit New
York, Larrio Ekson, te wachten. Ook Najwa Sarkis schreef een
brief, getekend „affectueusement….” La baronne Jaqueline de
Gunzburg had haar te kennen gegeven, „elle t’aime beaucoup
et j’espère que vous pourrez vous voir un peu cet été.” Najwa,
10
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1 juni 1967

Hagers van Bruna wijst mijn Sukarno-manuscript af. Het oude
liedje. Men is nog niet rijp voor een andere en meer realistische benadering van wat er werkelijk in Indonesië gebeurde.12
Ik ontmoette in Leiden professor A. Teeuw en bracht hem gedichten van Rendra. Geen echt contact. Een droge technicus,
oninteressant.
Jonathan schreef de zomer aan de studie van Aristoteles en Praetor te zullen wijden en zijn latijn op te halen. Een professor in
Boulder heeft hem een comfortabel appartement beschikbaar
gesteld. „God knows, Willem, why I work so much and subject myself to what I do, but perhaps I shall someday realize the
worth of it. In any case, I will continue for a while.”
Er staan weer twee koffers gereed om naar de opslagplaats bij
Van Nimwegen te verhuizen. Alléén maar dagboeken. Waar
moet ik ze toch allemaal laten? Ze zijn prima georganiseerd en
zo compleet mogelijk, En toch is het eigenlijk allemaal pour
rien. Geen hond zal het ooit een syllabe interesseren hoe ik heb
geleefd, wat ik heb gedacht, waar ik mee bezig was, wat me
interesseerde. De wetenschap? Wat zou een geautomatiseerde
wetenschap nog voor aandacht hebben voor één eenzaam mensje? Waarom doe ik dit dus allemaal? Ik zal nooit zelfs een huis
11 Algemeen Handelsblad, 23 mei 1967.
12 In 1973 zou juist Bruna een boek van 680 pagina’s van mijn hand uitgeven over het
Indonesië van Sukarno: Den Vaderland Getrouwe.
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die mij al aan haar naaste familie had voorgesteld, maar toch
begreep, dat ik me niet in een nieuw avontuur wilde storten,
toonde zich sportief. Hetzelfde gold voor Jaqueline.
Ik ben met het volgen van het internationale nieuws en de opgelopen spanningen in het Nabije Oosten jammerlijk achter
geraakt. Luns had zich er natuurlijk ook mee bemoeid en de
Tweede Kamer mee gedeeld, dat Nasser niet het recht heeft de
Golf van Akaba af te sluiten. Verder veroorloofde hij zich kritiek op U Thant te uiten. Dat wordt door de lokaaltjes in het
parlement als „erg flink” beoordeeld.
Professor dr. H.C. Rümke is overleden. Hij was de voornaamste mentor van professor dr. Alex Poslavsky, mijn oom. Wat ik
niet wist was dat Rümke ook een instrument bespeelde. Lex,
die zelf in het verleden cello speelde scheen met zijn hoogleraar te hebben gemusiceerd, wat een onvergetelijke ervaring
moet zijn geweest. In een vijfkoloms artikel in het Algemeen
Handelsblad roept hij het belang van Rümke als psychiater in
herinnering.11
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hebben waar ik mijn hele hebben en houden – de dagboeken –
kan opslaan en om me heen hebben. Waar leef je dan voor?
Om je adem uit te zitten?
Ik moet mijn zorgen om mijn dagboek met mijn moeder hebben
besproken, want niet zo lang hierna vroeg zij zich af hoe ze mij
aan een eigen huisje kon helpen. Het plan zou al in 1968 worden
gerealiseerd en in november 1969 betrok ik een zogenaamde Eurowoning, ik noemde het altijd een „legbatterij” op een hoek in
Amsterdam Noord, Amerbos 205. Het is tussen 1969 en 1990 de
enige plek geweest, die ik werkelijk als van mij heb beschouwd.
In twee kamers kon ik kasten laten timmeren waarin ik al mijn
dagboeken om me heen kon plaatsen. In november 1989 – toen ik
aan deze passage toe was – hing als een zwaard van Damocles boven me het feit dat binnen enkele maanden mijn lievelingsplek
zou moeten worden geveild.
2 juni 1967

Peter van de Wouw heeft opgebeld. Ik denk dat we het weekeinde samen zullen doorbrengen. Die gedachte wind me zeer
op.
Amerikaanse, Britse, Franse en Russische vlooteenheden en
vliegdekschepen drommen samen rond Egypte. Premier Piet
de Jong en meneer Luns zeggen bereid te zijn Nederlandse
troepen voor een mogelijk VN-vredesleger te willen leveren.
Commentator H.A. Lunshof vindt natuurlijk, dat Abdel Gamal
Nasser moet verdwijnen. Weet die man veel wat Arabieren beroert?
Intussen meldt de Daily Telegraph, dat de Amerikanen hun ellendigste week in Vietnam beleefden: 2.941 soldaten werden
buiten gevecht gesteld. Er 313 werden er gedood, 2.616 gewond en 12 zijn spoorloos. De slachting duurt voort. Walter
Lippmann heeft Lyndon Johnson in de Observer „the most disagreable individual” genoemd, dat ooit op het Witte Huis resideerde. De man is een moordenaar, no more, no less. Twee
weken geleden is zelfs het centrum van Hanoi platgegooid.
Hermann Göring-praktijken.13
De huishoudster van grootmoeder Poslavsky vertelde hoe mijn
vader, misschien een uur voor zijn dood, haar van haar zangavond had afgehaald. Ze stapte uit een andere auto over in mijn
vaders Austin, waarop hij had gezegd: „Precies de Amsterdamse tram: een overstapje.” Daarop vroeg hij of juffrouw Karre13 Zie Bijlage 2. Kaart uit Newsweek van het oorlogsterrein in Indo-China.
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man grootmama haar medicijn had gegeven. Zij antwoordde
ontkennend, en mijn vader was woedend geworden: „Dan
krijgt mijn vrouw er de last mee.” Volgens de huishoudster was
vader weer gekalmeerd, maar hij was wel anderhalf uur later
overleden. Ik denk zeer veel aan mijn vader.
De student Gary Freestone schreef me een lange brief. „How
have American values become so perverted? It is so easy to become tense and frustrated while concentrating on the present
situation. I submitted a letter to the campus newspaper satirizing the pro-war attitude.” Hij scheen veel te schrijven – ook
in een dagboek. Hij sloot twee korte schetsen bij over de gevoelens van soldaten verwikkeld in de strijd in Vietnam. „Write to me, Bill,” vraagt hij en dat heb ik zojuist uitvoerig gedaan.
’s Middags sprak ik twee uur met Pak Wiarto op de Indonesische ambassade. Wat is het vak van diplomaat toch corrupt.
Generaal Suharto (die hij Pak Harto noemde) had de corruptie
in Indonesië van Bungkarno geërfd. Hij vond dat ik nu aan de
leiband van professor Wertheim was gaan lopen, omdat ik vertelde sommige inzichten met Wertheim – en ook Utrecht – te
delen. Dat Ibnu Sutowo corrupt was, was algemeen bekend,
maar hoe dacht ik ooit duidelijk te maken dat Adam Malik
(Wiarto’s nieuwe baas) corrupt was. Ik onthield hem de informatie dat ik veel van de benodigde details rechtstreeks had gekregen van Lad Johnson, de secretaris van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wallstreet. Adviseur De Villeneuve,
mij wel bekend, kwam even binnen en merkte sarcastisch tegen me op: „Ik zie dat je bezig bent de Indonesische regering
te zuiveren,” doelend op mijn aanval op die frisse meneer Malik.
„Ik ben juist bezig met hem een bain de cerveaux te geven,” aldus Wiarto tegen De Villeneuve. Ik begreep wel dat Wiarto,
in zijn positie, niet anders kon doen dan met alle winden mee
waaien, maar dergelijke bindingen had ik niet. Hij vertelde
overigens dat toen hij in 1964 voor mij bij KEMLU in Jakarta
een visum aanvroeg er een telegram terug was gekomen met
de tekst: „For heavens sake, don’t mention that name ever
again.” Wiarto zei dat dit telegram nog in zijn diplomatiek herbarium zat. Met vijanden op KEMLU als die andere fijne meneer
Maramis, verwonderde dit me nauwelijks. Ik had feitelijk de
vloer met dat onbenul aangeveegd. In ieder geval zal hij zich
groen en geel hebben geërgerd toen ik vorig jaar toch met vlag
en wimpel in Jakarta neerstreek, en nog wel met een televisieteam.
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Van Wiarto ging ik naar Cinema Metropole om op uitnodiging van de Chinese zaakgelastigde, Liao Ho-shu naar in Peking vervaardigde propagandafilms te kijken.Het aanschouwen
van hysterische kinderen, die Mao Tse-tung bejubelen, is eigenlijk een horrifying experience. Ik zegde Liao toe hem spoedig
te zullen bezoeken. Anton Constandse was er ook. Ik had gisteravond op televisie gezien hoe hij als enige het Arabische
standpunt had onderstreept. „Ik ben blijkbaar de enige, die dat
doet,” zei hij. Ik adviseerde hem om meer recht in de camera
te kijken. Gerda had hem hetzelfde gezegd.
3 juni 1967

Richard Thieuliette zendt een telegram dat hij 6 juni om 08:00
uur uit New York op Orly zal arriveren. Ik antwoordde dat ik
hem zou afhalen.
Jaqueline de Gunzburg schreef me, aan boord van de France,
dat ze binnenkort in Londen en Parijs zal zijn en waar ik haar
kon vinden, telefoonnummers en alles.
Professor Duynstee noemt in De Telegraaf agressie tegen Israël,
agressie tegen Nederland. Die man is ook getikt.
Keke14 huilt alleen wanneer ik mijn vaders lievelings symfonie
speel van Dvorak. Heb daarom het concert voor de linkerhand
van Ravel opgezet.
Peter, heel considerate, belde op om te zeggen dat hij pas tegen
14:00 uur in Terminus in Utrecht kan zijn. Dit wordt onze
tweede ontmoeting.
In een uitvoerig schrijven verdedigde minister Luns andermaal
tegenover de NJK het walgelijke gesodemieter van de dienaren
van Buitenlandse Zaken in Amerika zoals de befaamde Sjef van
den Bogaert in New York. Ik was weer eens van een persontmoeting van Luns bewust weggehouden.
4 juni 1967

23:30 uur (in bed)
Good-night Peter.
Ik haalde hem om 14:25 uur op. We reden naar de bungalow
in Huis ter Heide. We speelden platen af. Ik nam foto’s. We
worstelden op de grond in de woonkamer, but nothing serious
happened. Hij moest in Amsterdam naar een winkel, Adam, op
de Ceintuurbaan. Om 18:30 uur haalde ik hem daar weer op.
We dineerden in het fameuze Bakhuisje en namen een kamer
in Hotel Unique, ernaast. We zagen een film en reden naar
14 De pittigste van de twee Malthezer honden van mijn moeder.
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15 Johan Jurgen, Analyse van een leven, Persoonsbeschrijving vanuit een psychoanalyse, Van Ditmar, Amsterdam, 1966.
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Zandvoort. We liepen tot 01:30 uur langs de zee. Hij telefoneerde naar zijn vriend Philip in Oostelbeers en we lagen pas
om 02:30 in Amsterdam in bed. We rommelden wel samen
maar hadden uiteindelijk geen seks – wat me woedend maakte
– maar ik kan wachten. Ik vind het alleen niet prettig naar verhalen te moeten luisteren dat hij uitgerekend Mischa de Boer
en diens Italiaanse vriendje in bed heeft ontmoet. Hij is nu
weer in Oostelbeers bij Philip. Hij houdt van hem en wil van
hem zijn. Dan zou hij dus ook geen seks elders moeten hebben. Er zit dus nog van alles scheef.
Vanmorgen, na het ontbijt, ontmoetten we Indro Noto Suroto
op het Americain-terras. Peter had een boek bij zich, Analyse
van een leven, Persoonsbeschrijving vanuit een psychoanalyse door Johan Jurgen.15 We raakten in een ernstig gesprek en op een gegeven moment noemde ik de grafoloog Henk Bruinsma, die
me bij meer dan één gelegenheid had bewezen zeer begaafd te
zijn. Peter twijfelde. Ik telefoneerde met Bruinsma. We konden meteen bij hem op de Churchilllaan terecht. Hier volgt
wat Bruinsma aan de hand van een beschreven schriftblaadje
dat in Peters boek lag opmerkte. „Deze jongen is niet zo eigenwijs; zijn intelligentie is uitstekend, zelfs belangrijk: hij heeft
geestelijke slagvaardigheid; bezit een sterk combinatievermogen. Hij verstaat de kunst der improvisatie. Hij heeft een zéér
sterk indrukontvankelijkheid: dit verstoort het evenwicht; hij
kan moeilijk houvast in zichzelf vinden: zijn intelligentie peil is
te hoog waarbij zijn emotionele ontwikkeling is achter gebleven. Er zijn ook bepaalde jeugdbindingen. Bij deze jongen
ontstaan snel neerdrukkende gedachten wat de vatbaarheid
voor teleurstellingen verhoogt: sterke creatieve krachten en
fantasie; dat gebrek aan innerlijk houvast leidt tot bepaalde wispelturigheid: hij laat zich teveel door gevoelsemoties leiden. In
het persoonlijk vlak houdt hij genoeg af stand maar er zijn teveel gevoelsimpulsen: opmerkelijk intelligent. Deze jongen
heeft een wisselend zelfgevoel: hij moet zich niet te veel door
stemmingen laten beïnvloeden; er zijn sombere stemmingen
die het zelfvertrouwen nadelig beïnvloeden: hij heeft bepaald
behoefte aan een krachtig centrum van buitenaf: hij is nu en
dan wat stuurloos: hij heeft een gemis aan goede identificatie
met de vader: identificatie is onaf. Hij heeft een goed vermogen aan te voelen en in te leven: het moet mogelijk zijn hechte
banden te leggen. Hij kent een sterke eenzaamheid, maar is
niet overdreven geremd. Hij heeft grote tederheids behoefte,
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en verlangt naar warmte en hartelijkheid. Hij heeft discipline
nodig. Hij moet zijn energie beter kanaliseren. Hij moet leren
te volharden in wat hij begint af te maken. Hij is zeer snel in
denken en handelen. Hij heeft echter wils-training nodig,
waardoor hij weet dat hij alle situaties zelf aan kan en kan volbrengen. Is er een sterke gebondenheid met de moeder? Hij
heeft ambivalente, tegengestelde gevoelens ten aanzien van objecten: zal ik het doen, zal ik het niet doen. Hij handelt juist jegens personen. Hij heeft een goedmoedige grondhouding, hij
heeft een bereidwillige en prettige natuur. Hij is ook heel gevoelig. Spontane gevoelens hebben de overhand, ook al remt
hij die af. Hij heeft een drang naar contacten, naar dieper beleven, naar schrijvers, psycho-analytici, kunstenaars. Zijn improvisatie en combinatievermogen is groot.16
Henk Bruinsma is aardig. Ik ben hem dankbaar. Peter raakte
dan ook zeer van zijn kunnen onder de indruk. Ik maakte notities en tikte deze voor Peter uit. Bruinsma zei, in een boek dat
hij nu schrijft, tweemaal een sample van mijn handschrift te zullen gebruiken.
Vandaag liep ik met Peter opnieuw urenlang op het strand. Peter ging de zee in en deed oefeningen. Met de kap neer reden
we via de oude weg naar Utrecht en dineerden in De Hommel. Met de trein van 19:28 uur vertrok hij naar Tilburg.
„Adieu, darling, I love you already,” zei ik. Ik zou uren over
hem willen schrijven, maar moet nu eerst slapen.
5 juni 1967

Peter heeft het moeilijk, want hij denkt diep na. Zijn vader
overleed op zijn 81ste jaar in 1966. Hij was 61 toen Peter werd
geboren. Hij zegt de body van zijn ouwe heer te hebben, die
hem altijd aanmoedigde zwemtraining te volgen. Hij heeft negen zusters. Hij vroeg me of ik dacht dat ik met een vrouw seks
zou kunnen hebben. Ik antwoordde bevestigend, maar dat was
dus niet waar. Ik moet deze onwaarheid recht trekken. Ik wilde me „groot” houden. Philip had hem aangeraden met een
vrouw naar bed te gaan om zijn manlijkheid voor zichzelf te
bewijzen. De verhouding met zijn moeder lijkt me onuitgesproken. Hij ontkende dat hij op haar leek. Hij heeft als klein
kind enkele schokkende ervaringen beleefd, die een diepe indruk – en misschien beschadiging – hebben veroorzaakt. Hij
had Henk Bruinsma ook verschillende malen gevraagd of in
zijn handschrift tekenen zaten die op jeugdtrauma’s wezen.
16 Wanneer ik 25 jaar later deze analyse terug lees realiseer ik me hoe geniaal Bruinsma, die reeds lang overleden is, was.
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6 juni 1967

Parijs
Bonne anniversaire, Bapak
De Daily Telegraph zegt dat de eerste agressieve daad van Nasser
kwam, toen hij de Golf van Akaba afsloot. Waarom leren we
mensen niet objectief na te denken? Leren-denken is toch belangrijker dan algebra.
Hotel Claridge
Ik schreef Bungkarno voor zijn verjaardag.
Richard was delighted to be back on French soil. We ontbeten
in Les Deux Magots. Daarna ging hij slapen. Ik ging naar de
Madeleine en brandde twee kaarsen. In gedachten omhelsde ik
Richard, die is teruggekomen met „beaucoup d’amitié, beaucoup d’affection, beaucoup d’amour.” Wanneer liaisons spirituelles puur zijn, wanneer ze liefdevol zijn ervaar je de belangrijkste belevenis in je leven.
Het gedonder over Israël kent geen grenzen. Ik heb steeds gedacht dat Israël ergens in de VS had moeten worden opgezet,
ook al stond de klaagmuur daar dan niet. Deze zou naar Ameri17
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Bruinsma: „Op die dingen zeg ik altijd, niet bij blijven stil staan,
altijd voorwaarts.”
Er is oorlog tussen Israël en Egypte uitgebroken. Bertie Hilverdink zit in Cairo. Er is reeds gebombardeerd.
Jan Cremer was in de Bahamas, omdat zijn visum voor Amerika was verlopen. Hij was dermate verbrand, dat „de flipstand
enige dagen niet kon worden uitgevoerd,” schrijft hij. De zin
werd gevolgd door het woord, „helaas.” Hij vervolgde: „Ik
weet niet of ik deze zomer nog naar Europa kom. Ik vind het
hier toch het fijnst. New York is voor mij de meest leefbare
stad ter wereld.” Hij heeft een aanbod gehad om voor Esquire
reportages te gaan verzorgen. Hij sluit twee foto’s in van ons
samen en een foto, die hij van mij maakte. Hij bedankte me dat
ik hem in contact met Ed van Kan heb gebracht. Zij schijnen
plannen te hebben gemaakt.
Ik reed naar Parijs en nam een kamer in Hotel de France et
Choiseul. Ik belde mam. Zij vertelde, dat de enige zoon van
Willem en Pauline Quarles, Constant (17) was overleden. Wat
kan er zijn gebeurd? Ik zat later op mijn geliefde plekje, Les
Deux Magots op St. Germain. Ik vond de mensen er minder
gedegenereerd dan in Greenwich Village. Ik las dat Serban
Schreiber vrijwillig dienst heeft genomen om voor Israël te
strijden. He is an ass.
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ka overgebracht hebben kunnen worden. Uiteindelijk is alles
maar een gedachte, een verbeelding. Zelfs de Holy Cross kan
van Jeruzalem naar New York worden overgevlogen. De Times wijst er op dat geen beschaafd mens „a second massacre van
Israël or the Jewish nation” zou kunnen toestaan. Maar dat was
door Hitler veroorzaakt en niet door de Arabieren, die hadden
met Buchenwald absoluut niets van doen. Die draaien nu wel
op voor de Joodse wraak op de Nazi’s. Maar wat bezielt in hemelsnaam Jean Paul Sartre, die om een optreden tegen Israël
vraagt? Sartre steunde een kangeroo-court in Stockholm tegen
het Amerikaanse optreden in Vietnam en ziehier, nu wil hij Israël verpletterd zien. Het Suezkanaal is weer eens dicht. Het
herinnert allemaal aan 1956. Er nadert een oorlog. Het Franse
Israël-comité werkt met namen als Mauriac, Maurois, MendèsFrance, Giscard d’Estaing en anderen. In Amsterdam wordt
met borden gelopen als: „Arresteer Nasser”. Het standpunt van
de Arabieren en de Palestijnen komt in deze contreien nauwelijks of niet aan bod. Het Israëlische argument overstemt de
propagandamachines en de „vrije pers”.
Om 15:00 uur moest ik Richard wekken. In plaats daarvan
kroop ik bij hem in bed. Zijn vriend Garrett had gonorroe.
Dus zat hij nu ook onder de pillen van onze wederzijdse vriend
dr. Frederick Stern. Richard zei dat de laatste maanden met
Garrett een hel waren geweest. Hij had zelf een maand lang
LSD geslikt. Het ergerde me groen en geel maar daar stond tegenover dat hij zei op mijn verjaardag op 10 juni in Huis ter
Heide te willen zijn. Daar smolt ik dan weer van. Ik had met
Jaqueline de Gunzburg afgesproken naar een feest te gaan dat
bij haar dochter Eliane zou worden gegeven. Eliane is getrouwd met de zoon van couturier Jacques Heim, Philippe
Heim. Le tout Paris was er: ministers, oud-ministers, ambassadeurs, een autocoureur, haar beste vrienden, Madame Jimmy
Goldschmidt, een dochter van de tinmiljonair Patino, en de
hemel mag weten wie nog meer. Maar ik wilde naar Richard
terug die op me wachtte. We gingen ergens eten en eindigden
in Pim’s Club, een gay bar. Een beauty flirtte met hem, maar hij
ging mee terug naar het hotel. Hij was erg lief. We sliepen een
lange tijd in elkaars armen.
7 juni 1966

We reden naar Barlin, tussen Lille en Arras en brachten een bezoek aan zijn grootouders. Zijn grootmoeder was in tranen
toen ze haar „petit Richard” zag. Ik vond zijn grootvader meteen erg aardig. Er werd over zin jeugd gesproken, foto’s be18
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8 juni 1966

Mam vond Richard meteen aardig. Tante Jetty blijkbaar ook .
Hij ging mee naar Zeist om de harp van mijn grootmoeder
Poslavsky in een kist te helpen pakken. Hij is erg handig in dat
soort zaken.
Er was een brief van Peter van de Wouw: „Heb veel nagedacht
over onze tijd samen en heb de indruk dat we toch onverwacht
dicht bij elkaar zijn gekomen. Hoe vreemd het ook moge klinken: ergens was er in mij een kracht die je op een afstand wilde
houden. En toch zijn we na twee dagen samen vrienden geworden door de dingen, die we samen deden en bepraatten. Als er
tussen ons een stilte viel deed het niet eens onwennig meer aan
als tussen vreemden.” Hij eindigde met, „Hoop je verder weer
heel gauw te zien”.
Er waren ook weer twee brieven van Larrio Ekson uit New
York. Ook A. Stempels, hoofdredacteur van de NRC, had geschreven. Ik had hem vanuit Parijs gelukgewenst met zijn onlangs toegekende koninklijke onderscheiding, maar ik had er
aan toegevoegd niet te hebben begrepen dat hij als journalist in
een pro-Israël comité was gaan zitten. Hij antwoordde: „Een
hoofdredacteur verliest zijn onafhankelijkheid niet als hij zijn
naam geeft aan een actie van algemene, niet commerciële strekking. Zou de actie een kant op gaan die hem niet zint, dan kan
hij er altijd nog uitstappen. Dat staat intussen iedereen, ook een
niet-journalist, vrij.” Hij vervolgde: „Hulp aan Israël beschouw
ik als een actie van algemene strekking, zoals ik – op een heel ander vlak – ook een algemene strekking zie in het werk van de
journalistenorganisaties, het Genootschap Onze Taal, de Nederlandse Vereniging van Pleegouders, het Humanistisch Verbond, enzovoorts, allemaal instellingen waaraan ik mijn naam
heb gegeven. Commerciële instellingen echter kunnen mijn
naam niet krijgen. Ik zou, zolang ik als journalist actief ben,
nooit een commissariaat van een N.V. kunnen aanvaarden.” Ik
19
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keken en foto’s gemaakt. Eindelijk zag ik een foto van zijn vader. Die was in Vietnam gesneuveld en – in uniform – een zeer
aantrekkelijke kerel. Oma vertelde dat Richard als kin altijd alleen speelde en dan lange verre reizen verzon. Hij bedacht ook
broertjes en zusjes. Zo was er een denkbeeldige jongen die hij
Marco noemde. We hebben uren zitten praten en bleven eten.
Ik tuurde naar de foto’s van Richard als baby en als kind. Nu
lag hij soms in mijn armen.
We waren om 01:00 uur in Huis ter Heide. Ik gaf hem mijn
bed en kissed him goodnight.
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ben het gloeiend met hem oneens. Hij denkt dat zolang hij niet
op onoorbare wijze geld op strijkt hij gedekt is. Het Israël-comité is immers een minstens even ontoelaatbare affaire? Het
lijkt wel of hij niet inziet dat hij, als journalist dan eenzijdig politiek bezig is.
9 juni 1967

Ik ging met Richard naar Erik van der Leeden in Eindhoven.
Erik sprak een paar uur over zichzelf. Het contact tussen hem
en Richard was voortreffelijk.
De Jakarta Times meldde gisteren dat de Nederlandse pers
voorbij ging aan mijn „anti-Indonesische campagne”. Het was
een Antara-bericht uit Amsterdam. Sluimers en consorten behoren toch tot die onintelligente sukkeljournalisten, die met
alle winden meedraaien. Hoe krijg je het voor elkaar, om de
door mij aangedragen informatie dat generaal Ibnu Sutowo en
Louis Worms en trawanten ordinaire corruptoren zijn ten detrimente van Indonesië, de draai te geven, dat ik een anti-Indonesische campagne zou voeren? Ook mijn informatie over
Adam Malik en diens handlanger Widjatmiko wordt door Antara weggewimpeld. Het muisje krijgt onherroepelijk een
staartje, precies als bij Ibnu Sutowo, waar ook eerst over werd
geroepen dat het uit de lucht gegrepen was. Al gaat de leugen
nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Een afgezaagd
gezegde, maar waar.
10 juni 1967

Ik ben 42 jaar geworden. Mam omhelsde me vanmorgen. Richard had het al om 01:30uur gedaan. Mejuffrouw G. Büring
Boekhoudt belde. Zij vertrok naar Zwitserland.
Ik legde met Richard ieder één roos op het graf van mijn vader.
Theo merkte op dat het een prima gedachte zou zijn om van
mijn dagboeken een Guy Fawkes Day-vuur aan te leggen. Die
opmerking kwetste me zeer.
In Cocagne zei ik tegen Erik: „Geloof je dat je van vier vrouwen tegelijk kan houden?” Ik dacht aan Sukarno.
„Natuurlijk,” antwoordde hij zonder blikken of blozen, „van
je moeder, je vrouw en je twee zusters.” Erik vond een intense
seksuele relatie (een nummer), „like blowing up your brains.”
We bespraken het verschijnsel saunabad voor seksuele ontmoetingen. Richard had er naar toe gewild. Ik zei er geen zin in te
hebben om toe te kijken hoe een lieve vriend in de armen lag
van een ander voor automatische seks, neussnuitwerk, in plaats
20
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11 juni 1967

Er was een telegram gekomen van de mysterieuze advocaat uit
Fort Lauderdale, Glenn Bryan Smith. Deze zogenaamde medewerker van Robin Moore, de beruchte schrijver van oorlogsboeken en spionageaffaires waarbij soldiers of fortune worden
verheerlijkt was op 9 juni in Amsterdam gearriveerd en zou me
bellen. Dit deed hij. Ik alarmeerde Carel Enkelaar, want ik begreep dat „men” – de Amerikaanse autoriteiten, FBI en CIA –
mijn De Mohrenschildt-bronnen wilden natrekken. Tenslotte
had ik de FBI na mijn auto-ongeluk in New York meegedeeld
niet te weten waarom de NTS wilde dat ik de naaste vriend van
Oswald, graaf George de Mohrenschildt op film moest zien te
krijgen. Nu hadden „ze” dus via mijn lezingenmanager Bob
Keedick een opening gevonden in de persoon van Glenn Bryan Smith. We spraken af in Terminus in Utrecht. Smith was te
vroeg. Carel kwam iets later. Smith vertelde dat hij een privé
inlichtingendienst voor Robin Moore had opgezet. Hierin zaten dubbelagenten, die actief waren in de inlichtingendiensten
van Fidel Castro. Momenteel waren die bezig in Bolivia, namelijk met het opsporen van de verblijfplaats van Che Guevara. Hij verzekerde stellig dat ze de Cubaanse revolutionair van
Argentijnse origine te pakken zouden krijgen. Ik voelde aan
dat deze Smith de Amerikaanse inlichtingendiensten vertegenwoordigde en was op mijn hoede. Smith zei opnieuw, nu in
het bijzijn van Enkelaar, dat ik mij beter uit het onderzoek naar
de Dallas-affaire zou kunnen terugtrekken, want ik zou op
straat in New York worden gekidnapt, in een auto naar een
21
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van affectieve omhelzing gebaseerd op houden van. Richard
antwoordde eigenlijk nooit eerder onderscheid te hebben gemaakt tussen liefdevolle seks en het uitleven van sensuele driften: „I mixed those two for some years in my head, because I
had nothing else. I simply didn’t see the automatisme.”
Mijn verjaardag verliep relatief plezierig, hoewel Richard na
middernacht opmerkte: „nu hoef ik niet meer aardig te zijn,
want je verjaardag is voorbij.” Hij ziet er tegen op naar zijn
moeder en pleegvader in St. Dizier bij Nancy te gaan. Hij had
hen vast geschreven dat hij een ongelukkige affaire met een
meisje had gehad, zodat dit onderwerp met rust gelaten zou
worden. Trouwens, Erik vertelde over scènes tussen zijn ouders, waarbij hij tussen beide had moeten komen, die me goose
pimples gaven. Dergelijke ervaringen thuis kleuren (beschadigen) je hele leven. Ouders willen dat meestal niet zien of onderkennen.
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vliegveldje worden gereden en boven de Atlantische oceaan
worden gedropt. Het verbaasde deze Smith dat ik tot nu eigenlijk geen moeilijkheden met de Amerikaanse overheid had gehad, bijvoorbeeld over belastingen. Hij zei zelfs: „Ik begrijp
niet dat er nog niet op je is geschoten.” Het ongeluk met de
Sunbeam in New York was een duidelijke waarschuwing geweest. Na afloop van dit weinig openbaringen opleverende gesprek, behalve dan een aantal bedreigingen aan mijn adres en
de impliciete waarschuwing voor Enkelaar van: „trek je handen van die man af en sponsor dat onderzoek naar De Mohrenschildt niet verder”, wilde hij weten waar hij terecht kon om
een aanzienlijke partij zilver te kopen, want de zilverprijzen lagen gunstig.
’s Avonds ontmoetten Carel en ik elkaar opnieuw bij Gerard
Croiset. Hij „zag” nu dat ik inderdaad in gevaar was geweest.
Carel kondigde vervolgens aan zich geheel uit de JFK-affaire terug te trekken. Hij zou de NTS er niet langer in kunnen betrekken en vooral zou ook de voorzitter van de NTS met het vervolgen van de Kennedy-reportage niet akkoord gaan. Carel zei
vanaf dit moment zijn handen in onschuld te zullen wassen. Ik
besefte dat ik mijn bescherming in zekere zin kwijt was.17
Gerard ging echter onverstoord verder met „zien” en verzekerde ons dat we in een complot van de oliebaronnen in Dallas
terecht waren gekomen. Croiset „zag” een vrouw, een vriendin van Oswald, die één van de vier schutters in Dallas zou zijn
geweest en nu in een Mexicaanse gevangenis zat. Hij „zag” een
armband van een slang aan haar pols met één blauw en één wit
oog. Maar zijn belangrijkste visioen van dit moment was een
farm ten noorden van Houston, Texas met boortorens. De eigenaar hiervan zou een lange man met een groot en fors postuur zijn, die grote Stetson hoeden draagt, en samen met De
Mohrenschildt een aantal oliebelangen diende. Eén van redenen van de moord op JFK was dat de oliebelangen in de VS als
gevolg van Kennedy’s beleid, grote verliezen tegemoet gingen.
Hij gaf nauwkeurige beschrijvingen van de betrokken personen en de vergaderingen op die farm, waar de moord in Dallas
werd voorbereid. Ook bestond er vrees dat JFK de atoombom
zou gaan gebruiken.
Met Richard ben ik nog op de camping De Lucht buiten
Scherpenzeel geweest voor een gesprek met Croiset. Henri
Croiset maakte foto’s. Richard zei niet naar Henry te hebben
17 Dit was bij Enkelaar kennelijke een stemmingsmoment als gevolg van de directe bedreigingen van Glenn Bryan Smith, want Carel zou na enige tijd onverstoord het onderzoek naar de moord op JFK blijven steunen.
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12 juni 1967

St. Dizier, Frankrijk 21:25 uur.
Ik mocht hem niet naar huis rijden, maar moest hem op de
hoek afzetten. Nadat hij een week bij ons thuis had gelogeerd
vond ik dit onbegrijpelijk. Tenslotte had ik hem ook nog naar
Frankrijk gereden. „Thank you for these marvellous days,” zei
hij en foetsie, weg was hij.
Ik zit in de auto. De gedachte aan Peter is een troost. Hoewel,
het feit dat Peter en ik elkaar ontmoetten achter de rug van
Philips Nasta om is ook niet in de haak te noemen. Net zo min
als ontmoetingen met Erik, Frits en Loet, die ook allemaal andere permanente bindingen hebben.
23:15 uur Reims
Il me manque terriblement. Hij zal het niet merken, want hij is
thuis, en zijn moeder Simone gaat hem omhelzen. Ik rij vannacht door naar Huis ter Heide.
13 juni 1967

Ik arriveer om 06:30 uur bij de bungalow. Nellie laat me binnen. Richards „spoor” is nog overal. Ik hoor voortdurend zijn
stem. Maar hij is echt weg. Toch is het of hij voortdurend nog
tegen me spreekt. Zijn lieve gezicht staat me helder voor de
geest.
Kaart van Frits. Kaart van Jan Cremer uit Guadeloupe. Twee
brieven van Larrio Ekson. Hij moet misschien in het leger.
Weer een brief ondertekend met „love always” . Lieve brief
van Penny Hedinah. En Bertie Hilverdink schrijft in Madrid te
zijn gearriveerd na in Cairo door het oog van de naald te zijn
gekropen, met de bombardementen.
Adam Hochschild stuurt me de drukproef van het Indonesiërartikel voor Ramparts. Ik vind er niets meer aan. Het is flodderig geworden en compleet afgezwakt. Wat te doen?
Richard had me in Bar-le-Duc het Lyceum laten zien waar hij
intern was geweest. „I always was a ladies-man: all the girls
wanted me”. Zijn halfbroer Jeanot studeerde er nu. We hebben hem ontmoet. Ik vroeg hem me naar een kerk te brengen.
We kwamen terecht in de Notre-Dame du Guet, de beschermvrouw van Bar-le-Duc. Hij wilde dat ik een beeld zag
dat hij zei als lyceïst altijd bewonderd had: Squelette de Ligier
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durven kijken, uit vrees dat de vader zou „zien” dat hij als
homo Henry opnam. ’s Avonds vertrokken we richting St. Dizier.
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Richier. Nogal luguber eigenlijk. Trouwens, toen we Verdun
passeerden zei hij: „How often did I walk here with my fellow
soldiers to go shooting in the fields.”
Ik nam twee kaarsen en vroeg Richard zijn kaars in dezelfde
vlam aan te steken. Hij deed het, maar zei: „Je ne le crois pas.”
Daarna wilde ik niet in zijn bijzijn knielen en bidden. Deed het
in gedachten, heel intens. Ik vroeg hem waar Le château de
trois fontaines was, waar hij in New York over had gesproken.
Hij ging daar dikwijls heen toen hij 16 jaar was. „Ik deed dat
op de fiets,” zei hij, „daar ben ik sterk van geworden.” Er stond
om het kasteel een zeer oude, kartelige muur. „Il est beau, non,
ce mur?” Hij nam me mee door een achterpoortje en we stonden in een prachtige, wilde tuin, met oude bomen. Hij wees
de magnolia’s aan en sprak er over hoe mooi dit alles in de
herfst was, wanneer de natuur begon te verkleuren. Hij plukte
een wild roosje en gaf het aan me.18 Hij noemde het kasteel
„mon domain” . Hij wilde me volkomen in zijn jeugdherinneringen laten delen. Hij sprak honderd uit. Steeds weer vroeg hij
wat ik er allemaal van vond.
Hij vroeg me om niet mee naar zijn huis te gaan, omdat hij
wist dat het plezier van zijn thuiskomst voor zijn moeder volkomen vergald zou zijn. Zij zou zich in haar blijdschap niet
kunnen uitleven. Bovendien wilde hij voor haar verbergen
eerst naar Holland te zijn geweest. Toch beklaagde ik mezelf
om 300 of 400 kilometer te hebben moeten rijden en hem dan
slechts op de hoek van een straat te hebben mogen afzetten. Jeanot, zijn broer, had nog gezegd: „Moeder maakt heus wel
eten voor jullie.” Misschien wilde Richard juist zelf alléén
kunnen genieten van dit weerzien.
Glenn Bryan Smith schijnt met Carel Enkelaar een samenwerking tussen Eurovisie en Mutual TV – een bedrijf van Robin
Moore – te hebben opgezet. De NTS zal met hun programma’s
gaan proefdraaien. Er is een overeenkomst opgesteld die ik naar
New York zou moeten meenemen. Er zou bovendien bepaald
zijn dat Smith en ik gaan samenwerken in de JFK-affaire.
Smith blijft een vreemde vogel. Hij had in Korea als agent voor
de contraspionage gewerkt, en had een paraopleiding. Hij was
een expert in allerlei soorten wapens, maar de hele geschiedenis
riep me Werner Verrips in herinnering. Ik ben dan ook even
bij Anneke Verrips binnen gewipt in Utrecht.
Croiset zei dat samenwerking met Smith okay was. Maar naar
mijn smaak benadrukte Smith al te nadrukkelijk niet met de FBI
18 De gedroogde bloem zit heel braaf in mijn dagboek.
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15 juni 1967

Gisteren ontmoette ik Peter van de Wouw. Ik haalde hem op
in Tilburg. We waren een uurtje bij Erik van der Leeden in
Eindhoven, reden vervolgens België in, lagen in het gras bij
een ven waar niemand was, en aten bij Oase, een Chinees in
Breda. We zaten er nog lang na te praten. Het is moeilijk de
sfeer van gisterenavond te reconstrueren. Hij lijkt me erg onzeker. In zekere zin weet hij zich met zijn mooie lichaam geen
raad. Hij is zich zeer bewust dat er steeds naar hem wordt gestaard. Ik herinner me ook dat ik dacht, toen ik hem voor het
eerst bij Americain zag staan, hemel wat een mooie bink, maar
waarom tegelijkertijd zo verlegen? Ik wil proberen hem in vier
maanden tijd zekerheid te geven. Philip Nasta lijkt me iemand,
die veel te veel in zichzelf opgaat, en als een vedette uit de
danswereld leeft en in wiens schaduw Peter mag existeren. Dat
is onzin en kan niet. Misschien is Philip alleen maar op Peter
verliefd, en niet werkelijk in hem geïnteresseerd.
Peter vertelde dat toen ze een keer op reis in Athene waren,
Philip al naar bed was gegaan. Peter had zin in seks met een ander en was een Franse diplomaat tegen gekomen met wie hij in
een villa terecht kwam waarin allemaal jongens rondliepen in
slipjes. Eigenlijk herinnerde hij zich niet meer goed wat er die
nacht gebeurd was. Ik zei dat als Philip in bed het summum
was, zoals hij had verteld, het niet verklaarbaar was, waarom hij
elders „vertier” ging zoeken. We zaten nog lang in de auto te
praten vlak bij zijn huis. Ik keerde pas om 03:15 uur in Huis ter
Heide terug. Peter lijkt me een tease. Hij weet dat hij me opwindt, maar als ik een stap verder wil gaan trekt hij terug. Ik
stelde samen slapen voor, maar hij zei beslist nee, terwijl dit op
dat moment volgens mij helemaal in de ontstane sfeer paste.
Maar ik wilde de ontmoeting harmonieus laten eindigen, en
dat lukte.
De secretaris van de Federatie van Nederlandse Journalisten,
Mr. A.E. van Rantwijk, is zo vriendelijk geweest het etter Max
Tak, de voorzitter van de groep Nederlandse correspondenten
in New York, op zijn vingers te tikken. Tak had, toen hem om
mijn telefoonnummer werd gevraagd, geweigerd dit te geven.
Het federatiebestuur maakte Tak duidelijk zijn houding „ minder aardig” te vinden. Voor mij is dit niets nieuws. Ik ben van
dergelijke klootzakken al jarenlang niets anders gewend.
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of de CIA in verbinding te staan. Hij zou iemand zijn die naar
waarheid en feiten zocht. Carel zei ook aan de man te hebben
moeten wennen. Maar ik vertrouw het voor geen cent.
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Ik ging naar sauna Scheres in Den Haag, en had wilde seks met
een kaaiwerker.
Woonde ’s avonds met Nel Oosthout de opening van het Holland Festival in het Circus Theater bij. Uitgevoerd werd Il
Combattimento di Tancredi e Clorinda van Monteverdi. Felix de
Nobel dirigeerde. Ik vond het decor afschuwelijk, maar schreef
in het programma tijdens de uitvoering, „Richard, je pense à
toi et ton domain, Château les trois fontaines.”
Ik ontmoette er veel mensen. Hans en Ieneke Hoefnagels vonden Henk Hofland „super cynisch” geworden. Mathieu Smedts
vroeg: „Heb je je processen gewonnen?” Hij bedoelde zeker
de Raad voor de Journalistiek-business. Voor die man heb ik
geen respect meer. Hoofdredacteur Van Wijk van Het Vaderland: „Gaat het goed?” Ambassadeur Sudjarwo van Indonesië
vroeg zich hardop af of dr. Subandrio gefusilleerd zou worden.
Hij dacht niet dat generaal Suharto dit zou toestaan. Hij trok
een parallel tussen Jakarta en Athene en zei: „Zie je wat in
Griekenland gebeurt?” doelende op de generaalscoup. De
Westduitse ambassadeur zei dat Israël misschien de overwinnaar leek in de oorlog, maar dat, politiek gesproken, de geschiedenis, die zich nu afspeelt in het Nabije Oosten een ramp
voor Israël was. Luns liep ook rond.
Ik dacht tijdens het luisteren aan Richard, niet aan Peter. Richard is het eigenlijk nog steeds. Peter belde trouwens op vanmorgen en benadrukte: „We zijn nog dichter bij elkaar gekomen.”
16 juni 1967

Peter belde. Hij scheen in een prima stemming.
Mr. A.A. Jongerius van de Raad voor de Journalistiek zei me,
„U hebt uw zaken tegen de VARA en De Telegraaf glansrijk gewonnen.” Er was bij de Raad ook weer een brief van minister
Joseph Luns over mij binnengekomen, andermaal met de bevestiging dat mij van overheidswege geen handbreed in de weg
zou worden gelegd. Dat is dus glashard gelogen, maar dat weten we langzamerhand wel.
Ik hoor niets van Richard, wat me onrustig maakt.
Het internationale nieuws, de verschrikkelijke oorlog tussen Israël en de Arabieren interesseert me op het moment nauwelijks. Ik ben te betrokken bij Richard en Peter. Premier Kosygin gaat naar New York voor de speciale zitting van de VN over
deze ramp. Terwijl de idioot, maarschalk Nguyen Cao Ky, nog
eventjes om 138.000 Amerikaanse soldaten meer vraagt. Er zijn
er al 462.000 in Vietnam. En dan laten de Amerikanen hun
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17 juni 1967

Tilburg
Ik wacht op Peter, maar zeg in mijn hart tegen Richard „Je ’t
aime”. Croiset vond Richard de meest bijzondere van mijn
vrienden.19 Van Erik zei hij: „Die zit zich aan zichzelf op te halen.” Gisteravond was ik in Amsterdam waar ik Astrid en Ernst
Sillem ontmoette. Op de terugweg stond er een jongen van 17
jaar te liften, Ernst Engels20. Het was meteen raak. We sloegen
af naar golfclub de Pan en bedreven er de liefde in de open
lucht onder de bomen. Hij belde vanmorgen en zei: „Ik wilde
je stem even horen.” Hij vertelde een jongetje van 12 jaar te
hebben geleerd hem af te rukken. Hij was zelf ook op die leeftijd begonnen.
Otto Kuijk meldde in De Telegraaf van gisteren dat Emile van
Konijnenburg in Jakarta Economie gaat doceren, iets wat ik al
een half jaar geleden reeds in De Typhoon had bericht. Een
mooi span voor de bokkenwagen, Konijn en Kuijk. Link van
Bruggen van de AVRO scheen te hebben omgeroepen dat door
toedoen van Emile van Konijnenburg tal van handelstransacties tussen Nederland en Indonesië waren mislukt, omdat hij
„valse voorspiegelingen” had gemaakt. Konijn schijnt naar
Adam Malik te zijn gestapt, die een onderzoek zou laten instellen. Nadien schreef Malik aan Konijn een persoonlijke brief
om hem te zuiveren. Boeven onder elkaar.
Ik reed met Peter naar Zeeland. We luisterden in de auto naar
het pianoconcert van Grieg. Ik moest mijn tranen verbergen.
Muziek kan niemand je afnemen. Dat heb je helemaal voor je19 Croiset wist nog niet dat ik Peter had ontmoet.
20 Later bleek hij anders te heten en een bedvriendje van Gerard Reve te zijn.
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Vietnamese huurling zelf om nog meer jonge mensen vragen
om aan flarden te kunnen schieten. Allemaal Richards en Peters die linea recta naar de haaien gaan.
De Indonesische dichter Rendra schreef uit New York zich
begraven te hebben in brieven en krantenknipsels die hem
vanuit Jakarta gezonden worden. „It is very intense,” zei hij,
„to be Indonesian and Javanese these days.” Hij vervolgde,
„Now I feel, that I must say something. I mean to write more
poems. I just cannot stop myself. Tonight I must write again.”
Hij bedankte dat ik gedichtenbundels van hem bij professor
Teeuw had gebracht. Hij spreekt ook met affectie over Santo.
Ze hebben Santo voorzitter van de Permias, een Indonesische
studentenvereniging willen maken, maar dat lukte niet. Mijn
vriend Pratomo heeft een zoon gekregen.
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zelf. We maakten een onbeschrijflijk fijne tocht. In Bergen op
Zoom liepen we tegen Sjef van den Bogaert en zijn vrouw aan.
Vervelend. Vooral omdat je weet dat hij een oneerlijk en
schijnheilig mens is als dienaar van Den Haag en Luns. Om
21:45 uur bracht ik Peter weer thuis. Hij zou niet meer naar
een nichtenfeest gaan, maar wie zegt me dat het waar is. Hij
houdt Philip voor het lapje, dus waarom mij niet?
Ted Yates (36), die ik met Ed van Kan in Jakarta ontmoette, is
bij de Zesdaagse oorlog tussen Israël en de Arabieren gesneuveld. Hij werkte net als Van Kan, voor NBC.
Gisteren hebben drie Indonesische juristen, professor Asikin
Kusumah Atkadja en de twee leden van het Hoge Gerechtshof
in Jakarta, Raffy Rasad en mevrouw C.S. Muliono, op een
persconferentie in Tokio meegedeeld dat president Sukarno zal
worden berecht. Wat zou ik die drie lamstralen graag in mijn
vingers krijgen. Suharto heeft volgens een legerkrant besloten
om Subandrio, oud-minister Dalam en luchtmachtmaarschalk
Omar Dhani te laten doodschieten. Ambassadeur Sudjarwo adviseerde me om Bungkarno onder de huidige omstandigheden
alleen nog via Oom Dasaad te schrijven.
18 juni 1967

Ik ben in een stemming om met al mijn vrienden te breken. Ik
wil ook wel eens echt iemand voor me zelf hebben. Richard
zou het kunnen zijn, maar hij is te egoïstisch. Peter zou het
kunnen zijn, maar hij is te narcistisch. Frits en Erik zouden het
kunnen zijn, maar die zijn too fucked up. Dus ik ben in een
criant vervelende stemming. Ik ga naar Gerard Croiset. We
voerden een lang gesprek over de reportage, die de BBC filmde
over zijn werk. Ik sprak over mijn vrienden. „Wanneer je ieder
individu als individu neemt,” zei hij, „zou je immers niet meer
kunnen leven? Via de eenling moet je tot de massa komen. Je
dagboek is feitelijk exhibitionisme in positieve zin. Andere
mensen hebben kinderen. Je zou in plaats van je dagboek net
zo goed een hondje kunnen nemen.” Hij gaf ook advies:
„Zodra je op je instincten werkt, is het al mis. Die instincten
zijn door voorgaande generaties overgedragen en gevormd.
Het oerinstinct is drang tot zelfbehoud. Het voortplantingssysteem dient tot in standhouding van de soort, het geslacht
Oltmans.” Hij zei dat er een wereldwijd verschil lag tussen de
woorden volkomen en volmaakt. „Zodra je niets kan zijn ben
je iets,” aldus Croiset. „Ik heb het individu lief, omdat het deel
uit maakt van de massa.” Ik zat naar hem te luisteren, maakte
aantekeningen, maar mijn gedachten waren bij Richard en Pe28
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19 juni 1967

Haalde Erik in Cocagne op. We reden naar Peter in Tilburg.
„Je krijgt nu van Wim een spoedcursus,” zei Erik tegen hem.
We bezochten in Hilvarenbeek een gerestaureerde kerk. We
kletsten er uren op een terrasje. We eindigden weer in Cocagne. Ik bewonderde Peter om zijn geduld, omdat hij naar Erik,
die het hoogste woord voerde, werkelijk luisterde. Het is bij
hem wellicht een talent. „Na Wim gehad te hebben,” aldus
Erik, „heb ik aan één ervaring met een jongen genoeg. Het is
bij Wim immers alles of niets?” Het is allemaal niet te reconstrueren. Ik was ook met Peter nog wat alleen. Hij had over de
ontwikkeling van onze relatie geschreven. Hij vond de ervaring „uniek” . Ik begin nu ook echt van hem te houden.
En passant schreef Peter een paar gedachten in mijn dagboek:
„Soms wanneer ik je door de telefoon hoor, verbaas je me door
sommige opmerkingen van je. Dan lijkt het of het kiempje van
contact dat er was toen we de laatste keer afscheid namen, intussen weer werd ingekapseld door een laag van ijs. Zelf was ik
nog helemaal in de warme sfeer van ons laatste samenzijn.
Daarom komen dan opmerkingen van jou vanuit die ijslaag des
te ijziger aan. Ik beschouw onze vriendschap als uniek. Onaangename incidentjes zijn niet te voorkomen en wegen heus wel
op tegen het aangename wederzijds contact.”
Hij vervolgde: „Vandaag is er weer een chaos in me. Dan schijnen mijn waarden weer eens zinloos voor me en komen me
zelfs belachelijk voor. Dan maakt zich een soort verdoofdheid
van me meester en doet me onverschillig en mechanisch op de
dingen reageren. Bezat ik maar het vermogen om aan al deze
vragen met humor voorbij te gaan. Misschien sta ik te lang en
te diep bij alles stil.”
20 juni 1967

Indro Noto Suroto gaf een feestje en stelde me aan enige Indonesische vrienden voor, onder wie de Sumatraan Djohan
Achwarizmi. Hij was tenminste niet blindelings een Orde Barufiguur. Hij studeerde Economie in Leiden, zoals ambassadeur
Zairin Zain indertijd. Ik bleef bij Indro logeren.
29
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ter en de verwarring die emoties in mij veroorzaakten, waardoor ik toch eigenlijk maar met een half-oor luisterde. Croiset
is soms niet gemakkelijk te volgen.
China heeft een H-bom tot ontploffing gebracht. Dat was natuurlijk precies wat het land van Mao het dringendst nodig
had... Ik heb Liao er maar mee gefeliciteerd.
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21 juni 1967

Telefoneerde mam om haar geluk te wensen. Ze liet merken
dat zich alleen voelde, wat ik vervelend vond.
Om 11:30 uur arrangeerde ik een ontmoeting tussen de Papua
Tangghama en Pak Wiarto van de Indonesische ambassade, die
een functionaris van het Directoraat Oost-Europa van het
KEMLU had meegenomen. Wiarto probeerde Tangghama er
van te overtuigen dat Indonesië het voorgestelde referendum
stipt zou uitvoeren. Wiarto vroeg of de Papua’s met acties tegen Jakarta door zouden gaan, indien er voor aansluiting met
Indonesië zou worden gekozen. Tangghama benadrukte dat
veel zou afhangen van de vraag of de verkiezingen oprecht
zouden zijn en door de VN zouden worden begeleid. Ook zei
hij dat de Papua’s niets met de acties van Molukkers in Nederland hadden te maken.
Ik plaagde Wiarto dat ik de indruk had dat hij niet meer wist
wat NECOLIM, Sukarno’s begrip voor neokolonialisme en imperialisme, betekende. Hij antwoordde: „Je bedoelt, dat ik niet
weet wie Nico Liem is?” Hij wilde leuk zijn. Hij liet er op volgen nooit in Sukarno’s concept te hebben geloofd. Ik herinnerde me de tijd maar al te goed dat diplomaat Wiarto mij inpompte wat het belang van NECOLIM wel was. De man begreep
niet dat ik hem minachtte om zijn volte face. Hij kondigde
trouwens met trots aan dat de zogenaamde Westerse donorlanden, onder voorzitterschap van minister B.J. Udink van Ontwikkelingshulp, opnieuw 160 miljoen dollar in het Indonesische generaals regime zouden pompen. Eén jaar geleden werden er nog één miljoen Sukarno-aanhangers en zogenaamde
PKI’ers een kopje kleiner gemaakt; de financiële beloning uit de
Westerse landen is al begonnen. Tagghama zei trouwens voortdurend door de BVD te worden geschaduwd. Ik ken dat. De
padvinders van de Binnenlandse Veiligheidsdienst hebben niets
beters te doen.
Thuisgekomen lag er een briefje van mam dat ze voor het diner in de Roskam waren. Ik ging er snel heen. Mijn moeder
had een drukke verjaardag gehad en veel bloemen gekregen.
Ze leek in high spirits.
22 juni 1967

Peter belde gisteravond laat nog. „Je moet Sartre lezen over
Baudelaire,” zei hij.21 Hij leek in een fijne stemming.
21 Jean Paul Sartre, Baudelaire, Bijleveld, Utrecht, 1966. Ik heb dit boek in september
1967 inderdaad gelezen.
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23 juni 1967

Richard heeft het grootste gedeelte van de weg naar St. Dizier
gereden. Hij rijdt voorzichtig. Ditmaal ontmoette ik zijn moeder, grootmoeder, zijn stiefvader Monsieur Mougel en zijn
halfzusjes Annie, Nellie en broertje François. We aten aan een
grote tafel in de tuin. Heel genoeglijk, en een typisch Franse
sfeer.
24 juni 1967

Om 06:00 uur opgestaan. Het is mijn vaders geboortedag. Ik
zal altijd van hem blijven houden. Het spijt me dat ik vandaag
niet bij mam kan zijn, maar men moet ook een beetje egoïstisch zijn. Ik heb veel met Richards ouders gesproken. Zijn
stiefvader zei dat hij te streng tegenover zijn stiefzoon was geweest, vooral toen hij nog een kleine jongen was. Tot zijn derde jaar hadden zijn grootouders hem verzorgd. Toen zijn moeder hertrouwde – Richards vader sneuvelde in Indo-China –
kwam hij bij zijn moeder terug. Maar zijn grootouders kenden
hem veel beter. Hij zei „Papa” tegen zijn grootvader. Zijn
stiefvader had hem gedwongen om hem met „papa” aan te
spreken, maar zei later pas begrepen te hebben dat hij geen
rekening had gehouden met Richards emoties. Zijn moeder
vond dat haar zoon zijn vrienden te snel vergat en dat hij gemakkelijk te beïnvloeden was. Ik sprak alles tegen en zei dat
men achter de façade moest kijken. Ik vond haar heel anders,
dan ik me had voorgesteld. Ik vond haar erg jong, qua uiterlijk.
Ik begon ook te begrijpen dat Richard wel eens gelijk kon
hebben; zijn moeder had hem ooit gevraagd: „When I would
be young and not your mother, would you love me?” Zijn
stiefvader vond ik aardig. Hetzelfde gold voor François.
31
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Vanmorgen was ik al om 08:00 uur in Tilburg om Peter nog te
zien voor hij naar school ging. Ik zette hem er af. Een donker
smerig gebouw eigenlijk. Hij zei zich veel bezig te houden met
het observeren van kinderen tijdens zijn lessen. Na in Eindhoven met Erik te hebben gepraat, reed ik naar Parijs en nam een
dubbele kamer in Hotel de France et Choiseul.
Zoals per telegram afgesproken was, arriveerde Richard even
na 20:00 uur. Ik was ontzettend blij dat hij er was. We zagen
een Brigitte Bardot-film, aten ergens, reden door het Bois de
Boulogne en lagen tegen 03:30 uur in bed. Even kroop hij bij
mij in bed om daarna in zijn eigen bed te gaan slapen. Ik probeerde te slapen, maar voelde me diep ongelukkig, ik wilde
immers in zijn armen liggen.

■

Z618-boek

1967 – 1968

■

Z618-boek

11-10-2002

11:56

Pagina 32

We vertrokken om 09:00 uur, wat Richard irriteerde. Hij is
een klassieke langslaper. We waren al om 11:35 uur in Sedan.
We luisterden naar een pianoconcert van Mozart. Ik was volmaakt senang.
In St. Hubert in de Ardennen stopten we voor de lunch. Richard las in mijn dagboek en vond dat hij een paar puntjes op
de i moest zetten. Hij merkte dat ik nog steeds in love was en
schreef: „Je m’aperçois, en lisant ce journal, que tu veux toujours quelque chose que je ne peux et ne veux pas te donner.
Ne peux tu donc pas te contenter de toute l’amitié et l’affection que je te donne? Y auras-t-il toujours cette ombre qui te
rend malheureux et qui m’étouffe?” Hij vervolgde: „Avant
tout je veut être un homme libre: je ne peux pas être ta possession.” Hij schreef langzaam en zin voor zin. Hij liet zijn plat
d’Ardennes ervoor staan. Ik wandelde buiten. Hij wilde dat ik
het meteen las. Zijn boodschap was okay. Hij roerde de essentie van ons samenzijn aan. Ik „wist” dit
natuurlijk allang, maar ik wilde inderdaad nog altijd veel meer.
In Huis ter Heide troffen we mam in een zeer melancholieke
stemming aan. Ik had haar te lang alleen gelaten. Richard vond
dat ik niet een soort verpleegster van mam moest worden. Ze
kon immers altijd bij tante Jetty terecht? Ik vertelde van mijn
jeugd en de constante conflicten met mijn moeder over het
cello-spelen, waarbij ik ook dikwijls slaag kreeg. „Misschien
voelde je moeder wel dat je anders was, en wetende dat muziek je erg veel deed zette ze alles op alles dat je er wat van zou
maken, ook omdat tante Jetty je lerares was. Zij wilde haar zuster misschien wel imponeren met wat jij als haar zoon presteerde op de cello.” Ik was stom verbaasd over Richards perfecte
analyse.
25 juni 1967

Ik bracht mam eerst bij het graf van mijn vader. Er waren nu
bloeiende begonia’s geplant. Mam was erg verdrietig. Later
gingen we een pannenkoek eten bij Mijntje. Er ontstond een
gesprek over de vraag of een kunstenaar of musicus, behalve
een uitstekende technicus, ook een breed ontwikkeld persoon
hoorde te zijn met een brede filosofische instelling. Richard
dacht van niet. Mam en ik juist van wel. Een pianist kan alle
noten spelen die er staan, technische perfectie bereiken, maar,
wanneer de persoon achter de vingers een onbenul is, zal dat in
de expressie van de muziek te horen zijn en zal hij nooit muzikale hoogten bereiken.
Nu valt drs. Mohammed Hatta generaal Suharto aan met de
32
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26 juni 1967

Premier Aleksei Kosygin en Lyndon Johnson hebben in Glasboro, New Jersey besprekingen gevoerd. President Nikolai
Podgorny zit in Cairo met Nasser te praten. Israël heeft weer
voor veel beroering in de wereld gezorgd.
Op de voorpagina van de Tribune zie ik dat opnieuw 80 Amerikaanse para’s zijn gesneuveld en 34 gewond bij gevechten op
de centrale hooglanden van Vietnam. Intussen hebben Mao’s
gevechtsvliegtuigen een Amerikaans toestel in de Chinese zee
neergeschoten. Het lijkt wel of Washington opzettelijk van zijn
jonge mensen af probeert te komen.
27 juni 1967

Ik kwam Henk Hofland tegen in Amsterdam, voor het eerst in
misschien wel twee jaar. „Ik dacht dat je mij had afgezworen,”
zei hij. Hij was bij Mimi terug, na diverse escapades, als gewoonlijk. Ze gaan met zijn allen naar Spanje deze week. Het
was plezierig hem terug te zien. Hij reed een rondje in mijn
Sunbeam. Henk: „Ach, je kunt misschien over morgen nadenken, desnoods twee weken in de toekomst, maar... zeker niet
meer. Men behoort over eigen continuïteit te waken,” waar ik
niets van begreep. Hij had geen hoop: „Op niets.” Hij schreef
weinig, tenminste buiten het Algemeen Handelsblad-werk. Hij
noemde tussen neus en lippen mijn vriend Martin Portier „een
oplichtertje..”. Ik dacht, waar haalt je dat in godsnaam vandaan.
Als er iemand zuiver is ingesteld, dan is het Martin, ook al heb
ik weinig contact met hem de laatste tijd. Ik vertrouwde Henk
mijn zorgen toe over wat er met mijn dagboek zou kunnen ge33
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opmerking dat er in Indonesië geen werkelijke democratie
heerst. Dat had ik hem in 1966 ook kunnen vertellen, toen hij
mij wilde overtuigen dat met het heengaan van Bungkarno en
de komst van het leger „ware democratie” was gearriveerd. Suharto heeft niet toegestaan dat de Partai Demokrasi Islam Indonesia haar werkzaamheden hervat. Natuurlijk niet. Alleen het
leger zal de dienst uitmaken. Daan van Rosmalen komt met
een artikel van zeven pagina’s over secretaris-generaal U Thant
van de VN en noemt hem „de onberekenbare”. Buitengewoon
stupide. Daan begrijpt, a) niets van de persoon U Thant, de
Aziaat, de man doordrongen van de grondbeginselen van de
groep van niet-gebonden landen. En b) Daan zit al veel te lang
in de Spuistraat op de burelen van Elseviers vet te worden om
nog iets verstandigs over de rol van de VN en U Thant te berde
te kunnen brengen.
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beuren, wanneer ik zou komen te overlijden. Om 20:15 uur
liep ik, in jeans en een shirt, met Richard langs de Stadsschouwburg en zag prinses Beatrix met Claus uit een auto stappen om een voorstelling van Ubu Roi bij te wonen. Ik kon haar
niet meer ontlopen. Ze zei: „Hoe maakt u het? Bent u weer in
Nederland?” Richard reageerde met: „I want Claus.”
Ik wilde naar het Begijnhof om dat aan Richard te laten zien.
Hij antwoordde: „God can wait!”
28 juni 1967

Beatrix en Claus zijn naar het American Dance Theatre met
Alvin Ailey geweest, dus niet naar Ubu Roi.
Glenn Bryan Smith en Robin Moore hebben een Memorandum Agreement gezonden dat door Carel Enkelaar en Max
Appelboom mede moet worden ondertekend. Waar het op
neer komt is dat de NTS en Appelboom Productions het recht
krijgen om gebruik te maken van de inlichtingendienst die
door Moore en Smith is opgezet. Voor de geleverde informatie
moet 3.000 dollar per zes maanden worden betaald. Moore en
Smith en twee getuigen hebben reeds getekend.22
De dichter Rendra schreef me opnieuw.23 Hij had nu mijn
Spiegel-artikelen gelezen, waarin ik onder meer had gezegd dat
minister Frans Seda 50 dollar uit de zak van een Indonesische
student in New York had geklopt. Daarna had hij die student
geïntroduceerd bij een mantelorganisatie van de CIA, de Pax
Romana van een zekere Father Kelly. Mijn informatie was afkomstig van Lad Johnson, met wie ik in de loop der tijd een
vertrouwensrelatie had opgebouwd. Hij behoorde als secretaris
van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wallstreet tot
de best geïnformeerde autoriteiten in Indonesische kring. Die
student was dus Rendra geweest, die vanwege deze regels in de
Spiegel ernstige moeilijkheden had gekregen! Men beschuldigde hem er nu van deze informatie aan mij te hebben doorgespeeld. Overste Marpaung, Sabam Siagian en Mohammadi zaten op zijn nek en al bleef Randra ontkennen, hij werd toch
verdacht. „Fantastic, but I am in trouble anyway! People here
know that I had that kind of experience with Frans Seda; therefore it is no longer a secret now Sabam Siagian says that I am
the one who gave you the information for your Spiegel articles.
It is a lie! I never told you anything about Frans Seda. I told that
matter to some people, including Sabam Siagian, but I never
told it to you! So, I attacked him back by saying that it was Sa22 Dit document bevindt zich in mijn dagboek.
23 Brief van 19 juni 1967.
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24 Rendra was niet het enige slachtoffer van de intriges van de militairen. Het Suhartoregime hing van leugens en bedrog aan elkaar.
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bam Siagian who told you that story, since he knew as much as
I did. Furthermore he even used to speak to you intimately in
Dutch, a language I do not speak. As you know I am now the
chairman of Permias, the student organization in New York.
That means I am in the way of those who want to politicize
Permias, like Siagian and Muhammadi. Siagian now works in
the office of Marpaung. He is always trying to discredit Harisanto and me.”
Dichter Rendra vervolgde: „I am not going to ask you the secret who gave you the information about Frans Seda and all other details in the Spiegel. Nor am I asking you to confess that it
was Sabam Siagian who did it. But I do ask you not to endanger my position again – directly or indirectly.” Deze zin was
onderstreept. „I want you to understand this,” schreef Rendra.
„I still have big ideas to fight for Indonesia. I am going to write
earnest social and political criticisms. I do not want people to
ruin my image with all political scandals and thus set an obstacle
for my future work. Sabam Siagian hates my ideas. They are
angry with me, because I stopped their ‘political ganjangan’ in
Permias. Therefore they try to destroy my opportunities in
New York and Jakarta. They even try very hard. And your article is being used by them as a weapon against me. But, by
God, I will defend myself with all my teeth.”24
Ik was met Richard bij Peter in Tilburg. We zaten uren in diepe gesprekken verwikkeld op het terras van restaurant Oase.
We maakten een rit door de bossen naar Oisterwijk. „Eigenlijk
waren we alle drie triest inside: jij voor Richard en mij; Richard
om Garrett en ik om Philip.” Peter praatte over Philip. Richard over zijn relatie met Garrett. Hij zei zelfs dat hij naar
New York terug wilde gaan om te onderzoeken of de vriendschap – en liefde – te redden zou zijn. Ik ging door de grond.
Later was Richard (terecht) geïrriteerd dat ik nog altijd in termen sprak van een mogelijke liefdesrelatie tussen hem en mij.
„I never had a friend in my life.” Al zijn vrienden wilden hem
ook altijd meteen bezitten. „I do not want people to think that
you and I are lovers. I do not belong to you.” Op de terugweg,
ergens tussen Den Bosch en Oude Rijn, begon hij te huilen. Ik
stopte de auto. We omarmden elkaar. Ik hield zijn lieve hoofd
in mijn handen en liefkoosde hem. Hij vroeg om een zakdoek.
We bewogen ons totaal in elkaar, in golven van gevoelens. Nu
lig ik in bed. En Peter? I love him too. I love him even very
much. Soms voelde ik me dichter bij Peter dan bij Richard.
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Maar dan, op zo’n moment van tederheid, in de auto was ik
weer veel dichter bij Richard. Ik moet al deze emoties nu maar
even met rust laten en eerst slapen.
29 juni 1967

Interessant. Voor het eerst sinds Nikita Khrushchev in 1964
werd afgezet, is een filmpje naar buitengesmokkeld, waarop hij
in zijn datsja spreekt over de Cuba Crisis, dat hij nog altijd ziet
als een overwinning voor de USSR. Khrushchev is overtuigd dat
indien Moskou in 1961-1962 geen raketten in Havana zou
hebben geplaatst de Amerikanen het Castro-regime zouden
hebben weggevaagd. Verder – en dit is vooral van betekenis –
citeert Khrushchev kameraad Mao Tse-tung, die al in 1959 tegen hem zou hebben gezegd: „Comrade Khrushchev, you
have only to provoke the Americans to military action and I
will give you as many people as you wish – 100 divisions, 200
divisions, 1.000 divisions.” De Sovjetleider antwoordde: „I explained to him, that with contemporary techniques his divisions meant nothing because one or two rockets would be
enough to turn all the divisions into dust. Mao disagreed and
obviously regarded me as a coward.”
Premier Aleksei Kosygin is in Havana op dit moment. Ze hebben daar heel wat te bepraten.
Israël heeft nu de oude stad van Jeruzalem ook geannexeerd,
wat natuurlijk helemaal niet kan. De Israëli doen eigenlijk maar
raak. Zelfs het Witte Huis en het State Department lieten verklaringen uitgaan dat ze het niet eens waren met Israëls „hasty
unilateral action”, terwijl die toch doorgaans juist in de zak van
de Joodse lobby zitten. Wat mankeren die mensen toch in Tel
Aviv? Indonesische parlementsleden hebben zich beklaagd
over het feit, dat Bungkarno nog altijd bij officiële plechtigheden in het uniform van president en opperbevelhebber van de
strijdkrachten aanwezig is. Suharto heeft het parlement doen
weten dat hij zal zorgen dat Bungkarno daar niet meer bij aanwezig zal zijn, maar het zomerpaleis van Bogor blijft aan Sukarno toegewezen. Psychologische overwegingen zouden Suharto er toe brengen om Sukarno te blijven ontzien. De werkelijke reden is dat het leger bang is voor een explosie onder
Sukarno-aanhangers, die nog allerminst allemaal door militaire
moordenaars zijn uitgeroeid. Ze zijn bezig Bungkarno op een
typische gemene Indonesische manier weg te pesten.
Ik zag samen met Richard en Peter het Alvin Ailey Dance
Theatre in Eindhoven. Peters ogen spreken voor mij een vorm
van vertrouwen uit dat me heel veel zegt. Erik waarschuwt
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echter niet te vlug van stapel te lopen om later niet opnieuw te
worden teleurgesteld. Wat en wie Peter ook mag zijn, ik weet
dat hij nooit wreed of berekenend zal kunnen zijn.
Luns, die van Indonesië net zoveel weet of begrijpt als mijn
Frye-boot, heeft enige weken geleden geopperd dat, nu Indonesië met het generaalsregime een pro-westerse koers vaart, het
land maar een associatieverdrag met de EEG zou moeten sluiten. Minister Frans Seda heeft het plannetje afgewezen. Bovendien kwam De Telegraaf op 23 juni met een voorpaginaverhaal
over Luns die wel eens even naar New York zou gaan om met
U Thant en de grote mogendheden in pourparlers te treden,
omdat hij, Joseph Luns, bereid zou zijn in het conflict tussen
Israël en de Arabieren te bemiddelen. Hij zou uitgewerkte
voorstellen voor een vredesmacht voorleggen, waarover „politiek Den Haag” – dit werkt ook altijd op mijn lachspieren –
„het diepste stilzwijgen” bewaarde. Die man wordt steeds gekker. Hofland had gelijk met zijn uitspraak dat Luns alleen maar
de grote meneer in Den Haag kan uithangen, omdat zijn
tegenstanders nog grotere lummels zijn.
Ik bracht een paar uur met kolonel Sriamin door, die net uit Jakarta is gearriveerd. De ACF was niet in een gesprek met hem
geïnteresseerd. Onbegrijpelijk. Hij vertelde verder dat Suharto
geen andere keuze had, dan om president Sukarno stapje voor
stapje opzij te schuiven, want indien hij rigoureus te werk zou
gaan – zoals vele heethoofden verlangden – dan zou er een explosie ontstaan, die de legerleiders zelf zou wegmaaien. Intussen schijnen Bungkarno en Suharto elkaar zeer regelmatig te
spreken en te ontmoeten. Volgens kolonel Sriamin was Bungkarno de laatste jaren teveel door zijn omgeving van de realiteit
in het land afgeschermd geweest. Allereerst door Subandrio,
maar blijkbaar ook door kolonel Sabur, de commandant van
het Tjakrabirawa-regiment. „Sabur heeft veel misdaan,” aldus
Sriamin. Dat geloofde ik dus niet. Maar kom er nu nog maar
eens achter wat werkelijk is gebeurd. Heel Jakarta is bezig scheve schaatsen en onacceptabele sporen uit te wissen, en wat
moeilijk weg te poetsen is wordt in Bungkarno’s schoenen geschoven. „Dit alles,” aldus Sriamin, „maakte het zo moeilijk
om Bapak nu te verdedigen. Waarom heeft hij zich dit niet
eerder gerealiseerd?” Hij wees er verder op dat, terwijl Bungkarno had geweigerd de PKI als schuldigen voor de gebeurtenissen op 30 september 1965 te brandmerken, Suharto nog
nooit één woord van afkeuring over de massamoordpartij van
militairen op PKI’ers (lees Sukarno-aanhangers) had geuit.
„Natuurlijk niet,” antwoordde ik, „dat is het sluwe van de Ja-
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vaan Suharto. Hij en zijn trawanten waren immers zelf verantwoordelijk voor dat gigantische bloedbad van 1965-1966 en
wat daarna allemaal is gebeurd?” Volgens Sriamin was het niet
waar dat het leger verantwoordelijk was voor de slachtpartij. In
de oktoberdagen van 1965 was er feitelijk geen regering, alleen
de Mobiele Brigade onderhield verbinding met de leiding in
Jakarta. „Suharto heeft eerst Jakarta willen redden,” aldus kolonel Sriamin, „en daarna de rest van het land gered. Vergeet
niet, Indonesië zit met zeer uitgestrekte lange afstandsverbindingen.” Ik vond dit pure legerpropaganda, maar allright, dit
was Sriamin’s mening.
We spraken ook anderhalf uur met professor Wertheim, die ik
van Sriamins aanwezigheid wilde laten meeprofiteren. Op weg
er naar toe merkte Sriamin op, kijkend naar hoge bomen: „A
tree fills you with rest, with peace and gives you a feeling of
protection.” Het deed me aan Richard denken, die steeds
wanneer we door de Ardennen komen op bomen wijst en er
verrukkelijk van geniet.
1 juli 1967

Ik wandelde met Peter in de Brabantse bossen. Hij kwam steeds
terug op Baudelaire, een boekje van Jean-Paul Sartre, waar hij
mee bezig was. Het boeide hem intens. Wanneer bij een of andere gelegenheid een traan in Baudelaire’s oog sprong, liep hij
snel naar een spiegel om zichzelf te zien huilen. „Walgelijk,”
zei ik.
„Helemaal niet,” antwoordde Peter. Vereenzelvigde Peter zich
met Baudelaire? Ik wil dit boekje nu ook lezen.
In restaurant Asia in Breda schreef Peter één regel in mijn dagboek: „You are so dear to me.” Hij gaat nog deze week met
Philip per auto naar Griekenland.
2 juli 1967

Ik had een kamer in Unique genomen in de Kerkstraat. Richard zou bij me komen. Om 03:45 uur viel ik eindelijk in
slaap. Hij kwam pas om 13:55 uur. Ik kreeg het gevoel dat het
hem oprecht speet mij in mijn sop te hebben laten gaarkoken.
Hij vertelde wat er was gebeurd, maar dat wil ik verder vergeten.
We vertrokken meteen naar Kapellen-Erft in West-Duitsland
om Harisanto te ontmoeten, die daar bij de moeder van zijn
vrouw Marguerita verbleef. Hun zoon, met de bijnaam Stinky,
wordt gelukkig een Indonesiër, met donker haar, net als Loets
zoon Monkey.
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3 juli 1967

Op de terugweg stopten we bij het kasteel van de Tajiri’s en
bezochten Ferdi.
We namen mam mee uit eten.
4 juli 1967

Ik maakte met Richard een rondvaart.25
5 juli 1967

Speelde La demoiselle élue en dacht heel sterk aan Peter. Hij belde even later op om te zeggen dat hij naar Griekenland vertrok.
Richard is eveneens afgereisd. Hij had het gisteren al tegen
mam gezegd. Ik was geroerd toen ik hem tegen haar dagzwaaiend hoorde roepen: „Dag Nina” . Hij weet dat ik haar zo aanspreek, als zij tegen mij Wimmes zegt. Ik kreeg er tranen van in
mijn ogen omdat ik blij was dat hij zo dicht tot mijn moeder
was gekomen. „Don’t cry, Wim,” zei hij toen.
Het Algemeen Handelsblad heeft op de voorpagina het bericht
dat Dewi Sukarno in een nachtclub is gaan werken. Ik geloof
er niets van.26 Generaal Suharto heeft in een brief aan de KAMIstudenten verklaard dat de gezondheidstoestand van de President sterk achteruit gaat. Wat zou er met hem zijn?
Gisteravond waren we in Noordwijk, waar we mijn oude
vriendin Hella Pick, correspondente van de Manchester Guardian, ontmoetten. We zaten tot laat op het Corona-terras met
Hella, Lord Chalfont, de minister in het Britse kabinet voor de
EEG en diens assistent Paul X. Volgens Hella was Paul getrouwd
met de hertogin van Devonshire. Richard vond Hella aardig
en zei zelfs: „You should marry her”. Dan zou hij bovendien
van mijn gezanik af zijn. Richard had een plaat voor me gekocht, A whiter shade of pale.

25 Zie het fotokatern.
26 Het bericht was een leugen.
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We sliepen met zijn drieën in een groot bed, Santo aan mijn
rechterkant en Richard links. Ik had maar vijf minuten in Richards armen willen liggen. Dat zou allerminst dirty, vulgar or
cheap zijn geweest. Zoiets behoort immers tot het mooiste in
het leven? Het is ook niet gebaseerd op seks. Wanneer je je
vriend hebt veroverd, his love, affection and mind, is that embrace
the sublimation of it all, het hoogtepunt dat er vanzelf uit voort
vloeit.
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6 juli 1967

Midden in de nacht schrok ik wakker, want ik „zag” Richard,
die nu in Parijs is, de liefde met een ander bedrijven. Ik „zag”
dit niet in mijn droom. Ik „zag” het na wakker te zijn geworden. Hij werd gegrepen. Het maakte me verschrikkelijk triest,
maar ik was moe genoeg om verder te slapen.
Ik haalde om half elf kolonel Sriamin in Amsterdam op. Hij zei
nu dat minister Adam Malik mij een uitnodiging zal sturen om
naar Indonesië te komen. Geloof er niets van. Later dineerden
we in Baarn met vrienden van hem. Mijn hoofd stond er niet
naar hierover notities te maken.
Overal in huis zijn nog Richards sporen. Zijn handdoek is nog
vochtig. Er liggen kleren, potloden, zijn puzzels – waar mam
dan van zei dat ze zijn fouten er niet uit durfde te halen, maar
waar is hij nu? Hij logeert in hotel France et Choiseul. Dat is
tenminste iets. Hij heeft mam opgebeld.
7 juli 1967

Lunchte met kolonel Sriamin en John Massaut van de ACF in
het Amstel Hotel. John bereed zijn juridische stokpaardjes en
legde uit wat de moeilijkheden waren met de EEG, de Westduitsers, en de beschuldigingen van Washington over kartelvorming door de Nederlandse kininefabrikanten. Het was interessant, maar ik was er niet echt bij. Eén punt interesseerde me,
namelijk dat werd besproken of het voor de ACF zin zou hebben om een vertegenwoordiger van de Nederlandse kinine-industrie permanent in Singapore te stationeren.
Glenn Bryan Smith belde op uit Fort Lauderdale, met de mededeling dat hij en zijn compagnon Robin Moore, naar Nederland willen komen om een gesprek met Gerard Croiset te
hebben. Ze willen gewoon onze bronnen natrekken en er beter achter komen waar Carel Enkelaar en ik rond George de
Mohrenschildt mee bezig zijn. Max Appelboom heeft de overeenkomst over samenwerking nog niet getekend.
De basterd Moise Tshombe is enige dagen geleden met een vliegtuig boven de Middellandse Zee gekidnapt en naar Algiers gebracht. Dat is de verrader die mede de moord op Patrice Lumumba op zijn geweten heeft en waarschijnlijk ook in het
complot heeft gezeten om secretaris-generaal van de VN Dag
Hammerskjöld te laten verongelukken. Hij is in Congo ter
dood veroordeeld, dus wil meneer Mobutu, de Congolese Suharto en ook een product van CIA-intriges, hem uitgeleverd
hebben. Dan wordt hij opgeknoopt. Het trieste van die zaak is
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8 juli 1967

Santo liet verstek gaan, wat me ergerde, want kolonel Sriamin
zei dat hij vergeefs op ons had gewacht. Hij had me, bij wijze
van verrassing, willen voorstellen aan een persoonlijke assistent
van Adam Malik, generaal Nasution en generaal Amir Machmud, vooral deze laatste was mij wel bekend. Jammer dat is dus
mislukt. Sriamin wist ook met zekerheid te melden dat Lad
Johnson in New York voor de CIA werkte, wat ik ernstig betwijfel. Hij zal de CIA dikwijls informatie hebben verschaft,
maar Johnson is niet on their pay-roll. Ik moest verder John Massaut van de ACF attent maken op Adam Wen, een Amerikaanse
Chinees, die kantoren had in Tokio, Hong Kong en Singapore
en daar de ACF zou kunnen vertegenwoordigen.
Het Algemeen Handelsblad meldde dat Bungkarno per auto van
Bogor naar Jakarta was gereden om een nieuw monument dat
door de luchtmacht wordt opgericht in ogenschouw te nemen.
Bungkarno werd door het publiek, die de oud-president, die
incognito was en op sandalen liep, meteen opgemerkt en luid
toegejuicht. Er ontstond een enorme verkeersopstopping. Dat
is het precies. Ik weet dat als Bungkarno het zou willen hij weinig hoeft te doen om een volksopstand te ontketenen tegen het
generaalsregime. Zijn conclusie is echter dat er reeds genoeg
bloed is gevloeid. Hij wil om zijn persoon geen bloedbad
ontketenen. Dat is in flagrante strijd met zijn persoonlijkheid
en levensbeschouwing.
Prinses Irene is begonnen aan de Spaanse vertaling van het
boek Eenzaam maar niet alleen van haar grootmoeder Wilhelmina.
Ik belde mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij voelde zich niet
goed. „Slijtage” , had de huisarts gezegd.
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dat Mobutu en Tshombe beiden verdienen te worden geëlimineerd. Beiden zijn even misdadig bezig geweest.
Elseviers bericht dat het publiek Jan Cremer moe is. Ik Jan Cremer 2 schijnt minder goed te verkopen. Geert Lubberhuizen
van De Bezige Bij verkondigde dat deel een in drie jaar tijd
200.000 exemplaren had verkocht. Van deel twee zijn in zes
maanden 65.000 exemplaren verkocht, dus het is onzin om van
een Cremer-moeheid te spreken. Elseviers zit zeker om een relletje verlegen.
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Parijs, Hotel de France et Choiseul
Ontmoette Richard. We zagen Privilège met Paul Jones en Jean
Shrimpton. Jones acteerde zeer subtiel. Ik genoot van die film.
We dineerden in een klein restaurantje. Alles was perfect.
10 juli 1967

We reden opnieuw naar St. Dizier. Richards ouders en familie
zijn op het eiland Hoëdic dat voor de kust van Bretagne ligt,
waar zij een huis hebben. Grootmama was alleen thuis en bereidde een heerlijke maaltijd. Richard kwam in mijn kamer
met een doos vol oude brieven uit zijn Lyceumtijd. Er was zelfs
een brief bij van Sjoerd Rodermond van De Telegraaf, met wie
hij jaren geleden een vluchtige affaire had gehad.
11 juli 1967

Richards grootmoeder is vanmorgen vroeg bij het doen van
boodschappen door een bromfietser aangereden en tegen de
grond geworpen. Zij heeft een hoofdwond, maar is verder
okay.
Ik zat in de prachtige tuin van Trois Fontaines. Het was of mijn
vader bij me was. Ik zat hier alleen terwijl Richard foto’s van
het kasteel aan het maken was. Ik had er behoefte aan alleen te
zijn. Mijn vader was plotseling dicht bij me. De tuin verspreidde een unieke sfeer. Richard voelde dit als kleine jongen al aan.
De bomen, de geuren, de zwaluwen, die dicht bij de grond
speelden, de stilte, de eeuwige eenzaamheid, ik voelde dit allemaal, ook al is Richard in de buurt of zelfs bij me.
13 juli 1967

We zijn op weg naar de Simplon-tunnel. We zijn via Besançon
gereden en hebben de paarse tent, die ik in Hollywood had gekocht, dicht bij een waterval neergezet en buiten geslapen.
Hella Pick was niet thuis in Genève. We zijn dan via Chamonix naar Crans sur Sierre gereden waar we Jaqueline de Gunzburg ontmoetten. Richard vond haar niet aardig.
Nabij Como
Richard wilde stoppen om op de Simplon de eeuwige sneeuw
te betasten. Maar het leek me veel te ver om er naar toe te lopen. Ik hoop hem niet te hebben teleurgesteld.
We hebben twee uur naar een plek gezocht om onze tent op te
zetten. Pas tegen middernacht vonden we een goede plek. Ri42
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14 juli 1967

Via Milaan en Genua arriveerden we in Acqui Terme. In Milaan wilde ik in de kathedraal een kaars branden. Richard was
aan het fotograferen. Ik ging naar binnen maar werd door een
wacht teruggestuurd, omdat ik een korte broek droeg en sneakers. Ik moest de achteringang maar proberen. Daar hetzelfde
liedje. Ik liet een priester halen. Die aarzelde en durfde geen
beslissing te nemen. Ik begon al flink rood aan te lopen en zag
een andere priester. Deze durfde eveneens niet ja of nee te zeggen. Toen zag ik een vrouw met blote benen en op blote voeten naar binnen gaan en vroeg: „En zei dan?” Zij was een
vrouw, dat was een andere zaak. „We zijn beiden kinderen
Gods,” was mijn woedende snauw naar de man. Het was de
eerste keer dat ik geweigerd ben een kerk binnen te gaan. Dat
is Italië anno 1967. Geen wonder dat de kerk failliet gaat. Wanneer ze niet met de tijd mee gaan zullen ze alles moeten sluiten.
We zitten op een terras en wachten op het eten. Richard is
precies als ik. Hij houdt van riviertjes en watervallen. Hij is
naar beneden gelopen. Ik zie zijn gestalte gehuld in een groene
corduroy en een grijs sweatshirt van mij aan het water staan. I
love that boy, even while I realize that he will never be destined to be mine. Na een prachtige rit door de bergen, met de
kap natuurlijk neer, zijn we in Pieve di Teco terechtgekomen
en hebben de tent opgezet. Richard wil eerst nog olijfbomen
fotograferen.
15 juli 1967

Ventimiglia
We hebben een tocht door de bergen gemaakt boven Savone
en San Remo die ik mijn leven niet zal vergeten. Het is onnodig om er iets over te zeggen. Het was vlekkeloos. De kleuren,
de zachtheid van het landschap dat Richard omschreef als: „à
chaque tour d’un virage on voit une nouvelle vue splendide” .
We zochten weer helder water om bij te kamperen. Richard
vond een riviertje in de bergen. We namen een bad, natuurlijk
piemelnaakt en fotografeerden elkaar. Ik moest beloven ze aan
niemand te laten zien, maar ze mochten wel in het dagboek
geplakt worden. Ik vroeg of hij ook zijn piemel had gewassen.
„Aux moins quatres fois,” zei hij. Ik begon werkelijk te geloven dat hij volkomen gelukkig was op deze reis. Dit is de volledigste vorm van vriendschap, dacht ik.
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chard zette de tent in enkele minuten in elkaar. We sliepen
goddelijk.
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Cap d’Antibes
Fred en Poek Zumpolle hebben ons aller aardigst ontvangen.
We hebben de tent op het platte dak van de garage bij hun
charmante cottage gezet. We dineerden in de haven. Fijne
avond. Bij het naar bed gaan echter, was Richard opeens koel.
Ik vond het vreselijk om zo’n heerlijk dag niet met iets liefs te
beëindigen. Ik kreeg een vluchtige zoen, maar geen echte verwarmende omhelzing.
17 juli 1967

Gisteren hebben we een groot deel van de dag op de speedboat
van de Zumpolles gevaren. Richard vond het heerlijk om te
sturen. We gooiden het anker uit voor de kust en zwommen.
Hij is zeer bruin geworden. Hij dook over me heen om daarna
terug te komen en me kopje onder te duwen. Toen hij zag dat
ik daar niet van was gediend schrok hij, en zei: „I will never do
it again.”
18 juli 1967

Richard heeft voor Poek zes lampen opgehangen. Voor iedere
lamp kreeg hij een zoen. Hij is ook bijzonder handig in dergelijke klussen. De dag begon super: autorijden met een pianoconcert van Liszt aan, en plein soleil. Hij wilde dat ik, om koffie
op een terras te kunnen gaan drinken een lange broek aan zou
schieten, terwijl ik mijn zwembroek voldoende vond. Dat
maakte hem woedend. Dan volgde er een scène die ik haat en
wat me dan weer aan mijn eigen ouders deed denken, of trouwens, alle mensen met een abonnement op een ander kennen
dit soort „incidenten” , waar ik niet goed van word. Dan ben
ik liever alleen.
19 juli 1967

Perpignan
Ik droomde dat Emile van Konijnenburg Bungkarno had ontmoeten en dat het uitstekend met de President ging. Poek
Zumpolle zei dat ze erg onder de indruk van de gevoelens was,
die zij had gevoeld dat tussen Richard en mij bestonden. „Ik
ben een perfectioniste en het maakt me bijna jaloers op jullie
tweeën.”
20 juli 1967

Naar de Pyreneeën en Andorra. Richard kon nu in de bergen
zijn eeuwige sneeuw betasten. We hebben in een rivier ge44
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21 juli 1967

Rochefort sur Mer
We willen vanavond nog in Quiberon zijn om vandaar de boot
naar Hoëdic te nemen. Onze trip loopt teneinde, althans dat
we samen zijn. We hebben momenten van absoluut geluk gekend. Het was heerlijk. Het slapen was vaak een zware bevalling, omdat ik meer wilde, zoals in zijn armen slapen en dat
wilde hij dus niet. Bij Nantes luisterden we naar een pianoconcert van Chopin. Ik werd heel triest en kreeg tranen in mijn
ogen. Richard haat dat. Ik raakte over mijn toeren en botste
prompt, op een hoek van een straat tegen een andere auto. De
schade was beperkt. Het rechter spatbord was kaduuk en één
koplamp. Richard was juist op dit vervelende moment weer
geweldig. „Les spectateurs sont with you, darling,” zei hij,
want er ontstond een oploop.
22 juli 1967

Bij het opstaan en wakker worden zei Richard: „Embrasse
moi.” Maar dat was dan ook alles. Dan wil ik meteen weer veel
meer en is het weer mis. Ik leer het nooit. Maar ik houd ook
gewoon van hem.
We namen een kleine vissersboot naar Hoëdic. Hartelijke ontvangst. De zee was trouwens vrij wild geweest, met wind en
regen. Er werd eerst op een groter eiland gestopt en daarna bereikten we Hoëdic, met misschien maar 20 huizen. Richards
moeder en stiefvader waren aan de haven. Zijn moeder was
bruin verbrand en zag er jonger uit dan ooit, haast als Richards
zusje. Ze waren kennelijk blij dat hij er was. Zijn stiefvader
heeft eerlijke ogen. Ik mag hem. Er waren twee telegrammen
van Garrett gekomen. Hij liet me ook een brief van Eric Steele, een andere vriend uit New York, lezen, wat ik apprecieerde.
23 juli 1967

We waren de hele dag langs de zee, op de rotsen, bezig met
krabben en oesters te zoeken. Ze verschuilen zich in het zand
en onder de stenen. Richard kent dit vak uitstekend. We waren een lange tijd in het lokale café. Later wandelden we weer
langs de zee en raakten in gesprek. Hij vroeg wat ik van Erics
brief vond. Maar toch voel ik hem afdrijven. Hij gaat op in zijn
familie en de mensen, die hij hier al jaren op dit eiland kent.
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zwommen. Ergens zijn we de tent verloren, die niet juist op
het kofferrek was vastgebonden.
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26 juli 1967

Ik zou de rest van mijn leven met Richard kunnen doorbrengen. Onze reis heeft dit bewezen. We zijn op elkaar afgestemd,
misschien niet in alles, zoals met Chopin versus Nina Simone.
We hebben momenten gekend die niet anders zijn te omschrijven dan als a state of complete happiness, of zelfs profound happiness.
Hij deelde, als we alleen waren alles met me en vice versa. Dit
was uniek Buiten hem had ik ook niets nodig. Ik verlangde
naar absoluut niets anders. De enige zorg, die ik steeds opnieuw had, was de gedachte aan mam, die teveel alleen was.
Daarnaast vergat ik de wereld, mijn vrienden, alles. Moet gewoon accepteren, die dagen en uren van versmelting te hebben gekend, die als een straal van uitzonderlijk licht in onze levens opdoemden.
Richard is van mening dat ik geen roos op het graf van mijn
vader moet brengen, maar dat ik moet proberen in contact te
blijven met wie hij was, wat hij schreef of zei. Ik doe dat ook
en ik luister naar zijn stem, of probeer me de intonaties van zijn
stem in herinnering te roepen. Ik zie hem dan aan zijn bureau
zitten schrijven, of te lezen, of soms vertelt hij een verhaal en
hoor ik hem het hardst van iedereen lachen om zijn eigen humor. Maar wanneer ik een roos breng is dit een vorm van pélerinage naar die laatste rustplaats. Ik moet naar huis, want Nina
is alleen.
26 juli 1967

Quiberon
Het was triest om Hoëdic weer te verlaten. Ik liet er een stukje
gevoel achter na zo helemaal deel te hebben uitgemaakt van
Richards naaste familie, zusjes, broers, vrienden. Ik omhelsde
zijn moeder, maar hield me in, want ik voelde meer hartstocht
dan ik durfde tonen. Zij was het die ons Richard gaf van wie ik
nu zo erg veel ben gaan houden. Ik zou nog veel meer willen
schrijven, maar ik ben te geëmotioneerd.
Hij wil terug naar St. Dizier, dus dat doen we eerst. Als we
maar samen zijn.
27 juli 1967

Droomde van Henk Hofland: we dineerden met zijn vader en
de voormalige verpleegster, die voor zijn zieke moeder zorgde
voordat zij overleed, en die nu zijn stiefmoeder moet voorstellen. Nu herinner ik me een verschrikkelijk verhaal dat
Henk mij bij onze laatste ontmoeting vertelde. Zijn vader had
hem gevraagd wat hij voor zijn verjaardag wilde hebben. Hij
46
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had gezegd: „Een bouwdoos.” Ik geloof om vliegtuigjes te maken. Dat zou op mijn veertigste jaar niet direct mijn eerste keuze zijn geweest, maar okay. Zijn vader vroeg naar de prijs. „Zeven vijftig” , antwoordde Henk. Waarop zijn stiefmoeder opmerkte: „Waarom geven ‘we’ hem niet die 7,50 en kan hij zijn
bouwdoos zelf kopen?” En warempel, Henks vader had hem
het geld gegeven. Voor mij toont dit schokkende incident andermaal aan dat Henks vader niet echt van Henks moeder
hield. Want, zou hij dat wel hebben gedaan dan zou hij steeds
zijn vrouw in zijn zoon terugzien en natuurlijk nooit in die stijl
hebben kunnen handelen. Ik had nooit echt contact met
Henks vader en was juist zeer gesteld op Henks moeder. Ik
weet dat Henk lijkt op zijn vader, maar blijf hopen dat hij aardt
naar zijn lieve moeder.
Voor mij is liefde – ik weet dit nu – een totale coïtus van denken en voelen, van geest en lichaam. Voor me ligt het beestje
dat Frits uit steen heeft gehouwen. Er hoort een scala van emoties, en herinneringen bij, waarvan ik het moeilijk vind om afstand te doen. Maar juist daarom wil ik het bij Richard laten.
Liefde bestaat niet, als slechts een persoon dit zo voelt, en niet
wordt beantwoord. Liefde die beantwoord wordt met vriendschap, zelfs als de gevoelens van genegenheid diep zijn, is een
verloren liefde. Een dergelijke liefde moet snel veranderen in
een wederzijdse diepe vriendschap, niet meer en niet minder.
Met andere woorden: niemand heeft het recht de gevoelens
van een ander te overheersen. Wie het ook is, zelfs je eigen
moeder niet. Liefde is een volledige coïtus, geestelijk, maar met
als aanhangsel de fysieke kant van het verhaal. Het ook nog in
elkaar passen van beide lichamen vervolmaakt te ontmoeting.
Het gebeurt slechts zelden, maar ik wil geloven dat het bestaat.
Het is een kostbaar iets. Misschien wel de meest kostbare gebeurtenis in de wereld, want alles in wat we zijn is er in betrokken: lichaam en ziel. Een mens leeft dan pas echt. Daarom ben
ik half dood.
Wanneer je iemand ontmoet en de totale omhelzing voor mogelijk houdt, moet je afwachten en aftasten of dit op normale
en natuurlijke wijze mogelijk zal zijn. Want iedere poging het
verloop der dingen te forceren heeft een destructief bijeffect.
Wanneer de totale liefdeskaart er niet in zit, moet degene die
deze mogelijkheid op het liefdesobject heeft ingeschat, diens
scala van gevoelens (en de daaruit voortvloeiend seksuele drang)
onder controle zien te brengen en zich richten op die andere
kaart, namelijk die van de diepe vriendschap. Ook die vorm
van affectie is zeldzaam tenslotte. „I love you Richard” is dus
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een zin, die uit het repertoire zal moeten worden genomen.
Althans in de betekenis van de totale omhelzing, die er niet en
nooit in zal zitten. Ik houd niet van je Richard, ik „bevriend”
je. Ik houd niet van je Peter, ik „bevriend” je.
Erik leest mijn dagboek om „mij” beter te leren kennen. Richard leest mijn dagboek om te zien wat ik over hem zeg. Misschien is het daarom dat Erik nog steeds mams favoriet is. Maar
het kan ook zijn dat zij voelt dat Erik „normaler” is volgens
haar waarden en normen, omdat hij eigenlijk niet gay is.
Gisteren zei een Italiaanse jongen met een baardje op de boot
van Hoëdic naar Quiberon tegen Richard, dat hij mij een beauty vond en dat hij „would like to stuff me”.
„Wat is dat nu weer?”, vroeg ik.
„Oh, hij wil je met zaagsel vullen, zoals je vogels opzet,” zei
Richard. Italianen willen jongens altijd naaien dat herinner ik
me uit mijn Romeinse tijd. Dat is trouwens ook de obsessie
van Arabieren. Ik probeerde Richard mee naar Huis ter Heide
te krijgen, maar hij aarzelde. We verlieten St. Dizier richting
Reims. Daar besloot hij toch terug naar Parijs te liften. Ik zette
hem om 15:15 uur bij de afslag naar Parijs buiten Reims af. Ik
gaf hem een hand en reed weg. Zal ik ooit weten wat er bij dit
afscheid na een heerlijke reis bij hem omging? Ik kan mijn eigen gevoelens nauwelijks onder woorden brengen. Toen ik
hem daar aan de grote weg zag staan was ik dermate geëmotioneerd dat ik niet begrijp waar ik de moed vandaan haalde echt
weg te rijden. Maar goed dat is wat hij, wilde. Ik herinner me
zijn uitspraak: „There will always be a pauvre con who will love
me.” Ik maak me zorgen over zijn wel en wee straks in Parijs
28 juli 1967

Huis ter Heide
Was uitgeput na een razende rit naar huis, werd midden in de
nacht wakker en kon niet meer slapen. Richard dreunde door
mijn hoofd. Er was veel post. Van Larrio Ekson, en van Harisanto. Santo schijnt nu te zijn aangenomen om in Stuttgart zijn
architectenstudie af te maken. Indien mijn vader niet plotseling
zou zijn overleden, zou dat in Delft zijn gebeurd. Jammer,
want dan was alles zo anders geweest, ook voor Santo zelf.
Ook Jaqueline de Gunzburg and Najwa Sarkis hebben me geschreven. En er was een lieve brief van Jonathan Raymond.
Hij had de zomer gebruikt om Grieks te studeren, „which I
really enjoy immensily. Needless to say, it involves a great deal
of hard work, but, if sustained, will be well worth the time
spent.” In 1968 eindigt zijn studie filosofie in Boulder, Colora48
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29 juli 1967

Ik neem de draad weer op. Rector Postma van Nijenrode heeft
bekend gemaakt dat de studie van het NOIB voortaan drie jaar
zal zijn. Begin weer kranten te lezen. Het sprookje is voorbij.
In Time staat een foto van een Amerikaanse tank in Vietnam
volgeladen met dode soldaten en mariniers omgekomen tijdens
een hinderlaag van de Vietcong nabij Con Thien. Er liggen
wel 25 verminkte, half blote, in gescheurde uniformen dode
jongens rond de gevechtstoren. Er staat notabene onder dat
twijfels groeien of 600.000 militairen wel „genoeg” is om de
strijd te winnen. Ik kan naar zo’n foto staren en me verbeelden
dat Henk, Martin, John, Freddy, Erling, Tony, Gilles, Frits,
Erik, Santo, Larrio, Loet, Richard en Peter daar, aan flarden
geschoten, als wegwerpartikelen liggen opgestapeld. Zij, die
49
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do, „and I am not happy of that fact.” Hij is onzeker over de
volgende stap. Ik houd van die jongen.
Ben naar Frits gegaan. Hij was heel lief. Hij vindt Richard
„eindeloos”, net als vroeger Harald Binder uit Wenen. „Gewoon om samen mee te slapen, lief mee te zijn, niets meer.”
„Of minder,” zei ik.
Op de terugweg stopte ik bij Gerard Croiset in Utrecht. Ik
wilde over Richard praten. „Oh, je bedoelt die fotograaf uit
Frankrijk; heeft hij je een beetje voorgelogen?” Ik moet onwezenlijk gekeken hebben, want Gerard vervolgde: „Dat zag ik
meteen hoe die jongen was. Hij weet niet precies waar zijn
verbeelding ophoudt en de werkelijkheid begint. Dan zegt hij
maar wat, niet om te liegen, maar...” Richard was overigens
wel de moeite om te bestuderen: „Want hij heeft een creatief
vermogen.” Ik vroeg of Richards lievelingswens om in de
filmindustrie te werken in vervulling zou gaan. „Dat zal nog
wel een paar jaartjes duren.”
De paragnost begreep uitstekend waarom ik zo van de vakantie
had genoten. „Dan ontvang je andere trillingen. Maar wanneer
je met mij voor een moordzaak op reis zou zijn gegaan was het
wel even anders geweest.” Over mijn zorgen over mams eenzaamheid zei hij dat zij het beste in een verzorgingsflat zou
kunnen gaan wonen. „Dan past zij zich het beste aan. Nu kom
jij iedere keer thuis en dan verbreek je die aanpassing aan het
alleenzijn weer. Later zal zij je dankbaar zijn.” Hij vond mijn
moederbinding nog erg sterk. Zelf ging hij niet zover in zijn
gevoelens, want die kon hij tijdig afremmen. Als doekje voor
het bloeden deelde hij mee dat ik spoedig een baan aangeboden zou krijgen.
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deze jongens die verschrikkelijke dood in jagen hebben kennelijk nooit Frits, Erik, Loet, Richard of Peter-ervaringen gehad.
Anders zou je dergelijke orders niet kunnen geven. Voor één
keer wil ik een gedeelte van wat in Time staat onder de kop
„Armed Forces” met als ondertitel „Quick Kill” overnemen.
Viet Nam is no place for the traditional American rifleman, who prides himself on long-range sharp shooting and
an unerringly steady hand. Though infantryman do get some
chances for this, most fire fights occur at ranges of 50
ft. or less, in dense jungle that offers only a fleeting
glimpse of the enemy. To hit so elusive a target requires
“instinct shooting” of the highest order, and last week
the U.S. Army was hard at work honing that instinct in its
infantry trainees – using, of all things, Daisy BB guns.
BB With a BB. Known as “Quick Kill,” the program is currently being taught to some 1,300 recruits each week at
Fort Benning, Ga., by late fall will become part of the
basic infantry course in all twelve U.S. Army training
centres. “Quick Kill is, for the shot you’ve got to make
when you don’t have time to line up your sights,” says
Colonel William Koob, 47, director of weapons at Benning. “When it’s either kill or be killed.” After a day
of instruction and the expenditure per man of 800 BBs
(which cost only as much as two M-14 bullets), half of
the trainees can hit a penny in mid-air. An impressive 5%
get sharp enough to hit a BB with a BB.
Based on instinct-shooting techniques developed by a Georgia snuff salesman and trick shot named Bobby Lamar
(“Lucky”) McDaniel’s former business associate, Promoter Mike Jennings, 50, a dabbler in horse races, prize
fights and shooting matches. Behind the method is the
same principle that a small boy instinctively adopts in
a game of Cowboys and Indians. When he sights his foe, he
flicks his index finger toward him and, without really
aiming hollers “Bang! You’re dead!” His hand is an extension of his eye – and in instinct shooting, the key is
to make the weapon an extension of the eye.
To do so, the rifle must be locked solidly into the shoulder, with the stock flush along the jawbone. The left
hand is almost fully extended, holding the barrel and
the right hand snaps off the shot. The gunner keeps both
eyes open and on top of the target, since most shooters
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Het Indonesische kabinet heeft besloten om zich nog krachtiger in te zetten om de nog resterende invloed van president
Sukarno uit te wissen en waarnemend-president, generaal Suharto de volledige macht toe te spelen. Toch schijnen nog een
aantal leidende figuren veel kritiek op Suharto en de zijnen te
hebben. Generaal Sukendro, oud-hoofd van de militaire inlichtingendienst, is zelfs gearresteerd. Procureur-generaal generaal Sugih Arto heeft zelfs meegedeeld dat een aantal hoge legerofficieren en burgers in verzekerde bewaring zijn gesteld op
verdenking van het terug aan de macht willen brengen van
Bungkarno. Ook maakte hij bekend, dat Guruh Sukarno, die
bij een wedstrijd met auto’s de zoon van kolonel Saelan, een
adjudant van president Sukarno, doodreed, nu terecht zal moeten staan.
29 juli 1967

Evenals gisteren belde Peter van de Wouw. Zijn vriend gaat pas
maandag naar Portugal dus tot die tijd moet ik wachten.
De foto’s van de reis met Richard zijn fantastisch. Ik zond hem
negen opnamen toe. Ik mis hem zeer en droomde van hem.
Nellie en Theo keerden terug van een reis naar de VS en Canada.
30 juli 1967

Sliep onrustig vanwege Richard. Waar hangt hij uit? Is hij naar
de Fiacre geweest? Duizendmaal op een dag is hij in mijn gedachten samen met flarden van gesprekken uit onze reis. Ik
vraag me ook af, of hij daar aan denkt. „Nous avons vécu toute notre vie dans un songe dont nous réveillons a la veille de
mourir,” schreef François Mauriac in een „Bloc note” in de Figaro Littéraire.
Nu zegt de minister van Volksgezondheid in Jakarta dat Bungkarno een nieraandoening heeft. Dat is oud nieuws. Al jaren
geleden sprak hij tegen mij over zijn „steenfabriek”. Generaal
Amir Machmud heeft het gewaagd president Sukarno te
verbieden naar Jakarta te komen zonder toestemming te hebben gevraagd. Ze zijn daar goed gek en bovendien lafaards.
Welk gevaar vertegenwoordigt Sukarno, wanneer hij op sandalen, in een open hemd, naar een monument komt kijken?
De Telegraaf meldt dat het verzet tegen Suharto zou groeien,
omdat men blijkbaar geleidelijk aan uit de roes van de om51

Huis ter Heide

instinctively shoot low. He does not aim. “That’s a dirty word around here,” says a Benning sergeant.
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wenteling van 1965 schijnt te ontwaken. Men begint in te zien
dat de militairen langzamerhand alle sleutelposities in de regering en het parlement hebben bezet en door blijven gaan met
burgers en politici van vroeger uit vitale posities te verwijderen. Daar moet je toch wel Indonesiër voor zijn om nu pas in
te zien wat de coup en het verraad van Suharto en de zijnen
feitelijk betekenen voor de Republiek Indonesia. Het is een
militaire dictatuur geworden, no more, no less.
Jim Garrison, officier van Justitie in New Orleans, die een onderzoek naar de moord op JFK leidt, is een moedig man. Nadat
NBC-televisie een zeer kritisch programma over Garrison uitzond, heeft hij Walter Sheridan en Richard Townley, de makers van de uitzending, voor de rechter gesleept. Ze hadden
een getuige van Garrison geld geboden opdat deze zijn getuigenis zou veranderen. Beide journalisten zijn op borg tocht van
5.000 dollar vrij. Het vreemde van de zaak is dat senator Robert Kennedy het voor Sheridan heeft opgenomen door te verklaren dat deze mijnheer indertijd voor JFK heeft gewerkt en
een oprecht en onkreukbaar man is. Hoe kan dat wanneer je
met omkopingspraktijken bezig bent? Waarom spelen uitgerekend de Kennedy’s de Oswald-is-de-moordenaar kaart?
31 juli 1967

De Indonesische regering heeft het diplomatieke paspoort van
Dewi, die met haar dochter nog in Tokio verblijft, ingetrokken.
Sudisman, de militaire strateeg van de PKI die in Jakarta terechtstaat voor betrokkenheid bij de zogenaamde PKI-coup van
1965, heeft het hof gevraagd president Sukarno als getuige te
mogen laten horen. Dat gebeurt natuurlijk niet. De Telegraaf
meldt nu ook, in vette letters, dat „corruptie” tot de huisraad in
Jakarta is geworden. De regering Suharto heeft dan ook een
commissie in het leven geroepen, die haar van advies moet
gaan dienen bij het te voeren beleid. Voorzitter is professor Sumantri, terwijl zelfs leden van de KAMI – de door het leger voor
hun karretje gespannen studenten – mee aan de tafel mogen
zitten. Omkopers zullen nu over omkopers gaan oordelen!
Vooral de honderden miljoenen die uit het buitenland komen
in de vorm van „hulp” zullen nader worden bekeken, sinds ze
voornamelijk in de zakken der generaals verdwijnen, zoals van
Ibnu Sutowo en consorten.27

27 De Telegraaf, 22 juni 1967.

52

11-10-2002

11:56

Pagina 53

53

Huis ter Heide

Jim Garrison heeft het befaamde Warren Report zonder meer
een „fairy tale” genoemd. Ik vrees dat hij groot gelijk heeft,
maar hoe dit waterdicht te bewijzen, wanneer bovendien het
volle gewicht van Washington, gesteund door de media , op de
Garrisons van deze wereld neerkomt?
Terwijl ik met Richard een paar weken de hort op was werd in
Saigon bekend gemaakt dat tot dusverre 2.390 Amerikaanse
oorlogsvliegtuigen door Hanoi waren neergehaald. Denk toch
eens even in. Geen woord over de piloten. Het enige wat telt
zijn de machines zelf, want er moeten nieuwe toestellen worden gemaakt, wat prima is voor de economie. Er worden nu
ook helikopters met zoeklichten ingezet om ’s nachts op de rivieren de sampans, die de Vietcong bevoorraden, uit te schakelen. Wat komt daar op de bodem van rivieren te liggen tussen de vissen en de hemel mag weten wat nog meer? Op 17 juli
– Richard en ik wisten van de prins geen kwaad, we waren in
Cap d’Antibes aan het spelevaren – hebben eskaders B-52
bommenwerpers in 24 uur niet minder dan één miljoen kilo
bommen boven vijf gebieden van de Mekongdelta laten neer
regenen. Frisse morgen. In de eerste helft van 1967 zijn meer
Amerikaanse militairen uitgeschakeld dan in het hele jaar 1966,
namelijk 5.172 doden en 33.302 gewonden. Op 19 juli publiceerde de Herald Tribune het zoveelste vraagteken-editorial:
„How many Troops for Victory?” Generaal William Westmoreland wil de troepensterkte opgevoerd zien tot 600.000. En
wat schrijft deze toonaangevende krant? „The question is
whether the military victory the United-States seems now to
be pursuing is worth the price, or whether a meaningful military victory can be achieved in Vietnam at any acceptable price.”
Moet je na gaan: let op het woordje „now” de Amerikanen
zijn al vijf jaar betrokken bij die waanzinnige oorlog! Intussen
heeft LBJ de heren Clark Clifford en generaal Maxwell Taylor
op een rondje Europese hoofdsteden gezonden om „de
bondgenoten” te bewegen meer steun aan de Amerikaanse
oorlogsavonturen te verlenen. Intussen heeft oud-president generaal Eisenhower voorgesteld te overwegen een officiële oorlogsverklaring aan Vietnam te doen uitgaan.
In vijf Amerikaanse steden braken rond 24 juli – toen we op
dat heerlijke mini-eilandje Hoëdic voor de kust van Bretagne
zaten – in ongekende hevigheid rassenrellen uit. Detroit werd
het zwaarst getroffen. Hele huizenblokken brandden af, vijf
negers werden gedood, vele anderen gewond. De regering
zond 4.700 parachutisten om de orde te herstellen. LBJ vloog
zelf naar Detroit. Een dag later, op 25 juli, verspreidde de cha-
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os zich naar New York, Rochester, Cambridge, Houston, Toledo, Lima, Portsmouth, Englewood, Tucson, Grand Rapids,
Flint en Pontiac. In Detroit steeg het aantal doden en gewonden snel, tot respectievelijk 25 doden en 1.500 gewonden.
„Washington,” meldde Fred Harris in de Times, „was alarmed,
shocked and saddened.” Stel je voor. De regering, de democratische verkozen vertegenwoordigers van het volk, beseften
blijkbaar nog altijd niet dat de wens naar black power onder de
negers meer was dan alleen maar een slagzin. „Lower-class-bigcity politics has almost always been ethnic politics,” waarschuwde de Washington Post. Het is duidelijk, de negers hebben geen zin zich langer te laten ringeloren door slappe, ongeïnteresseerde, overwegend blanke gemeentebesturen, die
hun ogen sluiten voor de noden en behoeften van negers. Of
naar blanke regeerders in Washington, die de negerjeugd naar
Vietnam zenden aan de hand van het motto: opgeruimd staat
netjes.
Een andere voormalige held van de Westerse politici en media,
Moise Tshombe heeft voor een rechtbank in Algerije verklaard: „I was the victim of the CIA and of my popularity in the
Congo.” Daar kwam deze meneer wel erg laat achter, als het
waar is trouwens dat hij gewoon een van de pionnen van de
Amerikaanse inlichtingendienst was in de Derde Wereld, waar
het wemelt van dit soort verraderlijke sujetten. Hier heb ik in
de Spiegel uitvoerig op gewezen. Het is de vraag of deze
meneer, die niet anders verdient dan aan een hoge boom te
worden opgeknoopt, door Algerije zal worden uitgeleverd.
Men kent daar de feiten over de Congo. En warempel, wie andere dan de hoofdredacteur van De Telegraaf neemt het in een
hoofdartikel op voor de verrader Tshombe, die er overigens
geen gat in zag de rijkdommen van Katanga ten eigen bate aan
het westen te verkopen. De rol van het aan natuurlijke hulpbronnen arme België in deze affaire is natuurlijk eveneens misdadig geweest.
1 augustus 1967

Trots heeft Adam Malik in het Indonesische parlement verkondigd dat de bezittingen en huizen van de verschillende
echtgenotes van president Sukarno verbeurd zullen worden
verklaard en voortaan aan de staat toebehoren. Dat betreft de
villa van Ibu Hartini en de villa van Dewi. Slechts een Sumatraan is tot zoiets in staat. Een Javaan zou niet zo gemakkelijk te
vinden zijn om Bapak het openbaar te beledigen. Suharto laat
het intussen wel toe.
54
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2 augustus 1967

Ik verlang naar Peter, maar ik ben bang dat ik hem een beetje
gebruik om Richard te vergeten.
28 Zie Memoires 1953 – 1957.
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De KGB heeft de „slimme zet” bedacht om de kleinzoon van
Stalin, de 22-jarige medische student Josef Alliluyev zijn moeder Svetlana, in het openbaar, voor onstabiel en een beetje gek
te laten uitmaken. Svetlana had juist gezegd dat zij wist dat haar
kinderen het in hun hart met haar uitwijken naar de VS eens
waren. Het zijn ezels bij de KGB en bovendien erg naïef, maar
wie weet trappen toch veel Russen in dergelijke doorzichtige
propaganda.
Gisteren ben ik naar Peter toe geweest. Hij heeft dezelfde instelling als Richard. Ook hij heeft adoratie nodig. Wie eigenlijk niet? „Ik heb afwisselende sekservaringen nodig,” zei hij,
terwijl mijn liefde en affectie slechts voor één persoon zou zijn.
Zijn reis met Philip was goed verlopen, maar toch heb ik de indruk dat er spanningen zijn. Maar, wanneer je van een jongere
jongen houdt – en dat is wat Richard me duidelijk heeft gemaakt – dan betaal je altijd een prijs. Ik heb mezelf ook nooit
aan een oudere man kunnen geven, zoals met prins Paul
Theodore Paléologue in Rome in 1955-l956.28
Mam zit in de tuin. Zij zegt dat een musje een koekje uit haar
hand at. Ook keek ze naar de mieren, die langs de randen van
het terras kwamen en wegvlogen. Ze zei dat mijn vader, wanneer dat gebeurde, altijd van mening was dat dit warm weer
voorspelde. Ik vind mam zo eenzaam, erg triest. Theo maakt
zich er vanaf door te zeggen dat het haar eigen schuld is, want
ze had naar hem moeten luisteren. Dan zou ze echter naar zijn
pijpen hebben moeten dansen en pas echt in de vernieling zijn
gekomen.
A. Teunis van de Spiegel belde om te zeggen dat de Indonesische regering tegen het blad een proces wilde aanspannen omdat ik over de smerige praktijken van Adam Malik en consorten had geschreven.
Adam Hochschild kondigt de overmaking van 285 dollar naar
mij aan en zal, zodra mijn artikel in Ramparts is afgedrukt, tien
exemplaren per luchtpost opsturen.
Al mijn denken blijft overschaduwd door vragen en puzzels
over Richard. Wat voert hij momenteel in Parijs uit? Het
maakt me verward en onbeschrijfelijk eenzaam. Ik kan wel afleiding gaan zoeken, maar wat helpt dat?
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De Spiegel is vanwege mijn artikelen in Indonesië verboden.
Goed teken.
De Amerikaanse rassenrellen zijn nu ook overgeslagen naar
Washington D.C. Op nog geen kilometer afstand van het Witte Huis werden 25 winkels kort en klein geslagen. Ook andere
steden maakten nu kennis met wilde ongeregeldheden van razende negers. Er komen steeds meer berichten naar buiten van
militairen en politiemannen die in koelen bloede negers hebben neergeknald.
Peter belde. Het zit echt goed met hem.
3 augustus 1967

Ik was in mijn dromen bij Richard.
Lees The Medium is the Message van Marshall McLuhan en
Quentin Fiore.29 Er bestaat natuurlijk geen twijfel over dat de
elektronische technologie veel meer teweeg brengt dan we ons
bewust zijn, in het bijzonder in de hoofden van mensen. Ik ben
het ook eens met de stelling: „Our Age of Anxiety is, in a great part, the result of trying to do today’s job with yesterday’s
tools – with yesterday’s concepts.” Of met: „Politics offers yesterday’s answers to today’s questions.” Ook ben ik het eens
met: „The method of our time is to use not single but multiple
models for exploration – the technique of the suspended judgement is the discovery of the 20th century as the technique of
the invention was the discovery of the nineteenth.”
Mevrouw Schimmelpenninck schijnt nu tijdelijk haar intrek te
hebben genomen in ons voormalige ouderlijk huis De Horst.
Het huis van de Schimmelpennincks is verkocht. De hele
Baarnseweg in Bosch en Duin is veranderd. Er zijn huizen bijgebouwd, daar waar vroeger bos was. Er wonen allemaal nieuwe mensen.
Lees Notre Amour van Roger Peyrefitte.30 Hij herinnert zich
een jongen aldus: „Ce garçon avait l’age de ce dieu – l’âge que
les Grecs appelaient si bien ‘l’heure’: l’heure de la fleur qui
éclot, du fruit qui est mûr.” Peyrefitte beschouwt de pederastie
de meest onuitputtelijke vorm van liefde, want het zou de liefde van de jeugd zijn. „Un pédéraste n’est jamais gâteux, car sa
vie est une lutte incessante, dans laquelle il faut vaincre ou
mourir.” Beetje overdreven. Ik ben twintig jaar ouder dan de
meeste van mijn vrienden, Erik, Frits, Loet, Richard, Peter,
terwijl ze allemaal ouder dan 21 jaar zijn. De pederast valt op
29 The Medium is the Message, Marshall Mcluhan, Quentin Fiore, Random House Publishers, New York, 1967.
30 Notre Amour, Roger Peyrefitte, Flammarion, Parijs, 1967.

56

11-10-2002

11:56

Pagina 57

4 augustus 1967

De dichter Rendra is in Amsterdam. Hij schreef me uit New
York dat hij met zijn vrouw en hun twee kinderen via Londen,
Amsterdam en Rome naar Djokjakarta terug zou gaan. Hij
wilde daar schrijven en misschien aan de Gadjah Mada Universiteit gaan doceren. Hij hoopte, nu hij een vreedzame integratie van de Permias, de Indonesische studentenvereniging bewerkstelligde, dat Sabam Siagian en Muhammadi de zaak niet
opnieuw in het honderd zouden sturen. „Sabam Siagian is de57
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nog niet panklare jongetjes van zes en acht jaar. Dat kan ik me
dus helemaal niet voorstellen. Trouwens, ik ben het eens met
de constante strijd, die je voert om jongens die twintig jaar jonger zijn te veroveren, maar je gaat allerminst dood wanneer je
de strijd verliest. Je past je aan en omstrengelt dat gedeelte van
hun affectie, dat beschikbaar is en misschien wel blijft. We leven toch eigenlijk ons hele leven in een soort beangstigende
onzekerheid. De kunst is die onzekerheid te aanvaarden zo
lang je ademhaalt.
Mr. A.C. van Empel, die als advocaat voor Adam Malik optreedt, wilde met hoofdredacteur Teunis en mij een gesprek
hebben. In Wageningen, op de redactie, kwamen wij bijeen.
Eveneens aanwezig was de Indonesische advocaat Suardi Tasrif,
die optrad namens de journalist Mochtar Lubis, die zich ook in
goede naam en eer aangetast achtte als gevolg van mijn artikelen. De grapjassen hadden op hun manier „zwaar geschut” in
stelling gebracht. Er kwam een stuk op tafel waaruit bleek dat
de oorspronkelijke machtiging van Widjatmiko mede door generaal Suharto, de sultan van Djokjakarta en Adam Malik was
ondertekend. Waar dit document op neer kwam was dat Malik
wilde duidelijk maken dat zijn corrupte praktijken door Suharto en de Sultan werden gedekt. Prima. Voor mij maakt dit geen
enkel verschil. In tegendeel: het maakte de affaire nog ernstiger
dan ik in eerste instantie had gedacht. Suardi Tasrif zei ook vier
uur met ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro over de zaak te
hebben gesproken, maar dat liet mij natuurlijk koud. Trouwens, Pak Djarwo weet maar al te goed wie de werkelijke oplichters zijn. Van Empel wilde eigenlijk eerst niet dat ik bij het
gesprek aanwezig zou zijn. Ook zoiets. Teunis denkt nu dat
Malik & Co op basis van deze stukken een rechter de uitspraak
zou kunnen doen dat mijn artikel niet in deze vorm gepubliceerd had mogen worden. Waarom doet iedereen het toch altijd bij het minste of geringste in zijn broek?
Ben in een dagboek bestemd voor Richard begonnen.
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finitely a poison for the Indonesian community in New York.
By nature he is a bum. Wirasno warned me long ago not to befriend him. Wirasno says he can prove, that Siagian works for
the CIA.” Hij zei het zelf niet te kunnen bewijzen en er dus niet
over te schrijven.
Om 10:00 uur ontmoette ik de „keurige” meneer Liem uit Jakarta. Hij was advocaat Suardi Tasrif nagereisd. Hij stelde zich
voor als een Sukarnist. „Toen de Raad van generaals een feit
was geworden, en zij hadden besloten Bungkarno af te zetten
heb ik tegen president Sukarno gezegd, dan laat u bommen
vallen in de Straat van Malakka, waarna de Veiligheidsraad een
staakt het vuren bewerkstelligt, waardoor u tijd wint om die
generaals op te ruimen. Abdel Gamal Nasser had immers ook
de strijd tegen Israël nodig om afvallige generaals op te ruimen?” Bungkarno zou hem hebben geantwoord: „Maar hoe is
het mogelijk dat generaal Yani zich zou bevinden onder generaals, die mij willen afzetten?” Deze Liem zei dat een naamgenoot van hem in Wassenaar woonde en samen met generaal
Yani ernstige corruptie had bedreven bij de aankoop van vlammenwerpers voor de strijd om Irian Barat. Dat deed mij terugdenken aan de informatie van ambassadeur Zairin Zain dat
Yani corruptie had gepleegd met de aankoop van Hispano Suiza-raketten in Zwitserland.
Liem vroeg me: „Waarom doet u dit?” doelende op het publiceren van informatie over de steeds verder om zich heen grijpende corruptie in Jakarta. Ook vroeg hij wat ik nu dacht van
Bungkarno’s positie. Ik zette mijn standpunt – ondanks het feit
dat ik zeer op mijn hoede was voor deze meneer – precies uiteen. Toen ik opmerkte voor Bapak te hopen dat hij niet meer
tot deze hoge post geroepen zou worden, zei Liem: „Bungkarno zou geen president meer willen zijn.” Hij zei stukken mee
genomen te hebben, die Adam Malik voorgoed de das om
zouden doen. Hij toonde kopieën van brieven afkomstig van
het kantoor Blussé van Oud Alblas gericht aan de heer Van
Oorschot van het ministerie van Economische Zaken in Den
Haag en brieven gericht aan de heer Rijke van het Verolmeconcern betreffende een shady deal tussen Verolme en Adam
Malik. (De koffie in Hotel de Wittebrug was nog altijd prima.)
Liem zette uiteen dat het huidige presidium in Jakarta door drie
stromingen werd beheerst: de stroming van Adam Malik, met
generaal Nasution en B.M. Diah; dan als tweede stroming de
kliek rond de sultan van Djokja en als derde wiel aan de wagen
de oude garde van Sukarnisten. Wat opviel was dat niet duidelijk werd waar Suharto nu stond. Ik voorvoelde dat de anti58
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Ik ontmoette Rendra wat gehaast. We spraken over Adam Malik. Hij ontmoette hem in New York, toen deze naar de VN
kwam voor de Arabisch-Israelische oorlog. Rendra bracht mijn
Spiegel-artikelen ter sprake, maar Malik ging er niet op in.
Overigens had Malik bij Rendra de herinnering van Bungkarno opgeroepen, zoals Malik zich uitdrukte. Hij had geconcludeerd dat de generatiekloof onoverbrugbaar was. „We zijn niet
alleen een andere generatie,” zei Rendra, „We zijn het product
van een andere wereld, een andere geschiedenis, andere invloeden, andere maatstaven!” Intussen had kolonel Marpaung
tegen de Indonesische studenten in New York gezegd dat ik
voor de Sovjet inlichtingendienst KGB werkte. Mij verbaasde
langzamerhand niets meer. Dat was dezelfde Marpaung, die mij
met een glimlach hartelijk had ontvangen.
Dit weekeinde was bedoeld voor Peter, maar mijn kop stond
naar de Malikaffaire en alle navenante complicaties. Dat is jammer. We zagen gisteren een film. Mam vroeg of ik een familiedjimat naar de zoon van mijn grootvader en Sima Sastro Pawiro
wilde brengen. Peter ging mee naar Ede.
President Johnson heeft warempel besloten nog eens 45.000
jonge mannen naar Vietnam te sturen. Tegelijkertijd worden
de inkomstenbelastingen en vennootschapsbelastingen met tien
procent verhoogd om alle verwoestingen en uitzinnige
moord- en doodslagpraktijken in Zuidoost Azië te kunnen betalen. Het tekort op de begroting zal hierdoor naar 28 miljard
oplopen.
De militaire commandant van West-Java, generaal Dharsono,
heeft president Sukarno verboden nog langer bezoekers op pa59
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Malikkliek mij Liem had gestuurd. Hij zou tijdens het weekeinde met Jakarta overleggen of men mij verder alle details zou
verschaffen, waardoor Malik ten val zou kunnen worden gebracht. Oorspronkelijk was die val gepland voor februari 1968.
Ik maakte duidelijk niet van plan te zijn één woord in de Spiegel terug te nemen over Malik en Widjatmiko’s smerige rice deal.
Ik lichtte Henk Hofland in over mijn bevindingen, maar hij zei
niet veel anders dan: „ik ben benieuwd” en herhaalde dit enige
malen. Ook onderstreepte hij dat corruptie een algemeen
symptoom in de wereld was en het viel te betwijfelen of men
Adam Malik hiervoor naar een rechter zou kunnen slepen.
Intussen ontmoette ik Peter van de Wouw. We logeerden bij
Brigitte Freed in Amsterdam, die daar een zolderkamer heeft,
die zij het stalletje noemt, waar we konden verblijven.
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leis Bogor te ontvangen, behalve zijn naaste familieleden. Javananen zijn dus toch tot dergelijk koerang adjar-gedrag31 tegenover Bungkarno in staat.
Luitenant-kolonel Untung, die ter dood is veroordeeld, zal geoefende soldaten krijgen om hem dood te schieten. Het Parool
meldde gewoon dat Suharto’s vuurpelotons aan het oefenen
zijn. Ook PKI-leider Njono is ter dood veroordeeld, net als luitenant Ngadimo, majoor Sudjono en majoor Muljono. Ik ben
bang dat ik deze laatste kende.
6 augustus 1967

Peter en ik hadden vannacht gezonde, rechttoe rechtaan seks.
De eerste maal na onze ontmoeting op 19 mei. Daarna droomde ik notabene van Richard. Ik voel een duurzame affectie
voor Peter. We zijn nu vrienden, zo eenvoudig is het. Vooral
het laatste uur dat we samen waren was fijn. Hij debatteerde
met zichzelf of hij in Amsterdam nog wat zou rondneuzen of
terug naar Tilburg gaan.
Vlieg met een Elektra vanuit Rotterdam naar Londen. Bungkarno werd nota bene verhinderd om naar de begrafenis van de
vrouw van dr. Ali Sastroamidjojo te gaan. Het is niet te geloven
wat een burgermannetjes nu de dienst uit maken in Jakarta. De
Chinese ambassade in Indonesië is bestormd. Chinese diplomaten hebben de aanstormende jongeren beschoten. Pas daarna
greep het leger in en verwijderde de jongelui, die ze natuurlijk
zelf er opuit hadden gestuurd. Het Indonesische leger is een
rampok-organisatie geworden met moordcommando’s en geoefende vuurpelotons. Intussen wordt Bungkarno steeds meer
geïsoleerd, zoals Nasutions afgezant Ujeng Suwargana mij al jaren geleden had voorspeld dat zou gebeuren.
Senator Robert Kennedy heeft een lans gebroken voor de
schurk Moise Tshombe. Weer zo’n onbegrijpelijke daad van
RFK. Zou hij ergens bang voor zijn? Weet Tshombe teveel? In
ieder geval meldt de Times dat er weer een zestal infiltranten op
Cuba zijn gearresteerd. Die hebben bekend dat zij waren gezonden om sabotage te plegen en Fidel Castro te vermoorden.
Vroeger gelastte JFK dit, samen met zijn broer RFK, en nu gaat
LBJ er vrolijk mee verder.
Mijn oude vriend William Bast had gebeld dat hij in Londen
zou zijn. Ik ging dus eerst naar hem toe in Westbourne Terrace. Toen ik zijn kamer binnen ging, zag ik een jongen zitten
31 Onbeschoft.
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Ik logeerde in het Hilton en was om 10:00 uur op Grosvenor
Square voor een ontmoeting met de Indonesische ambassadeur, generaal Adjie. Hij ontving me meer dan hartelijk. „They
call me amoralist,” zei hij, „but how can we serve a country
without setting examples? If the Communist work 24 hours a
day we will have to work 36 hours a day. We will have to be
better than the Communists. I often argued with Bungkarno
about the PKI. We don’t need to be pro-or anti-Sukarno. We
are Pantsjasilists. I was the first to meet Bungkarno on October
2, 1965. I told him ‘Bapak, you must now outlaw the PKI.’ But
I could not convince him. Then I became the first military
commander who outlawed the PKI. Sukarno later cried when I
left Indonesia to become ambassador here. Hij vroeg mij nog
een paar maanden langer thuis te blijven. Bungkarno zei, ‘Suharto is a Solonese, he has got to take decisions’.”
Ik voerde aan dat Bungkarno zich immers niet in een positie bevond om de PKI te veroordelen of buiten de wet te stellen? Ten
eerste was de President er allerminst van overtuigd dat de PKI
schuldig was, zoals het leger hem wilde doen geloven. In 1965 had
de President al minstens drie jaar rapporten van zijn vertrouwde
inlichtingenofficieren gekregen dat een groep generaals onder
aanvoering van Nasution hem wilde wippen. In eerdere delen heb
ik uitvoerig verslag gedaan over wat Sukarno’s afgezant Ujeng Suwargana op dit punt te melden had. Verder was bekend dat de CIA
betrokken was bij vijf aanslagen op Sukarno’s leven, evenals bij de
Sumatraanse rebellenopstand van 1958. Had president Kennedy
niet hardop gezegd: „Geen wonder dat Sukarno ons wantrouwt
na wat we allemaal tegen hem hebben ondernomen?” Moest Sukarno nu na 30 september 1965 onmiddellijk de CIA en het Indonesische leger op haar wenken bedienen en de PKI van de opstand
de schuld geven?
32 Ze wonen nog altijd samen in Hollywood.
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met een uitstraling, die me deed besluiten maar weer naar de
gang terug te gaan en een nieuwe entree te maken. Zijn nieuwe vriend heette Paul, een Engelse jongen.32 Hij was blond en
pas 25 jaar. Hij schilderde en was ontwerper van decors voor
de BBC. Hij had het boek over Gerard Croiset gelezen en was
in parapsychologie geïnteresseerd. Ze bereidden een voortreffelijk diner. Het was een uiterst plezierig weerzien. Bill werkte
veel met Twentieth Century Fox en schreef filmscripts.
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Ten tweede: zelfs al zou Sukarno zeker hebben geweten dat de PKI
schuldig was, dan zou hij zich nog niet in een positie hebben bevonden om de PKI te veroordelen of buiten de wet te stellen, want
dan zou het door het leger ontketende bloedbad nog eens vertienvoudigd zijn geweest. Een veroordeling uit de mond van Bungkarno van één bevolkingsgroep zou een nog veel grotere ramp
voor Indonesië hebben betekend. Hij weigerde dit dan ook terecht, ook al zou dit hem, een jaar later, zijn positie als President
en Leider van de Revolutie kosten.
Ten derde: Bungkarno’s concept voor het bestuur van het land
had altijd op de drie pilaren, nationalisme, socialisme en communisme gesteund. Het wegtrekken van één fundamentele pijler van
de Indonesische staat zou, volgens hem, het gebouw doen instorten. Hij wilde dat niet en kon dat niet. De enkele miljoenen communisten in Indonesië hadden volgens zijn politieke concept even
veel recht om in Marx en Lenin hun heil te zoeken, net als de Islamitische partijen in Allah en Mohammed, of de nationalisten in de
partijbeginselen van de Partai Nasional Indonesia (PNI). Hij voelde
zich de Bapak voor alle groeperingen en geloofsovertuigingen en
was niet bereid zijn positie in te ruilen voor het naar de pijpen
dansen van een sterk met de CIA gelieerde groep militairen. Dan
maar geen staatshoofd en leider meer. Maar opgeven van de
grondbeginselen van zijn denken en wezen was voor hem onmogelijk, en, mijns inziens, terecht.
Ambassadeur Adjie was van mening dat Bungkarno’s NASAKslechts kon werken als een idealistische theorie,
maar in de praktijk betekende NASAKOM slechts de dominantie
van één pijler, de PKI. Hij vond dat Aidit en de PKI niet te vertrouwen waren en dat Bungkarno hen abusievelijk wel scheen
te vertrouwen en dat was zijn fout. Ik dacht: u hebt gemakkelijk praten, maar Bungkarno vertrouwde zijn generaals ook, inbegrepen Nasution, Yani en de rest. Totdat hem werd gemeld
dat sommige generaals de wereld afreisden en met de CIA conspireerden om hem af te zetten en door een pro-Amerikaanse
club te doen vervangen. Ik zei dit maar niet opnieuw om niet
op het Sukarno-aambeeld te blijven hameren, daarvoor was de
man te aardig.
Ik maakte hem duidelijk dat op dit moment mijn journalistieke
belangstelling uit ging naar Adam Malik en wat hij via Widjatmoko en andere schuinsmarcheerders zou hebben kunnen corrumperen en vertelde hem dat men er in Wallstreet lucht van
had gekregen. Ik benadrukte mij niet tegen het Ampera-kabinet in zijn geheel te keren, omdat ik geen nadere informatie
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Nu is nota bene dr. Ali Sastroamidjojo, de oud-premier van Indonesië gearresteerd.
Generaal Adjie zei gisteren er van overtuigd te zijn geweest dat
er inderdaad een Dewan General bestond. Een raad van generaals die Bungkarno wilden afzetten in samenwerking met de
CIA. „After the Americans got what they wanted all publicity
about Indonesia and Bungkarno stopped.” Hij is precies als ik
ervan overtuigd dat de Amerikanen achter de affaire van 1965
hebben gezeten. Zelf weigerde hij met de heethoofden in zee
te gaan en nam het standpunt in – wat ook steeds door president Sukarno werd verkondigd – dat er naar een politieke oplossing diende te worden gezocht. Generaal Adjie had zich gekeerd tegen militaire oplossingen van het vraagstuk. Hij had
generaal Suharto op de man af gevraagd, waarom hij werd benoemd als ambassadeur bij the Court of St. James, en hij had als
antwoord gekregen: „ga nu maar eerst.”
Bij terugkeer belde ik Henk Hofland. Ik had hem gevraagd om
bij een Rotterdams advocatenkantoor enkele gegevens in de
Verolmezaak na te trekken. Dit had hij kennelijk niet gedaan.
Geen bericht van Richard.
63
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over de andere leden had. Hij wist wie de heer Liem was, die
mij had benaderd. Hij is de vriend en advocaat van dr. Suharto,
mij uitstekend bekend, en de lijfarts van president Sukarno. Ik
kon Liem dus vertrouwen en met hem samen werken. Generaal Adjie: „Liem of geen Liem, zet door!” Ik zei ook tegen
hem dat ik al enige tijd de sporen van Malik had gevolgd. Vooral nadat ik Bungkarno had aangehoord op welke smerige wijze
Malik vorig jaar in Japan bezig was geweest om Bungkarno
zwart te maken. „Crooks will be judged by history as crooks,”
aldus de ambassadeur. Adjie, toen ik het gesprek afrondde: „My
advice to you is, go ahead. Never at any time draw President
Sukarno in your articles when you write about these matters.
When you discover corruption which is detrimental to the
people, go ahead, publish it. Always keep in mind what the political consequences of your articles could be. There are certain
figures, who will try to prove to the people with the assistance
of Washington – and lots of money under table – that the present Suharto cabinet is better for them than the Sukarno government.”
Lig in de zon op het gras in Hydepark. Tientallen gedachten en
emoties schieten door mijn hoofd, en toch domineert Richard
opnieuw.
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Max Tak is overleden, een onechte man.
Om 16:00 uur ontmoette ik de heer Liem opnieuw in Hotel
de Wittebrug. Hij ontkende de Liem te zijn die generaal Adjie
dacht dat hij was. Hij zei anoniem te willen blijven. Zo werkt
dit soort mensen. Ik begreep dat ik dubbel voorzichtig diende
te zijn. Hij had nog geen groen licht uit Jakarta ontvangen om
de voor Malik bezwarende documenten aan mij te overhandigen. Daarop lanceerde hij een historische uiteenzetting over
het aan de macht komen van Mao Tse-tung en de huidige politiek van Peking. Ik vroeg me steeds af wie deze man in werkelijkheid zou kunnen zijn. Vervolgens bevestigde hij de corruptie van generaal Yani, die als medestanders generaal Suharto, ambassadeur Sudjarwo en een meneer Lim Po Hien uit
Wassenaar zou hebben gehad. Daarna volgde een lang exposé
hoe de corruptie van Verolme in elkaar zat en waarom Malik
nu met een advocatenkantoor aan de gang was gegaan. Morgen zullen we elkaar opnieuw ontmoeten. Het zal me benieuwen.
10 augustus 1967

Nieuwe rel in Jakarta. Bungkarno had nog altijd de heilige vlag
van het land, die op 17 augustus 1945 voor het eerst was gehesen, in zijn bezit. Hij weigerde aanvankelijk de sleutel van de
kist waar de vlag in werd bewaard te overhandigen. Sukarno’s
eerste vrouw, Ratmawati, had de vlag zelf gemaakt, en de president rekende het tot zijn persoonlijk bezit. Dat was een verloren strijd. Daarop heeft Suharto eerst Sukarno’s lijfgarde van
bewakers in burger laten ontbinden en vervolgens alle deuren
en kasten in paleis Bogor van andere sloten laten voorzien, omdat Bungkarno bleef weigeren de sleutels af te geven.
Eerst bracht ik mam naar het graf van mijn vader en daarna
reed ik op goed geluk naar Tilburg. Ik vond het hoekhuis waar
Peters’ moeder woont. Zij opende de deur en zei dat hij naar
Amsterdam was en misschien pas morgen thuiskwam. Dit verontrustte me zeer. Nu was ik dubbel opgewonden: over Richard waar ik niks van hoor en nu over Peter. Ik reed door naar
Cocagne. Erik kwam naar me toe voor een kop koffie. „Jij zou
mij er in één week toe kunnen krijgen met je mee naar Amerika te gaan, maar dat wil ik nu juist niet,” zei hij.
Senator J. William Fulbright heeft in een heldere rede voor de
American Bar Association gezegd: „Largely because of the neglect resulting from 25 years of preoccupation with foreign involvements our cities are exploding in violent protest against
64

11-10-2002

11:56

Pagina 65

11 augustus 1967

Telegram van Richard: „Resterais Hoëdic ecrirais amitiés =
Richard.” Was opgelucht. Maar wat te doen. Ga ik naar hem
toe? Mam had berekend dat er misschien op Maria Hemelvaart
geen boot naar het eiland zou gaan. Van Peter geen kik.
Sprak opnieuw twee uur met de heer Liem. Nog steeds geen
documenten. Hij houdt me aan het lijntje.34
Ben naar Tilburg gereden. Peters’ moeder zei dat hij nog niet
terug was uit Amsterdam. Nu wacht ik tot hij er is, al moet ik
in de auto slapen. Steeds reed ik naar het station om te zien of
hij uit de trein kwam. Dan weer terug naar zijn huis. Eindelijk
om 22:25 uur kwam hij uit de trein. Hij zag mijn auto staan,
was stom verbaasd en liep recht op me af. Hij had in Zweden
een studentenpet gekocht. Deze stond hem cute. Hij zag er
weer barstend van gezondheid uit. We reden weg en hebben
tot 03:30 uur samen gepraat. Hij was een paar dagen in Amsterdam geweest, had enkele nummers gemaakt. „Ik heb niet
eens mijn naam gegeven.” „Ik heb veel aan je gedacht en op
het Americain-terras naar je uitgekeken, maar ik dacht, nom de
dieu, ik bel hem niet.” Hij vond dat onze relatie wide open was
en alle kanten uit kon.
12 augustus 1967

Ben met mam en de honden een lange rit gaan maken, waarvan zij intens van heeft genoten. We reden naar de Donderberg, waar we vroeger met het gezin uitstapjes naartoe maakten. Mam zal er nooit om vragen mee uitgenomen te worden.
Onbegrijpelijk.
De heer en mevrouw Suharto zijn door het presidentiële paleis
in Jakarta gewandeld om de naaktschilderijen van Bungkarno
te laten weghalen en verder alles wat zij van een slechte smaak
33 In 1993 zou Fulbright een voorwoord schrijven in de Amerikaanse editie van mijn in
Moskou geschreven interview met Georgii Arbatov.
34 Ik vind er jammer genoeg verder geen notities over terug.
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generations of social injustice.” Fulbright wees er op, dat de
rassenonlusten in de steden niet in Zuid-Vietnam waren begonnen of door Saigon werden veroorzaakt. „They were started in Southern states whose long neglected rural poverty has
driven from the South hosts of refugees who have peopled
Northern urban slums.” Ik verbaas me altijd weer over deze
prominente Amerikaanse politicus, omdat hij zelf afkomstig is
uit de zuidelijke staat Arkansas, maar altijd in bewoordingen
spreekt waarin hij aangeeft zijn tijd ver vooruit te zijn.33
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vonden getuigen op te laten ruimen. Ze hebben nu passende
sleutels en hebben alle privé-vertrekken van Bungkarno uitgekamd. Dit alles ter voorbereiding van de viering van de 17e augustus. Ir. Frits Philips is in Indonesië en is door generaal Suharto ontvangen.
13 augustus 1967

Ik was bij Peter in Tilburg. Hij had een boekje gekocht, een
zelfportret van Michelangelo. In 1545 noteerde hij: „I go about
always alone. I get out very little, and I speak to none ...” Daarop wees Peter een andere passage aan: „I have no friends of any
kind, nor do I wish any, and I have not so much time that I can
afford to waste it.”
Er was een beetje zon. We reden met de kap van de auto open
door de velden van de Peel. Hij zag er mieters uit. We hadden
het heel fijn. Maar hij zit nog te zeer aan Philip vast. Richard
voorspelde dat hij Philip nooit zou verlaten35. Peter had een
oproep ontvangen om in januari in militaire dienst te gaan. Dat
kan natuurlijk niet. Ik raadde hem aan om herkeuring aan te
vragen en mij als zijn lover aan te wijzen.
14 augustus 1967

Een briefkaart uit Hoëdic van Richard. Hij blijft er tot het einde van de maand. Moet ik hem gaan halen?
Was gisterenavond nog tot 23:30 uur in Wageningen om de
strategie van wat de Spiegel te bespreken in antwoord op de bedreigingen van Adam Malik en zijn advocaat Van Empel. Eigenlijk interesseert die zaak me geen lor meer.
Ik lees in Peyrefitte: „Je pourrais être amoureux de certaines
mères a cause de leurs fils.” Al het zogenaamde literaire gelul
sla ik automatisch over. Er zijn passages bij die ik gewoon zou
willen wegschrappen.36
Peter is op 29 augustus 1945 geboren. Dus een Maagd. Jammer, want veel van mijn close friends zijn Tweelingen, net als ik.
Of misschien is het juist wel prima.
Ontmoette Jef Teske en Sam van Eeghen. Ze waren samen in
Griekenland geweest en hadden ieder een Griekse matroos opgepikt en genaaid. Wat een relatie die twee. Sam gaf voor zijn
vijftigste verjaardag een feest in het Amstel Hotel en inviteerde
iedereen, behalve Jef.

35 Dat zou al vrij spoedig juist wel het geval zijn.
36 Roger Peyrefitte, Notre Amour, Flammarion, Parijs 1967.
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Teunis heeft Van Empel een conceptrectificatie toegezonden,
waarin zou komen te staan dat de advocaten van Malik de nodige stukken hebben getoond om te bewijzen dat de heren
Malik, Onishi en Widjatmiko bij de aankoop van niet 40.000
maar 50.000 ton rijst in de VS hun eigen zaken, zoals in mijn
artikel werd bericht, niet hadden gespekt, met geen cent. Wanneer dit in het weekblad komt is het een leugen, maar we zullen zien wat er gebeurt! Komt Liem met stukken? Teunis is
duidelijk nerveus over de zaak, die wanneer Malik zou willen
„in de papieren zou kunnen gaan lopen”. Ik maak me niet ongerust. Ik weet dat wat ik schreef waar is, ook al kan ik het niet
met stukken bewijzen.
Link van Bruggen, ook zo’n sujet, hield een vrolijk praatje op
de AVRO-radio en zei dat het uit de lucht was gegrepen om generaal Suharto en de zijnen corrupt te noemen. Zo gaat dat
met verslaggevers in vaste dienst. Ze vertellen slechts wat hun
broodgevers goed dunkt.
Mr. Mohammed Roem is in Nederland. Hij werd door Emile
van Konijnenburg en professor W. Schermerhorn afgehaald.
Op een persconferentie verklaarde hij niet te denken dat Bungkarno een comeback zou maken. „Gezien zijn leeftijd en zijn tekortkomingen heeft hij geen kans om terug te keren. Zijn aanhang is misschien nog wel belangrijk in aantal, maar hij bezit
geen enkele politieke macht meer.”
De Volkskrant meldde dat in Jakarta een onderzoek is begonnen
naar een kolossale corruptieaffaire van 281 miljoen gulden dat
voor Indonesië nog altijd een belangrijk bedrag is. Intussen
heeft generaal Suharto parachutisten naar Malang gezonden
vanwege geruchten dat Sukarno-gezinden daar op 17 augustus
een opstand zouden willen ontketenen.
Wipte bij de weduwe van de voormalige CIA-agent Werner
Verrips binnen. Toevallig kwam ter sprake hoe dikwijls PvdAtopman Frans Goedhart bij hen de deur had platgelopen. Je
vraagt je af wat de Tweede Kamer moet met deze spion voor
de inlichtingendiensten, die de Indonesische generaals, Yani,
Pandjaitan en Parman – alle drie in 1965 vermoord – tot zijn
persoonlijke vrienden mocht rekenen. Kaat Verrips had ook
absoluut geen boodschap aan die andere amice van Verrips, de
heer Zwolsman, „met zijn cynische praatjes”. Die zaak is een
andere niet opgelost raadsel uit mijn journalistieke loopbaan.
Ik heb Lad Johnson van de Indonesische Kamer van Koophendel in Wallstreet opgebeld. Hij zei – en hij sprak vrijuit – dat
Widjatmoko in het bezit was van alle stukken aangaande cor-
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ruptie met rijstaankopen. Er waren enkele hoge officieren
reeds uit Jakarta gekomen om deze zaak nader uit te zoeken.
Zij beschikten over dezelfde cijfers als Johnson. Ook Adam
Malik was tijdens zijn jongste bezoek aan New York over die
rijstaankopen ondervraagd en had slechts „soesa” geantwoord.
Malik deed er alles aan om de affaire op de lange baan te schuiven. „In the mean time, I can reliably tell you, that Mr. Widjatmiko has been dropped on all sides permanently.” Verder
vertelde hij een nieuwe corruptiezaak op het spoor te zijn gekomen inzake „deferred letters of credit.” De Heineken Bierbrouwerijen zouden deze via een tussenpersoon op de Nieuwe
Herengracht 11 te Amsterdam hebben opgekocht.
Diarto schrijft me, deze keer uit Semarang: „Je artikelen hebben H-bomstof doen opwaaien. Je krijgt zeker de oorlogsbijl
in je nek als je Indonesia mocht betreden. Zei je niet dat je
daarvoor weer another acht jaren moet wachten? Bungkarno
heeft immers gezegd dat de coup van Suharto Indonesië acht
jaar achteruit heeft gezet?”37 Ik ben zeer verbaasd over een andere alinea in Diarto’s brief: „In centraal Java werden duizend
officieren en soldaten van de VIIe divisie Diponegoro ontslagen op beschuldiging van een PKI-complot. Ik weet niet wat
het zal worden. We zijn nog lang niet klaar met de PKI. Dan
openen we meteen vuur op de PNI en Sukarno.” Ik had niet
gedacht ooit een dergelijke brief van Diarto te zullen ontvangen. Zelfs hij lijkt in de greep van de collectieve waanzin rond
de PKI en de anti-Sukarnorage. Dat ook hij er niet doorheen
ziet! Misschien heb ik gemakkelijk praten, omdat ik er van buitenaf naar kijk.
16 augustus 1967

Achkar Marof, ambassadeur bij de VN, zit in Ivoorkust gevangen. Hoe kan dit? Daar zitten de Amerikanen achter.
Ik ontmoet Peter om 15:40 uur in Rotterdam, waar hij een gesprek heeft met een psychiater van de GGD, die zich ook met
het blad Dialoog bezighoudt. Ik zit te wachten. Hij is al 70 minuten weg. Ik vraag me af, wat je aan jezelf zou moeten veranderen om nooit meer van iemand te willen houden. Alles in de
wereld laat me in beginsel koud, processen, Malik, de hele reutemeteut, maar wanneer love in het geding is raak ik in de war
en overstuur. Ik weet eenvoudig niet met deze emotie om te
gaan. Bij love word ik paniekerig, onrustig, depressief, heb last
37 Ik ben op het moment van bewerken van deze dagboekaantekeningen al 25 jaar
niet meer in Indonesië geweest. Indonesische vrienden blijven afraden er naar toe te
gaan.
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17 augustus 1967

Een trieste dag voor president Sukarno. Generaal Suharto heeft
ter gelegenheid van deze dag, de 22ste onafhankelijkheidsviering, een boodschap laten circuleren, waarin hij beloofde dat
het leger nooit een militaire dictatuur in Indonesië zal vestigen.
Die is er natuurlijk allang, maar dat schijnt de kudde nog niet
door te hebben, inbegrepen Diarto. Suharto lanceerde een aanval op Bungkarno, die zich aan „afwijkingen” zou hebben
schuldig gemaakt! Sukarno legde geen foutloos parcours af,
maar hij leed in ieder geval niet aan Suharto’s afwijking om een
miljoen mensen te laten afslachten. Sukarno had alles op zijn
geweten, aldus de generaal. Hij had de wet ondermijnd en de
ruggengraat van de economie gebroken en „bijna ons lichaam
vernietigd” . Verder verleende hij gratie aan 19.000 niet-politieke gevangenen en negen ter dood veroordeelden kregen levenslang.
Willem en Pauline Quarles bedankten voor mijn brief naar
aanleiding van het overlijden van hun zoon Constant. Nu zie
ik in het Algemeen Handelsblad dat er een onderzoek is ingesteld
naar de neuroloog psychiater G.C. Jedeloo, bij wie Constant in
behandeling was. De jongen was bij een zogenaamde slaapkuur
om het leven gekomen. Wat een drama. Gelukkig hebben zij
nog een dochter, Déliane, die naar Madame de Ramaix in
Baulers is genoemd.38
Ik ontmoette de heer Liem opnieuw. We spraken uitvoerig alvorens hoofdredacteur Teunis arriveerde. Nu vertelde hij niet
Liem te heten maar dat zijn naam eigenlijk Lim was. Hij was al
sinds 16 mei in Holland. Hij was advocaat Tasjrif nagereisd,
wat niet waar was. Hij praatte veel en was kennelijk pro-Peking, zoals ik eerder al constateerde. Hij zou met Luns hebben
gesproken en zelfs met Chou En-lai. Hij had nieuwe stukken
bij zich over een corruptieaffaire met kunstmest. Ik sta nu nog
gereserveerder tegenover deze man.
18 augustus 1967

Mejuffrouw Boekhoudt schreef dat zij bij mijn bezoekjes altijd
weer merkte „hoe eenzaam je je voelt en daaruit kan ik je niet
38 Zie ook Memoires 1925 – 1953.
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van eenzaamheidsgevoelens. Ik weet en voel gewoon dat het
een onbereikbaar ideaal is en zal blijven.
Ik belde mam. Er is een kaart gekomen van Richard die met
„Wim” begint.
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verlossen.” Ik had haar geschreven na ons laatste gesprek met
een triest gevoel te zijn vertrokken. „Het spijt me dat je een
gevoel van teleurstelling had omdat er veel onuitgesproken
bleef. Ligt dat aan mij? Misschien wel, ik weet het niet. Is het
niet zo, dat we in onze omgang met onze medemensen veel
moeten aanvoelen en proberen te begrijpen wat we toch niet
onomwonden brengen? Misschien speelt ook ons leeftijdsverschil een rol mee. Allemaal vragen waar ik het antwoord niet
op weet.” Antwoordde meteen.
Nicolaas Jouwe zegt nu dat het Indonesische leger 3.612 Papua’s op Nieuw-Guinea zou hebben vermoord. Van Suharto
en zijn mannen is inderdaad alles te verwachten.
Gerard Croiset zei me vanmiddag dat ik gevaarlijk voor hem
was. „Jij mengt mij in zaken, waar ik normaliter nooit aan begonnen zou zijn.” Hij noemde de affaire Verrips, die hij afbrak
toen hij „zag” wat een smerige moordpartij er had plaats gehad. Als tweede voorbeeld noemde hij de moord op JFK. Maar
Croiset doet niet anders dan moorden oplossen, alleen gaat het
nu om internationaal belangrijke moorden. Bovendien had hij
Dallas zelf aangesneden, nadat ik bevriend raakte met de moeder van Lee Harvey Oswald. Over de affaire met Malik zei hij
dat dit met een sisser zou aflopen en dat Malik er door in moeilijkheden zou komen, ook al lijkt het eerst misschien alsof hij
zal winnen.39
Peter belde om te zeggen dat zijn maag in de war was en hij
zich niet goed voelde. Hij wilde weten of we naar Parijs gaan.
Ik wou eerst nog even zuinig zijn. Er zijn momenten dat ik
dermate upset ben over Peter dat ik mezelf voorhoud hem niet
meer te ontmoeten of zien. Ik word erg moe van deze abnormale toestanden in mijn anders zo rustige leven. Wat zou het
heerlijk zijn om een liefdevolle vriendschap met iemand te
hebben, die werkelijk een vriend is en bereid zou zijn, en dit
zelf ook zou willen, om zich helemaal te geven.
Zou het bij Richard op Hoëdic ook zo’n schitterende maannacht zijn?
19 augustus 1967

Heerlijke dag met Peter. We liepen zover op het strand dat ik
er spierpijn in mijn kuiten van heb.
Bungkarno kreeg van het leger toestemming om voor een medische behandeling naar Jakarta te gaan. De grondlegger van de

39 Wat de Malikaffaire betrof zou Croiset volledig gelijk krijgen.
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20 augustus 1967

Ga nu toch wel volkomen in Peter op. Hij zei gisterenavond:
„We zitten nu aan elkaar vast.” Zou het waar zijn?
Noordwijkerhout
Hij is heel ver weg op het strand, hardlopend, duikelend en allerhande gymnastische capriolen makende. We logeren weer
bij Brigitte, de vrouw van mijn vriend de fotograaf Leonard
Freed. We waren heel vrij en lagen samen op bed in haar bijzijn, wat voor Peter de eerste keer was in aanwezigheid van een
vrouw. Later lag Brigitte tussen ons in. „Dat was eigenlijk een
bestendiging van onze vriendschap,” zei Peter. „Ik heb Wim
nog nooit met een van zijn vrienden gezien, zoals hij met jou
is,” zei Brigitte. Maar zij kende Richard niet. Ik begrijp steeds
beter dat bezoekjes aan de sauna een vorm van hoererij zijn,
maar du moment er een heel scala van andere emoties meespeelt,
weet je weer wat echte liefde, true love is en zou moeten zijn. Ik
ben bang, dat hoe meer je met hoererijseks bezig bent, des te
minder je nog ontvankelijk bent voor the real thing. Toch wilde
Peter vannacht geen seks. Wanneer ik me dan ten einde raad
omdraaide om te proberen te slapen dan pakte hij juist weer
mijn hand met de opmerking: „Je bent unfair.” Ik werd opstandig en dacht, hij gaat wel een paar dagen naar Amsterdam
en leeft zich uit met een paar wildvreemde kerels; nu het er op
aan komt gebeurt er niets. Hoe moeilijk blijft het om love – om
dat grote woord te gebruiken – te combineren met body, met
een kleine b. Ik heb geen zin om Peters’ père manqué te worden. Bij een „ontmoeting” als met Peter gaat het er om body
and soul te versmelten. Dit geldt voor Peter en dit geldt voor
Richard. Maar het lukt bij geen van beiden. Maar van nu af aan
zal het echter gelden voor een ieder met wie ik mijn leven zou
willen delen.
Ik schreef deze regels op het strand en nog veel meer. Peter las
ze. We hadden het de rest van de dag heel fijn. Ik telefoneerde
mam tweemaal en hoop maar dat zij begreep dat ik dit weekeinde voor mezelf nodig had.
Eigenlijk voelden we ons allebei rot toen ik Peter tegen middernacht bij station Tilburg – en zijn fiets had afgezet. Hij gebruikte het woord „desolaat”.
Er is weer eens een brief gekomen van Robin Moore’s mysterieuze assistent Glenn Bryan Smith. Er schijnt kortsluiting te
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Indonesische vrijheid moet vragen of hij naar de hoofdstad
mag! Hij is een gevangene in eigen land.
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zijn ontstaan tussen Max Apleboom en deze Amerikaanse outfit.
Ze zijn kennelijk nog steeds geïnteresseerd om met Gerard
Croiset in zee te gaan, maar die vond de hele JFK-affaire maar
een link zaakje geworden.40
21 augustus 1967

Nieuwe ontmoeting met Lim. Hij sprak met Sumarno op de
Indonesische ambassade, want ambassadeur Sudjarwo wil niets
met de Malik-affaire te maken hebben. Lim toonde een enveloppe waarop stond dr. S. Lim. Het was een boodschap verstuurd via de diplomatieke post van de Indonesische ambassade
in Praag. Er was een nieuw gegeven: Adam Malik zou 28.000
dollar in zijn zak hebben gestoken bij een handeltje in batikstoffen. Lim zei dat ik in Moskou, Peking en Tirana alle informaties over Malik zou kunnen krijgen, die ik maar wilde. Hij
beloofde bij hoog en laag dat hij zou zorgen dat ik belangrijke
stukken voor de verdediging tegen Van Empel zou krijgen.
Twee generaals waren onderweg naar Den Haag om de Verolmecorruptie verder uit te pluizen. Tasjrif was weer terug en logeerde in Hotel Crescendo in Amsterdam. En tenslotte vroeg
Lim of ik een petitionnement wilde ontwerpen om generaal
Suharto te vragen Bungkarno voor medische behandeling naar
het buitenland te laten vertrekken. Dit was helemaal onzin,
want Bapak zou Indonesië onder geen omstandigheden verlaten. Dit wist ik.
Le Monde schreef dat duizenden Indonesische studenten in Jakarta hebben gedemonstreerd en Suharto hebben gevraagd om
draconische maatregelen tegen de corruptie te nemen. In Surabaja zouden zelfs soldaten van het Korps Mariniers, loyaal aan
Bungkarno, in gevecht zijn geraakt met para’s die loyaal waren
aan Suharto, aldus het bericht van Reuter in Le Monde.
Bezocht Frank Stevens in Haarlem. Hij is de zoon van Jan Stevens, de overleden fotograaf en directeur van het Nationaal
Foto Bureau. Franks’ partner Magielsen had na de begrafenis
nooit meer zijn gezicht laten zien. Frank heeft het moeilijk en
kan niet best met zijn moeder overweg. Hoe kan ik helpen?
Ik belde met Hans Martinot van het ANP, mijn voormalige collega uit Jakarta, die altijd het spel met Luns meespeelde, en er
een decoratie van Hare Majesteit en een mooie baan aan over
hield. Hij vond de kwestie van een mogelijk proces van Adam
Malik tegen de Spiegel niet interessant.
Ik sprak Lim weer, hij zei: „Wanneer u een rectificatie ten aan40 Zie Bijlage 3, brief van CIA-agent Glenn Bryan Smith.
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22 augustus 1967

Zag Morley Safer’s film over China. Indrukwekkend. Voor CBS
niet eens te anti. Mam wandelde weg. Waarom zich zorgen
maken over een atoomexplosie boven Azië? De Amerikanen
bombarderen enkele kilometers van de grens met China. Ze
doen maar raak in Washington. De KRO spreekt trouwens nog
altijd braaf over „rood” China, terwijl er maar één China is. Of
is Formosa groen? Peking Review, nummer 33, schreeuwt
moord en brand over de aanval op 5 augustus van militairen en
straatgespuis op de Chinese ambassade in Jakarta. Twee gebouwen brandden tot de grond toe af en het portret van „the great
leader of the Chinese people” Mao Tse-tung werd vernietigd.
Het Suharto-regime werd omschreven als „a bunch of reactio41 Zie Bijlage 4, telegram van ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro.
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zien van Malik in de Spiegel zet dan houdt dit automatisch uw
verlies in en gaan ze procederen om een schadevergoeding.”
Hij vervolgde, „De heer Teunis is daar het meest bevreesd
voor.”
Voerde vervolgens een lang gesprek met Teunis en kreeg hem
zover dat hij concludeerde: „okay, laat Malik maar procederen.”
Terwijl het genie Hans Martinot, directeur van het ANP, de
kwestie Adam Malik niet interessant vond, telegrafeert nu ambassadeur Sudjarwo mij uit Den Haag dat de advocaten Tasjrif
en Van Empel in het bezit zijn van de schriftelijke opdrachten
van minister Malik, de heren Widjatmiko en Mochtar Lubis
om tegen mij te gaan procederen.41
Heb Notre Amour van Roger Peyrefitte uit gelezen. Wat een
immense trieste historie. Triest, triest, triest en zo waar! Zouden lezers werkelijk begrijpen waar hij over schrijft? „Même
l’amour impossible était plus fort que la mort.” En: „Il savait
comme moi que l’on ne revient pas sur ce qui est fini. Nous
n’avions pas eu à nous consulter pour employer le mot de désespoir. Nous vivrions éloignés a jamais l’un de l’autre, croyant à
l’Amour et sachant que nous n’avions plus personne a aimer”
De laatste zin van het boek : „Et je raccrochai l’appareil.”
Ik denk niet ooit tot een dergelijke finale stap als beëindiging
van een liefde in staat te zullen zijn. Je brengt toch ook een
vlinder, die tegen het raam botst behoorlijk naar buiten? Maar
die zie je ook nooit meer terug. Een vlinder staat niet in het telefoonboek. Dat „raccrocher l’appareil” zal ik nooit leren, denk
ik. Ik zal de telefoon altijd weer opnemen.
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naries, who out-Nazi the Nazis.” „Lifting a rock only to drop
it on one’s own feet” is een Chinees gezegde dat van toepassing is op het gedrag van Suharto. Helemaal ongelijk hebben ze
in Peking niet. Al vraag je je af wat zich daar allemaal voor onheilspellends afspeelt.
Maynard Parker meldde in Newsweek dat Suharto duidelijk had
gesteld: „The old order will never rise again!” Ook hij sprak
over „the epidemic corruption” dat natuurlijk van het Sukarnotijdperk werd geërfd en die voort duurde. Portretten van
Bungkarno zijn nu in strijd met Suharto’s wetten, en militairen
houden auto’s aan en bevelen de bestuurders ervan hen te
brengen naar waar zij wensen. Newsweek citeerde een student,
die Suharto recht in zijn gezicht had gezegd: „In the eyes of the
people the Armed Forces are greedy.” Suharto’s reactie was karakteristiek voor deze man: „If anyone but you had said that I
would hit him.” Precies. Dat is de psychologie van meneer Suharto. Maynard Parker waarschuwde eveneens dat Sukarnisme
nog steeds sterk onder de bevolking leefde. Hij produceerde
het cijfer van 350.000 door Suharto vermoorde landgenoten.
Zelfs de Britse Economist was met een veel hoger cijfer gekomen. Maar wat doen een 100.000 Javanen meer of minder er
voor een journalist van Newsweek toe?
23 augustus 1967

Simon Vinkenoog constateerde in Vogelvrij, wat mijn Sing
Sing-vriendje Al Brust al jaren geleden in een tekst had geschreven, dat de origine van jeugdcriminaliteit tot het onderwijs is terug te leiden. Schrijven – wil men niet tot voorgekauwde bullshit vervallen – zou eigenlijk moeten worden teruggebracht tot strikt persoonlijke ervaringen en belevenissen.
Althans wat mij betreft. Ik beoog een vorm van schrijven als
persoonlijke journalistiek. Ik denk er dan ook veel over wat,
hoe en wanneer ik eindelijk echt zal gaan schrijven.
Vinkenoog acht de belangrijkste bijdrage van Amerika aan de
twintigste eeuwse jazz. Onzin.
Tilburg
Brandde twee kaarsen bij het beeld van St. Joseph-Zorg in de
kerk bij de Tongerlose Hoefstraat, een voor Peter en een voor
mij. Philip is terug uit Portugal. Hij moet vanavond naar Philip
toe. Peter zit tussen twee vuren. Philip was eerst alles, maar „nu
heb ik jou ontmoet.” Toch denk ik dat sommige korrels van
een bepaalde fijnheid en constellatie uiteindelijk tussen ons zullen overeenkomen en uit zullen groeien tot iets echt moois.
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23:30 uur, Huis ter Heide (in bed)
„Als ik in je ogen kijk, word ik rustig en voel ik me eindeloos
veilig, thuis en met je verbonden. Maar terwijl ik dit schrijf lig
je in Philips’ armen, zoals je de afgelopen drie jaren hebt gedaan... Ik hoop het te kunnen op brengen alleen je vriend te
zijn, zeker zolang je bij Philip bent...”42
24 augustus 1967

Amerikaanse vliegtuigen hebben weer China’s luchtruim geschonden. Hanoi haalde zes toestellen neer. Er zijn onder de
Noord-Vietnamese burgerbevolking weer veel doden gevallen. Moskou waarschuwde dat de escalatie van Amerikaanse
bombardementen onherroepelijk tot „necessary retaliatory
steps” zal leiden. The New York Times wijst vandaag voor de zoveelste maal in een hoofdartikel op de implicaties van het Washingtonse oorlogsbeleid in Azië. Hoelang roept de pers, nagenoeg in koor, dat het zo niet langer kan? Meneer Johnson en
consorten trekken er zich geen snars van aan. LBJ heeft zelfs al
gezegd: „laat U Thant maar kletsen” . Deze secretaris-generaal
van de VN komt eveneens met oproep na oproep en vraagt herhaaldelijk de partijen om bij zinnen te komen.
Eindelijk! Een brief van Richard. „J’ai des tas des choses à te
dire.” Hij vraagt naar St. Dizier te schrijven en „Say helloh (a
big one) to Nina,” mijn moeder dus. Hij gebruikte een antiatoombewapeningsenveloppe: „Actifs aujourd’hui ou Radioactifs demain!” Ik antwoordde dat ik hoop hem zo spoedig
mogelijk in Parijs te ontmoeten.
De Spiegel belde dat de ambassade van India om al mijn artikelen over Indonesië had gevraagd.
Ik belde Henk Hofland om te zeggen, dat ik zijn hoofdartikel
van gisteravond over Vietnam, „Uitlaatklep” , zeer heb geapprecieerd. Hij is tenslotte ook een leerling van Anton Constandse.
42 Bovendien zat ik ook nog steeds sterk aan Richard vast.
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Soort zoekt soort. Is daarom de relatie met Peter uitzichtloos
vanwege Philip? Ik denk van niet. Ik moet geduld opbrengen,
zeker wanneer ik hem zo intens liefheb als ik hem steeds zeg.
Ook al ben ik 42, de sleutel is: kunnen wachten. Het zal niet
gemakkelijk zijn, maar ik wil het proberen. Ik reed hem naar
Oostelbeers, zette hem bij het bospad af dat door de velden
naar het huis van Philip leidt. Ik keek hem na en kreeg tranen
in mijn ogen. Life is a troublesome dream.
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Lim belde en wilde me dringend spreken. Ik ontmoette hem
om 13:00 uur in Hotel de Wittebrug. Maliks’ advocaat Tasjrif
scheen te denken dat ik in de Spiegel met de gewenste rectificatie zal komen. Hij zou tegen Lim hebben gezegd: „Het gaat nu
alleen nog maar om de schadevergoeding.” Lim dacht dat we
dit inderdaad zouden gaan doen. Ik maakte voor de heer Lim
glashelder dat dit niet zou gebeuren. We gaan niet voor de
kletspraatjes van meneer Malik door de knieën. Tasjrif was naar
J.J.F. Stokvis, de hoofdredacteur van De Telegraaf, geweest om
hem op te stoken, opdat het blad zich tegen mij en voor Malik
zou uit spreken. Kolonel Marpaung was uit New York naar Jakarta teruggeroepen. Tasjrif en ook de gezaghebbers in Jakarta
vermoedden dat ik mijn informaties via het consulaat-generaal
in New York had gekregen. Niemand komt op Lad Johnson
van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wallstreet. Ik
schreef onmiddellijk de ambassadeurs Adjie en Sudjarwo en
ook kolonel Sriamin en kolonel Sutikno dat Marpaung er niets
mee te maken had. Tegen Sutikno zei ik eveneens dat ik zijn
zwijgen langzamerhand als onbeschoft ervoer.
Later nam ik Nel Oosthout mee naar Huis ter Heide. Mam had
in een ver verleden met haar man kamermuziek gemaakt. We
aten samen in Huis ter Heide. Daarna ging ik Nel bij Gerard
Croiset aan, die tegen haar zei: „Zolang u erkenning zoekt en
aan u zelf twijfelt zult u geen topsucces hebben. Maar over twee
jaar staat u in uw glansrol in een zwart fluwelen gewaad...”
Vanavond laat zat ik bij mam op bed na te praten en zei dat ik
nog steeds nog steeds het allerliefst wilde dat Richard weer terug was in Huis ter Heide, meer nog dan Peter. Richard heeft
tenslotte geen Philip, want met Garrett is het nu wel afgelopen.
Maar eigenlijk verlang ik naar allebei.
25 augustus 1967

Professor F.J.F. Duynstee babbelt in De Telegraaf over Vietnam
en het komende debat in de Tweede Kamer over de oorlog.
Hij spaart de kool en de geit en vindt dat „men” te lichtvaardig
over de strijd tegen de Vietcong oordeelt. Mensen als hij
schenken geen klare wijn. Zij kunnen zich dit wellicht niet
permitteren, maar daarom hoef je ze niet te lezen.
Wanneer ik straks naar New York terug moet, wil ik mijn De
Mohrenschildtverhaal en het verhaal over mijn auto-ongeluk
– zeker na de interventie van Glenn Bryan Smith bij de NTS gepubliceerd hebben. Mijn oude vriend Joep Buttinghausen
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deed moeite Boebie Brugsma, nu hoofdredacteur van de Haagse Post, er voor te interesseren.
Emile van Konijnenburg nam ook weer contact op. Ik organiseerde een ontmoeting met Konijn en Brugsma samen in De
Wittebrug. Ik sprak hen anderhalf uur. Ik had het De Mohrenschildt-verhaal al geschreven en overhandigde dit aan Brugsma. Hij gaat het verhaal bekijken. Op mijn vraag waarom de
groep-Rijkens in 1961 overging op het inschakelen van de
CIA-medewerker Verrips antwoordde Konijn: „Alle middelen
dienden te worden benut om het uiteindelijke doel van overdracht van Nieuw-Guinea te bereiken, dus ook het middel
Verrips.” Brugsma vond dat Van Konijnenburg na het herstel
van de betrekkingen met Indonesië met zijn bemiddelen had
moeten ophouden: „Nu is hij nog slechts een soort portier in
Jakarta, die deuren mag openhouden voor ministers”
Er circuleerde enige dagen berichten dat Ratna Sari Dewi van
Bungkarno wilde scheiden. Zij heeft dit nu in Tokio via persbureau Antara krachtig tegen gesproken.
Régis Debray, Franse schrijver en vriend van Fidel Castro, die
in Bolivia gevangen zit, schijnt in levensgevaar te zijn. Hij zou
in verbinding staan met de guerrilla’s in de bergen. Glenn Bryan Smith zei zich ook met deze zaak bezig te houden, omdat
Fidel Castro Bolivia aan het ondermijnen was. Robin Moore
is altijd op zulke revolutionaire plekken in de wereld bezig.
Wat zijn dit toch voor mensen?
Nederland gaat 105 jachtbommenwerpers van drie miljoen per
stuk van Northrop in Canada kopen. Wat moeten we daar in
hemelsnaam mee?
Op televisie volgde ik gedeelten van het Kamerdebat over
Vietnam. Ontstellend was de onzin die Luns uitkraamde. „De
regering,” aldus de minister, „staat, om het zwak te zeggen, gereserveerd tegenover aandrang op de Amerikaanse regering om
de bombardementen conditieloos te staken. Zij is ervan overtuigd dat een dergelijk eenzijdig gebaar op dit moment niet zal
leiden tot de zo vurig gewenste onderhandelingen ter beëindiging van het conflict.” Hij vervolgde, „Er wordt in Vietnam
een guerrillaoorlog gevoerd, en dat vereist de aanwezigheid
van een groot aantal Amerikaanse troepen.” Uiteindelijk werd,
na urenlang gezwam, de motie van W.J. Schuyt (KVP) met 77
tegen 54 stemmen aanvaard. Luns zal, namens ons, Washington moeten meedelen dat Nederland wil dat de bombardementen worden gestaakt. Hij zal wel een boodschappenjongen
(de ambassadeur) sturen om dit, zijns inziens rotbericht, waar
hij het dus faliekant mee oneens is, over te laten brengen.
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Ik vond het naar om mam alleen te laten maar ik had om 23:00
uur met Peter afgesproken in Utrecht. We zouden samen naar
Amsterdam gaan en in Hotel Unique logeren. Mam vond Peter maar „een broekje”, maar misschien voelt zij zich verwaarloosd. Ik zal het nooit weten.
27 augustus 1967

Scheveningen
Heerlijke dagen. Alleen wanneer hij een paar uur alleen het
strand op wil, wind ik me op en ben ongerust. Hij verschuilt
zich dan achter frase als: „Ik ben jong.” Over twee dagen
wordt hij 22 jaar. Dat deed Richard tijdens onze reis niet. Die
eiste geen tijd voor zichzelf op. Aan het einde van twee emotionele dagen zei ik: „Peter, why don’t we love eachother?”
He smiled.
Ben in La Chute van Camus begonnen en moest na enkele pagina’s me eigenlijk al meteen schamen: „Etre roi de ses humeurs, c’est le privilège des grands animaux” , als het waar is
tenminste. Of: „La nostalgie pour les primates. lls n’ont pas
eux, d’arrières pensées.” Camus: „Plus sa femme montrait de
perfections, plus il enrageait. A la fin, son tort lui devint insupportable. Que croyez-vous qu’il fît alors? Il cessa de la tromper?
Non. Il la tua. C’est ainsi que j’entrai en relations avec lui.” 43
Zo kan je dus ook „de ander” ontmoeten. Na zo’n passage
dwalen mijn gedachten weer af naar Peter. Ik hoor hem dan dit
weekeinde tegen me zeggen: „Je maakt me erg sterk.” Dat wil
ik dan ook precies.
Ik ging kranten halen en zag een mooie jongen, donker, verbrand, misschien 19 jaar oud, met een fel oranje sweater, een
witte broek en oranje espadrilles. Onze ogen kruisten elkaar,
een flits, een flirt. Later dacht ik, wanneer ik zou zijn gestopt
en hem zou hebben meegenomen, wat zou er dan zijn gebeurd? Vriendschap en affectie zouden nooit zijn ingezet. Dus
beter niet. Peter, I love you. In het bos, gisteren, gooide ik hem
tegen de grond, in zijn Army jack en laarzen en beet hem in
zijn nek. Hij geeft dan helemaal mee en dan voel ik hoe zalig
hij het vindt om gegrepen te worden. Maar dat is geen seks, dat
is stoeien.
Woonde de avondmis in het Begijnenhof bij, net als vroeger in
de vijftiger jaren met Bertie Hilverdink. Het was eenzaam in
de stad zonder Peter. De homo, die door de straten liep, verliefd was en zei daarom niet naar anderen te kijken, die was ge43 Albert Camus, La Chute, Gallimard, 1965, p. 25.
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28 augustus 1967

The New York Times meldde: „Dutch Regime Defends Role of
U.S. in Vietnam.” Het blad schreef dat de Nederlandse regering de VS en haar rol in Vietnam krachtig had verdedigd in het
parlement. Er werd op gewezen dat Joseph Luns „een erkende
vriend van Amerika was.” Alsof de critici van de waanzinoorlog geen vrienden van de VS zouden zijn. Luns slijmt met Washington om zijn hopeloos slechte reputatie, opgedaan tijdens
de Papua-affaire, bij het establishment op te vijzelen. Trouwens, wanneer je aandachtig naar die man luistert, zou het zeer
wel mogelijk zijn, dat hij het wel degelijk eens is met de warmongers. Wat weten we eigenlijk van Luns af, hij die altijd
theater opvoert? Hij schijnt permanent op het verkeerde paard
te wedden. Bovendien, hij vergeet altijd weer dat, wanneer hij
als minister optreedt, zijn eigen preferenties niet ter zake doen.
Generaal Nguyen Van Thieu heeft in Saigon 50 hoge officieren op beschuldiging van corruptie laten arresteren. Er is natuurlijk nauwelijks verschil tussen het regime in Saigon en het
huidige regime in Jakarta, beiden zijn producten van de in
Washington levende wensen ten aanzien van anticommunisme.
29 augustus 1967

Peter is 22 jaar vandaag. Hij wordt wakker in de armen van de
man van wie hij houdt: Philip Nasta. Ik bid. Ook voor ons.
Frits van Eeden is naar Om en Bij 110 verhuisd. Hij opende de
deur, zijn haar was rood geverfd, afschuwelijk. ’s Ochtends waren zijn vier verstandskiezen getrokken, wat ook wel veel tegelijk is. Maar hij is bezig een beetje een vreemde te worden.
Newsweek publiceert een omslagverhaal over Lyndon B. Johnson.44 Ik heb het altijd een ordinaire proleet gevonden. Dat was
trouwens ook het constante probleem tussen Johnson en de
44 Newsweek, 4 september 1967.
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woon niet eerlijk. Het aandacht trekken, en subtiel flirten gaat
immers vierentwintig uur per dag gewoon door?
Er zijn in Indonesië weer officieren gearresteerd, zowel in Jakarta als in Surabaja. Wanneer houdt het ooit op? Het wordt
geleidelijk aan duidelijker dat Bungkarno zich feitelijk in hechtenis bevindt. Hij is overgeleverd aan het smerigste soort haatdragende militairen die er bestaan.
Mijn oude kamergenoot Binu Saha schreef weer uit Calcutta.
Ik moet hem antwoorden. Zou hem erg graag terug zien.

■

Z618-boek

1967 – 1968

■

Z618-boek

11-10-2002

11:56

Pagina 80

Kennedy’s, die het gevoel hadden met de chauffeur aan tafel te
moeten zitten. Newsweek meldt dat LBJ’s ijdelheid een politieke
legende is geworden. „Then there is the President’s penchant
for barnyard crudities. Four-letter words are mixed through his
private discussions, and he clearly relishes using them.” Over
Senator J. William Fulbright, een van de intelligentste politici
in Washington heeft LBJ opgemerkt: „You know, when you are
milking a cow and you have all that foamy white milk in the
bucket and you are just about through when all of a sudden the
cow switches her tail through a pile of manure and slaps it into
that foamy white milk? That’s Bill Fulbright.” Dat is dan de
huidige president van Amerika, die de oorlog in Vietnam van
25.000 soldaten naar 600.000 Amerikaanse soldaten heeft opgevoerd. Hij graaft alleen maar een steeds dieper gat voor zichzelf en sleept honderdduizenden machteloze onschuldigen met
zich mee.
John Patler (29), die ik in Washington naast George Rockwell
(49) de leider van de Amerikaanse Nazi Partij heb zien staan,
heeft zijn baas kapot geschoten.
Sprak met de heer Lim van 15:30 tot 16:50 uur. Ambassadeur
Sudjarwo Tjondronegoro is donderdag naar Jakarta vertrokken, „ook in verband met uw zaak.” Wanneer Malik valt, dan
zal hij langer ambassadeur blijven. Lim wist verder te melden
dat nu alle ambassades van de zogenaamde Bangkok-groep in
Den Haag zich in mijn Spiegel-artikelen verdiepten. Hij zei dat
ik mij niet bewust was, wat ik allemaal aan het rollen had gebracht: „U verdient een standbeeld.” Ik nam dit voor kennisgeving aan, maar echt vertrouwen deed ik de man niet. Hij zei,
dat kolonel Sutikno bang was om mij te schrijven. „U bent niet
zomaar een willekeurige mijnheer Jansen.” Nee, maar ik antwoordde dat ik het schijtlaarzerig vond.
Peter is jarig. Ik kan hem deze dag niet omhelzen. Hij zit vandaag bovendien op les – jazzballet – dat door Philip Nasta
wordt gegeven. Mam zei van mening te zijn dat je aan het gezicht van Richard kon zien dat hij misschien niet helemaal eerlijk was. „Hij geeft zich niet echt bloot. Maar hij is nog jong en
is ook wel erg jong in het leger gekomen.” Toch sprak een zekere affectie uit haar woorden. Ik zie ze trouwens nog samen
de rozen tegen de muur van de bungalow aanbinden, waar ik
foto’s van nam, want ik vond het heerlijk om dat te zien.
30 augustus 1967

Peter belde. Ik schrok eerst. Maar ik zie hem om 14:00 uur in
Tilburg. Hij was voor zijn verjaardag thuis gebleven en enkele
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31 augustus 1967

Hij moest gisteravond om 20:00 uur naar een feest bij Philip.
Ik reed naar huis en ging meteen naar bed. Mam was uit geweest en kwam vragen of ik me niet goed voelde. Ik kon geen
woord uitbrengen. Ik kan wat ik voel niet onder woorden
brengen. Ik weet alleen dat ik Peter met niemand deel. We reden naar Antwerpen en zaten in het luchthavenrestaurant. Hij
las mijn dagboek en schrok er van: „Ik wil niet dat je je zo rot
voelt,” zei hij en keek bezorgd.
Was om 11:00 uur bij professor W.F. Wertheim. Lichtte hem
nauwkeurig in. Bracht het niet op om aantekeningen te maken.
Kolonel Sriamin komt opnieuw naar Amsterdam. Hij was in
Jakarta en heeft – zo schrijft hij vanuit het Londense Grosvenor
Court Hotel – ook met kolonel Sutikno Lukitodisasta gesproken. Het zal me benieuwen.
Ik haalde Peter in Tilburg op. We reden misschien wat erg hard
– wat wil je met een achtcilinder – naar Cocagne waar Erik op
ons wachtte. Erik bladerde ongevraagd door mijn dagboek,
wat ik nu niet meer acceptabel vind. Peter is de enige waarvoor
dit is bestemd. Peter noemde ons vorige weekeinde samen,
„bedwelmend.” Erik vroeg ons bij hem te blijven slapen.
1 september 1967

Vanmorgen reed ik door de regen naar Amsterdam voor een
ontmoeting met kolonel Sriamin. Hij begon er mee me zijn diplomatieke paspoort te laten zien: „mijn eerste, alleen voor
deze missie.” Iedereen in Jakarta was razend op mij, zei hij.
Ook kolonel Sutikno, die nu wordt verweten mij te hebben
binnengebracht en voor mijn visum te hebben gezorgd. „In
een vergadering werd besloten dat ik opnieuw naar Amsterdam
zou gaan om te proberen de zaak op te lossen.” Kolonel Sutikno had hem gevraagd: „Waarom schrijft Wim zulke dingen?”
81
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van zijn negen zusters waren komen gelukwensen, evenals een
paar vriendinnen. Ik vertrok en mam zei: „Doe de groeten aan
Peter.” Had een aardige Australische jongen als lifter. Hij had
nog nooit een jongen geprobeerd. Adviseerde hem het er maar
eens op te wagen. Ik geloof, nu de relatie met Peter zich blijft
ontwikkelen, dat ik minder nodig naar Richard moet. Wat Peter en ik nu beleven is zeer op elkaar afgestemd en past voor
een belangrijk deel in elkaar. Croiset zegt dan: „Is alles niets? Is
alles gelijk aan niets? Ben je pas iets, als je je bewust bent dat je
niets bent?” Ik begrijp hem niet.
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„Hebt u toen geantwoord, omdat ze waar zijn!” reageerde ik.
Sriamin verklaarde dat men het er in Jakarta over eens was dat
tegen iedere prijs diende te worden voorkomen dat generaal
Suharto in de affaire zou worden betrokken. „Maar hij is er al
in betrokken,” zei ik, „want de advocaat van Adam Malik heeft
hem er snel in betrokken door ons een document in handen te
spelen, dat door Suharto, de sultan en Malik werd getekend en
waarin de corruptor Widjatmiko door hen werd gemachtigd
om rijst en katoen in de VS te gaan aankopen.”
„Kan je niet schrijven,” aldus Sriamin, die de drukproef van
mijn komende Spiegel-reportage las, „dat Pak Harto te goeder
trouw heeft getekend?”
„Daar heb ik weinig aanleiding toe, want als ik zie hoe generaal
Suharto eerst honderdduizenden mensen laat neerknallen en
afmaken, en als ik zie hoe hij president Sukarno nu behandelt,
dan denk ik niet in eerste instantie aan een goedmoedige,
vriendelijke Javaan, die per ongeluk in de smerige praktijken
van Adam Malik trapte. Ze wisten toch precies wat Widjatmiko voor een smeerlap was? Wanneer ik dit kan ontdekken in
New York, lijkt het me in Jakarta zelf uitermate eenvoudig. U
zou advocaat Tasjrif van Malik moeten stoppen, die dergelijke
stukken aan journalisten uitspeelt, want we gaan die brief publiceren,” zei ik.
„Ik heb met die vent niets te maken,” antwoordde Sriamin.
„Nee, maar hij probeert Maliks’ nek te redden door Suharto en
de sultan er in te betrekken.” Kolonel Sriamin had eveneens
uitvoerig met ambassadeur Adjie in Londen gesproken. „Vooral generaal Suhardiman is zeer ongelukkig met je publicaties,
omdat al deze zaken onder zijn neus hebben plaats gehad.”
„Misschien pikte Suhardiman ook een graantje mee,” antwoordde ik. „Daar is het leger prima in. Ik denk dat Indonesische generaals hogere bankrekeningen hebben dan Bungkarno,
ook al proberen ze alle tricks in the book om president Sukarno
nu zwart te maken.”
„Als Suharto dondert,” aldus Sriamin, „dondert Indonesia!”
Dat leek me onzin, maar die waarschuwing kreeg ik alvorens
hij naar Den Haag reisde.
A.A. Jongerius van de Federatie van Journalisten zendt me een
brief toe van Max Tak – inmiddels overleden – vol met leugens
waarom hij Ed van Kan mijn telefoonnummer in Kew Gardens
niet had doorgegeven. Zijn secretaresse was nieuw en kon de
lijst niet vinden. Daarom had hij Ed van Kan toen geadviseerd
Sjef van den Bogaert maar te bellen.
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2 september 1967

Prins Claus houdt Willem-Alexander vandaag ten doop. Otto
Kuijk leverde weer een staaltje van journalistiek aanpassingsvermogen in De Telegraaf. Toen Nieuw-Guinea in 1962 werd
overgedragen aan Indonesië was hij als haantje de voorste (via
Emile van Konijnenburg) in Jakarta en hemelde Sukarno op
een zo misselijke wijze op dat je er bij het lezen malu van werd.
Nauwelijks was Bungkarno in de moeilijkheden en door Suharto verraden of hij meldde zich weer in Jakarta om de lof45 Van den Bogaert was directeur van de Netherlands Information Service in New York.
Zie ook de vorige delen.
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Ook zendt Jongerius een brief van minister Luns door, gedateerd 31 mei 1967. Ik weet niet, waarom ik die nu pas ontvang.
Van hetzelfde laken een pak, Luns is onuitputtelijk in het bedenken van smoesjes, waarom ik zijn persconferenties en verzoeken om een interview steevast blijf mislopen. Daarbij braaf
geassisteerd door non-valeurs als Sjef van den Bogaert, die al jaren met een straight face smoesjes, uitvluchten en leugens tegen
mij verkondigen.45
Loet zond me 800 dollar van de 900 die hij leende terug. Ik
schreef hem dat Ewoud Quispel in mijn flat in Kew Gardens
vanaf 15 september kan wonen.
Las het gesprek van Boebie Brugsma met Luns in de Haagse
Post. Om te kotsen. Hij denkt zich altijd nog met een figuur als
Charles de Gaulle te kunnen meten. Brugsma roerde aan dat
Frankrijk sinds Mendès-France een aparte plaats was gaan innemen in de NAVO.
Luns: „Ja dat is inderdaad een constante in het Franse denken.”
Brugsma: „Die zich ook na De Gaulle wel zal voortzetten?”
Luns: „Ja, maar die natuurlijk minder virulent zal zijn. MendèsFrance was tenslotte een goed Europeaan.” Als ik de volgende
antwoorden van Luns zie, namelijk dat de publieke opinie tot
1952 „de regering liet regeren”, of dat „Niemand in Nederland, behalve misschien de Communisten, is van mening dat de
doeleinden van Amerika in Vietnam verwerpelijk zijn” – opmerkingen die Brugsma overigens verder maar laat lopen – dan
vraag ik me voor de zoveelste maal af, hoe het toch mogelijk is
dat deze meneer zich maar steeds kan handhaven.
Soldaat A.W.J. (20 jaar) uit Haarlem is door de krijgsraad in
Den Haag tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek van
voorarrest veroordeeld, omdat hij het verdomd heeft zijn lange
haren te laten afknippen. Zoiets onzinnigs schokt me tot in het
merg van mijn botten.
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trompet over Suharto af te steken. Het heet dat hij „een vloeiende pen heeft” . Nu schrijft hij dat nog maar twee jaar geleden
prins Claus in Nederland „nicht erwunscht” was, maar vandaag
staat hij „als één van de weinig echt populaire Nederlandersop-hoge-posten” aan het doopfont. „Het is toch een compliment voor prinses Beatrix dat zij eerder dan het Nederlandse
volk de charme en persoonlijkheid van (toen nog) Claus von
Amsberg ontdekte,” aldus Kuijk. „Honi soit qui mal y pense,”
roept deze broodschrijver.
Gisteravond ben ik een paar uur naar Gerard Croiset gegaan,
die indertijd besloot aan de hand van mijn foto – waar hij dan
met zijn duim over heen gaat – dat ik hem als tolk op zijn reis
in 1964 door Amerika moest begeleiden. Hij spande zich, omdat ik hem dit vroeg, tot het uiterste in. Ik wist dit, omdat hij
eerst uit de keuken een rauw ei ging halen om de maagpijn, die
hij van dit soort tour de forces krijgt, af te zwakken. Hij zou het
later in het gesprek zelfs een tweede keer, doen. Zijn eerste opmerking bij de foto van Peter die bij ons in de bungalow in
Huis te Heide genomen was, luidde: „Die jongen kent het leven niet.” Daarna: „Hij zit in een vicieuze cirkel, hij zit gevangen. Maatschappelijk gezien heeft hij het te goed.” Ik dacht dat
zijn Philip en ik, die hem te veel verwennen. „Hij moet gewoon klappen hebben,” vervolgde Croiset. „Maar,” en hij
dacht diep na, „al krijgt hij die klappen, dan komt hij er nog
niet uit. Hij moet het licht gaan zien. Hij ziet nu het dwaallicht. Hij heeft nooit gelegenheid gekregen zich te sterken
door innerlijke karaktervorming. Maar hij kan bij jou snaren
laten vibreren. Maar op deze manier is hij voor de samenleving
niets waard. Misschien wel als hij jou kan stimuleren, wanneer
hij dat tenminste wil, want ergens wil hij ook nog zichzelf
zijn.” Croiset keek me vragend aan: „Wil jij die jongen opvoeden?”
„Nee,” antwoordde ik, „ik houd van hem.” Ik vroeg hem hoe
ik Peter zou kunnen helpen bij om zichzelf te vinden, en dus
zijn innerlijke kracht te helpen opvoeren. Ik vertelde dat Peter
studeerde.
„Hij zou zijn studie een halfjaar moeten laten zitten en zes
maanden zakken gaan sjouwen, zo zwaar werk verrichten, dat
hij al het geestelijke een tijdje kan laten liggen. Hij moet man
en mens worden. Het stoffelijke moet zoveel van hem opeisen,
dat hij ’s avonds doodmoe is. Hij zal het dan eerst ontzettend
moeilijk krijgen maar hij zal er door in contact met de realiteit
komen. Je zou hem in je wagen moeten mee nemen. Kan hij
auto rijden? Je moet hem jouw leven helemaal laten mee bele84
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ven.” Ik zei dat ik dit reeds had aangevoeld en hem bijvoorbeeld al enige weken lang alles wat ik in mijn dagboek schreef
liet lezen, ook omdat we niet altijd samen konden zijn. Croiset:
„Lezen is geen beleven. Wat je leest beleef je niet.” Hij had natuurlijk gelijk.
Daarmee eindigde ons gesprek over Peter. We spraken nog
over andere onderwerpen, als hoe men de geest kan verfijnen
net als het voortdurend bijslijpen van een diamant. Ook vroeg
hij opeens: „Wat vind je eigenlijk van mijn werk?” Voor ik
kon antwoorden nam hij mijn dagboek en schreef: „Het heden
rust op het verleden. Wanneer men het heden tot in de finesses
nagaat en weergeeft, dan bestaat de kans dat men die hiaten, die
aan het heden kleven, in de toekomst, welke dan weer heden
is, niet zal herhalen. Publicatie door verantwoordelijke journalisten kan tot heil van de mensheid zijn. Wanneer zij daarbij
ook nog aangeven de weg die gelopen moet worden om de
harmonie te bereiken, dan zal dit tot heil van de mensheid
zijn!” Hij ging hier verder niet op in.
Ik beschouw gisteravond als een éclatante overwinning voor
Peter en mij. Voor ons omdat ik zou willen, dat Peter zijn
tweede studiejaar na Kerstmis afbreekt en dan een half jaar mee
naar New York gaat om te werken, hindert niet wat, gewoon
rauw werk doen. Ik denk hardop. Er is het probleem van een
werkvergunning. Ik moet er diep over nadenken. Om 05:00
uur vanmorgen stond ik op. Ik kon niet slapen. Croisets’ woorden, dat Peter gevangen zit, dreunden door mijn hoofd. Feitelijk houdt Philip hem „gevangen”. Ik moet Peter „bevrijden”.
Hij zit al drie jaar bij Philip Nasta en er is geen enkele vooruitgang. Hij staat stil. Hij moet losgelaten worden door Philip en
door mij. Dan alleen zal zijn angst om op eigen kracht te leven
verdwijnen. Peter moet verder kunnen opgroeien. Ik wil er
ook met Erik over spreken. Richard zal ik waarschuwen dat ik
nu niet kom.
Ik haalde kolonel Sriamin in Laren af. Hij is nu bij ons in de
bungalow in Huis ter Heide en kijkt met mam naar de doop
van prins Willem-Alexander. De kolonel zei dat minister
Adam Malik zich blijkbaar zo sterk voelt dat hij meent generaal Suharto te kunnen tarten door dat vitale document via zijn
advocaat Tasjrif aan De Spiegel uit te spelen. „In Pak Harto’s eigen omgeving zijn hoge officieren, die op basis van vijf procent
commissie zaken afsluiten in naam van hem,” vertelde hij.
„Ook stromen nu zakenmensen uit Taiwan naar Jakarta om
monkey-business te doen.” Hij zei dat de „Commissioner for
Trade”, een Indonesiër uit New York, ook naar Amsterdam
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was gevlogen om kolonel Sriamin te ontmoeten. Deze meneer
had ook mijn artikelen in De Spiegel gelezen en als waar gebrandmerkt. Dat wist ik dus al, want ik ga nooit over een nacht
ijs.
Terwijl we zaten te praten belde de heer Lim op vanuit Antwerpen om aan te kondigen dat hij verwachtte mij op 4 september
nieuwe stukken te kunnen geven. Ik vroeg of het nuttig zou
zijn ook een ontmoeting met kolonel Sriamin te hebben, maar
dat wilde hij niet. Onbegrijpelijk. Aan welke kant staat die
man? Ik ving flarden van het gezeik van dominee Kater tijdens
de doop in mijn vaders werkkamer op, niet te harden.
’s Middags bracht ik kolonel Sriamin naar Teunis in Wageningen, waar we enige tijd doorbrachten en daarna dropte ik hem
weer in het Carlton. Ben Peter gaan zoeken, maar zag hem
nergens, ook niet in het Americain.
Kon niet slapen.
3 september 1967

Ik stond op en wist dat ik over Peter een verhaal wilde schrijven. Ik zette La Demoiselle Elue van Debussy op. Ik was van
tijd tot tijd in tranen van pure emotie. Ik schreef De Goudvogel.
Het heeft vijftien coupletten van ieder tien regels. Het begint
aldus:
Er was eens een klein goudvogeltje,
Te jong om te paren,
fladderde het onrustig uit het oudernest.
Vader goudvogel wilde in zijn enige zoon zijn evenbeeld zien,
maar hij zag een jongen
met het zachte, tedere karakter van de moeder,
„Mijn Moeder is altijd lief” zei het goudvogeltje,
De vader stootte de jongen af,
En ons goudvogeltje fladderde uit, op zoek naar een man,
Te jong om te paren.

En het laatste couplet, na zijn levensverhaal te hebben samengevat, luidde als volgt:
De angst en schrik om zelfstandig te leven, zullen verdwijnen,
Want het ideaal is een nest te vinden,
Waar warmte en veiligheid zijn,
Maar waar tegelijkertijd de geestelijke vrijheid is,
Het contact leeft, om verder te arbeiden aan die geestelijke
ontplooiing,
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Die goudvogels maakt tot de sterkste vogels van alle continen-

De wieken van ons goudvogeltje worden steeds sterker en krachtiger,
Steeds dragen zij hem naar verdere stranden, ook steeds hoger,
Want heel hoog in de blauwe lucht cirkelt die brutale vogel van
19 mei 1967,
Wachtend op ons goudvogeltje, rijp om te paren.46

Ontmoette Peter in het Café in Middelbeers, niet ver van het
huis van Philip in het bos. We reden naar Oase. Hij las het verhaal van De Goudvogel. We praatten, praatten, praatten en gingen volkomen in elkaar op. We stonden zo dicht bij elkaar, er
was niets waar we niet bij konden. Soms was er ook weer wat
afstand, wat juist goed is en een „grand amour” in stand houdt.
Ik zette hem om 01:30 thuis af.
Geen woord van Richard.
Als altijd wil ik Henk Hofland deel laten uitmaken van mijn
contacten. Hij zei dan ook kolonel Sriamin wel te willen ontmoeten. Een hoofdartikel in het Handelsblad getiteld „Haardos” ging niet verder dan de stelling of er een redelijk verband
gelegd kon worden tussen de strafmaat en het gepleegde delict
in het geval van een militair die zijn haar niet wilde afknippen
en 18 maanden gevangenis kreeg, Ik vond het maar een slap
verhaal. Henk zei dat Steketee het had geschreven.
Teunis meldde dat Hans Martinot van het ANP tegen hem had
gezegd: „Oltmans is een merkwaardig goed journalist.” Dan
moet hij de Raad van Bestuur maar voorstellen mij tot hoofdredacteur van het ANP te benoemen.
4 september 1967

Om 16:00 uur ontmoette ik Carel Enkelaar bij de NTS in Hilversum. Hij is bereid mij tegen 1.000 gulden per maand als
liaison in New York aan te stellen. Dat is aardig. Dan zou ik
Peter zeker mee naar Kew Gardens kunnen nemen.
Vanavond liep ik bij mijn oude kennis Ronald Lucardie binnen. Hij woonde nu samen met een zekere Ton. Die bleek uit
Tilburg te komen.
Toen ik over Peter sprak hoorde ik van hem een verschrikkelijk verhaal. De Tilburgse politie wilde een paar jaar geleden
een homo, die Barry heette, arresteren wegens omgang met
minderjarigen. Een van die minderjarigen was Peter. De politie
46 Ik beschouw dit verhaaltje als eigendom van Peter.
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chanteerde en bedreigd hem in een poging een bekentenis van
los te krijgen, waardoor ze deze Barry zouden kunnen opsluiten. Ton vertelde dat Peter alles over zich heen liet komen, wat
ze ook probeerden om een verklaring los te krijgen, hoe hij
volhield die Barry niet te verlinken. Peter moet onder ongelooflijke druk hebben gestaan. De Tilburgse nichten hebben
om dit voorval een enorm respect voor hem. Ton was ook bij
die zaak betrokken. Hij had ook wel eens bij Barry geslapen.
De werkster van Barry had hem verraden. Rechercheurs waren Peter op school komen ophalen, waarna voor alle leerlingen bekend was dat hij een flikker was. Daarom was hij bij Philip in Oostelbeers terechtgekomen. Dat was een uitwijkhaven.
Ik begrijp nu zijn dankbaarheid tegenover Philip veel beter. Ik
kon me wel voor mijn kop schieten dat ik niet nog dieper over
Peters verleden had nagedacht.47
5 september 1967

In Zuid-Vietnam zijn zogenaamde verkiezingen gehouden. De
Nederlandse regering – lees Luns en consorten – heeft, als
waarnemers om te kijken of er fraude wordt gepleegd, twee
journalisten naar Saigon gezonden. Het zijn de heren Henk
Neumann en Paul van ’t Veer. Hoe kan het ook anders? Eigenlijk bespottelijk.
Het licht Sal Tas is nu ook in Indonesië. Hij doet in Het Parool
verslag van zijn bevindingen. Spuit elf komt vandaag met een
reportage: „Indonesisch leger geeft voorbeeld in corruptie”.
Het zijn na-apers. Eerst schelden ze je de huid vol, hoe je het
durft iets slechts over Suharto te melden, want ze zijn allemaal
zo blij dat Sukarno de laan uit is. En nu komen ze te elfder ure
ook maar met verhalen dat „Ybnu Sutowo’s Permina doelbewust de oliepolitiek van de regering ondermijnt,” aldus Tas.
Penny Hedinah meldt dat hekkensluiter Mr. G.B.J. Hiltermann met een AVRO-team in Jakarta is gearriveerd en ‘kans
heeft gezien’ de heer B.M. Diah – door mij in 1966 in Indonesië met een NTS-team onderkent als ondermijnende contrarevolutionair – voor de buis te krijgen. In de kranten Sinar Harapan en Berita Judha had mijn vriendin gelezen dat de Indonesische regering mij en Teunis voor de rechtbank wilde brengen
vanwege wat ik over Adam Malik had geschreven. Ze schrijft
ook dat er thans posters en plakkaten op de muren van Jakarta
en de oliestad Palembang zijn verschenen waarin Ibnu Sutowo
47 Nu begreep ik Peters angst en beven voor de buitenwereld veel beter. Hij was als zeventien, achttienjarige jongen door een hel gegaan.
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als de „supreme corruptor” wordt afgeschilderd. Wat ik niet
wist is dat, naast mijn artikelen over de affaires rond Permina,
Sutowo, Verolme en Malik, nu ook mijn artikel over de rol
van de CIA in de (Derde) wereld en in Indonesië is verboden.
De propagandafunctionaris van de Indonesische ambassade,
Pak Wiarto, belde vanmorgen twee keer. Nu ambassadeur
Sudjarwo is vertrokken speelde hij zijn eigen spelletjes weer.
Hij wilde me even doen weten dat de High Commissioner for
Trade (van Indonesië) in New York hem had meegedeeld dat
mijn artikelen op onwaarheden berustten. Ik antwoordde hem
glashard dat diezelfde meneer aan kolonel Sriamin had bevestigd dat mijn gegevens exact klopten en dat Sriamin dit bovendien nog eens had herhaald tegenover hoofdredacteur Teunis.
Wiarto stond in zijn hemd met zijn intimidatiepoging ten behoeve van het generaalsregime. Dat heb je er van, wanneer diplomaten van kleur veranderen. Wiarto ontpopt zich als een
gediplomeerde kameleon.
Van de heer Lim, die documenten zou komen brengen, hoor
ik niets meer. Een stel aasgieren en smeerlappen die het straatje
van Suharto en zijn kliek moeten schoon houden.
Om 11:30 uur ontmoette ik professor Fred Polak, een amice
van Gerard Croiset en een futuroloog. Hij wilde met me samenwerken bij de uitgave van een boek. We discussieerden
twee uur over de mogelijke oprichting van een Instituut in
Den Haag.
Om 15:15 uur sprak ik, voor zijn afscheid, nog even met kolonel Sriamin en zette hem later op de trein naar Essen. Hij had
via zijn vrouw reeds een uitvoerige brief geschreven aan kolonel Sutikno, dus in de praktijk aan Suharto zelf. Ook schijnt
ambassadeur Sudjarwo morgen weer terug naar Nederland te
komen, wat Sriamin heel vreemd vond. Verder waren twee
medewerkers van generaal Suharto in Nederland gearriveerd.
Ze hadden hem gezegd: „Laat advocaat Tasjrif maar door gaan
met zijn proces tegen Oltmans en De Spiegel: Pak Harto gaat
vrijuit.”
Sriamin had in Delft de Gist en Spiritusfabriek bezocht. Men
had Indonesië een fabriek van 30 miljoen aangeboden, die
maar 3,5 miljoen dollar behoorde te kosten. Hij ging nu naar
München om uit te zoeken waar de Olympische Spelen in
1972 gehouden zouden worden.
Ik belde Croiset op om te zeggen dat ik vanavond niet met kolonel Sriamin bij hem zou komen, omdat de kolonel reeds naar
Essen was afgereisd. Hij vroeg of ik dan alleen kwam, maar ik
antwoordde dat ik naar Peter ging. Daarop scheen hij gepi-
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keerd en zei notabene: „Is dat noodzakelijk?” Ik schreef hem
een briefje: „Beste Mr. Croiset, Noodzakelijk? Ja! Ik dacht dat
u wist wat er inzake Peter in mij om gaat en hoe hij ‘een snaar
in mij doet vibreren,’ zoals u zei. Mij dunkt heb ik er lang genoeg over gedaan om ‘die persoon’ te vinden en daarom gaat
hij noodzakelijk voor.” Ik herinnerde hem er verder aan dat ik
de andere keren dat ik met Sriamin bij hem wilde komen juist
hij het was die het te druk had, maar dat de kolonel nog naar
Nederland terug zou komen.
Ik lees ergens dat de moeder van Arie Koning, de militair die
het verdomde zijn haar af te knippen en daarom achttien
maanden de bak in moet, van de zaak „kapot” is. Begrijpelijk.
Het Parool publiceert een interview met de president van de
Arrondissementskrijgsraad in Den Haag, Mr. Dr. Jacobus van
Erk (66). Hij laat zich fotograferen onder het portret van een
bepruikte en bepoederde voorvader van zijn vrouw uit de
achttiende eeuw, die griffier van Leiden was. „Langharigen,”
zegt de man, „ik heb niets tegen ze. Als men schrijft dat dit wel
zo is dan is dit een aantijging, waarvan ik moeilijk het tegendeel kan bewijzen.” Dan volgt een lang betoog en onder meer:
„Hij wordt gestraft voor de gevolgen die weigering heeft: namelijk, dat hij als militair geen dienst kan doen.” Tegen baarden en snorren bestond geen bezwaar, en lang haar in principe
ook niet, maar iemand die haar draagt tot zijn schouders was
niet in staat dienst te doen. Straks zouden er militairen kunnen
zijn, die het vertikten hoge schoenen te dragen en de voorkeur
aan sandalen te geven. Wat dan? Er diende paal en perk gesteld
te worden. Dat zijn dus de tegenargumenten, maar wat blijft:
achttien maanden strafkamp Veenhuizen is absurd.
Ik ontmoette Peter om 21:15 uur bij de Schouwburg in Tilburg. Hij zei meteen dat een man, aan de overkant van de
straat, hem bij zijn arm had gepakt, en had gevraag waarom hij
er stond te wachten en of hij zich maar wilde legitimeren. Ik
werd razend. Dit leek me de moffentijd wel. Ik reed – en vergat mijn lichten aan te doen – naar de overkant en stopte bij de
man. Deze 55 tot 60 jarige vroeg nu mij om me te legitimeren.
Tezelfdertijd stopte een politieauto, die me wilde laten weten
dat ik zonder lichten had gereden. De twee agenten begrepen
ook niet wat de man wilde en namen hem mee naar het politiebureau. Peter en ik volgden. We wachtten enige tijd in de
hal, waarna ik mijn kaartje achterliet en gingen ergens een
sherry drinken.
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Peter wilde dat ik bij Erik ging slapen en niet ’s nachts naar
Huis ter Heide terug zou gaan. Erik kwam om 01:30 uur nog
op mijn bed zitten. Om 06:30 schrok ik wakker, want ik wilde
Peter in het bos in Oostelbeers opwachten en hem met de auto
naar Tilburg brengen, als verrassing. Prompt zag ik hem om
07:50 uur door de bomen aan komen lopen met zijn blonde
haar. Ik zat in de zon tegen een boomstam te wachten. „Het is
onze morgen,” zei hij. „Heb je de lucht van de bomen diep ingeademd?” Na hem bij school te hebben afgezet brandde ik
twee kaarsen. Kerken zijn een bittere noodzaak. Als er alleen
maar meer in zou worden nagedacht en gezwegen. Een oude
man zat op een stoeltje te bidden. Zijn ogen waren verdrietig
en waterig. Voelde hij het einde van zijn levensweg? Een oud
vrouwtje zat bij een Mariabeeld hardop uit een brevier te lezen. Zij stoorde me eigenlijk een beetje bij mijn eigen gebed.
Toen ik weg wilde gaan stond zij op en sprak me aan: „Als u
biechten moet kunt u dáár terecht.” Zij wees naar de overkant
van de kerkruimte. „Als u nog wat te missen heeft voor een
missie van een priester..” Ik zweeg. „Nou ja, als u het niet kunt
missen hoeft het niet.” Ik vroeg me af of zij misschien een
biecht kon gebruiken. Toch zei ik „nee” en vertrok. Het gemak
waarmee men elkaar voor gewetensconflicten plaatst, verbaast
me altijd weer.
Ik was om 09:50 uur thuis. Mam klaagde weer over moeheid.
Het is psychische vermoeidheid.
Onder de kop „Je mag me alles vragen: als ik niet wil antwoorden maak ik me er wel met een Jantje van Leiden af” heeft Joseph Marie Antoine Hubert Luns – zoiets als Leopold, Friedrich, Eberhard, Julius, Kurt, Karl, Gottfried, Peter, Bernhard
zur Lippe-Biesterfeld – een pagina gezwam aan Het Parool weggegeven. Het artikel werd begeleid door een foto van 22 bij 35
centimeter van de minister temidden van rijksspullen in zijn
werkkamer op Buitenlandse Zaken. Willem van Oranje hing
precies zo bij hem aan de muur als bij Juliana in haar werkkamer op Soestdijk. De rozen op de werktafel waren helaas verlept. En de wereldbol in de hoek van de kamer was twintigmaal zo groot als het hoofd van de minister. Daar zat hij dan, de
zak. Sligting stelde echter totaal andere en meer ter zake doende vragen dan Boebie Brugsma. Maar Sligting moet dan ook
zijn socialistische bazen in Amsterdam tevreden stellen. Brugsma denkt bij zo’n interview alleen aan zichzelf. Eindelijk werd
Luns eens geconfronteerd met de passage uit Arthur Schlesingers The Thousand Days, waarin hij zo boos werd om JFK’s op-
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stelling in de Papua-affaire, dat hij „a flabby finger” voor het
gezicht van de Amerikaanse president zwaaide. Luns deed de
zaak af met te stellen dat er niets „flabby’s” aan zijn vinger was
en dat Schlesinger zich te buiten ging aan „vivid writing”. Hij
gaf dus geen antwoord. Wel verschuilde hij zich achter Dean
Rusk, die het met Luns’ woede over Kennedy’s Nieuw-Guineapolitiek eens zou zijn geweest. Dan babbelt hij vervolgens
vlug verder over Sir Alec Dougles Home en Maurice Couve
de Murville, met wie hij het prima kon vinden. Heeft hij veel
fouten begaan? „Luns blijft lang stil,” schrijft Sligting. „Zijn
arm strijkt op en neer langs de armleuning van zijn stoel. ‘Dat is
me natuurlijk vele malen overkomen, maar dan toch meer in
kwesties van tactiek, in het beoordelen van personen, in het
meer zeggen dan later verantwoord bleek. Maar niet in de grote politieke lijn, want dan zat ik hier niet’.”
In plaats van hier verder op door te gaan en bijvoorbeeld te
vragen of zijn „tactiek” gericht op een oorlog met Indonesië
vanwege de Papua’s een beoordelingsfout ten aanzien van personen was, is de volgende vraag van deze socialistische journalist: „Geeft u veel om uw 50 decoraties?” Luns knikte ja. „Je
kunt ze niet missen.” Henk Hofland heeft gelijk, ze laten altijd
klootzakken op die man los. Hij wacht zich er wel voor met
mij te worden geconfronteerd. Hij zou niet weten wat hem
overkwam.
Om 13:30 uur haalde ik Peter weer in Tilburg af. We reden
met de kap neer naar Rotterdam, voor een tweede gesprek met
de psychiater van de GGD. Peter beschouwde het als een interessant experiment. Hij zei: „Jij zal meer doen en hebt meer
gedaan dan die psychiater ooit zal bereiken.” Ik antwoordde:
„Ach Peter, problems of the heart can only be solved by the
heart.”
We reden door naar Scheveningen. Hij rende op het strand en
sportte. Een vrouw vroeg, toen hij zich aankleedde: „Ben je
zeventien?”
„Nee zestien,” reageerde Peter.
„Laat je niet verkrachten, hoor jongen!”
We aten in ’t Gouden Hooft. Peter schreef in mijn dagboek,
„Je betekent meer voor me dan je denkt!” De forel smaakte
uitstekend. Bracht hem om middernacht thuis.
7 september 1967

Ik bezocht Croiset. Hij had gevraagd of het noodzakelijk was
dat ik naar Peter ging, niet omdat hij dit verlangen niet begreep, maar omdat er primaire en secundaire zaken in het le92
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ven zijn. „Mijn vader was een amoureus man,” zei hij. „Hij
liep achter een zekere juffrouw Lientje aan. Nu wilde het dat
hij zijn hele leven naar een debat met een professor de Hartog
had uitgekeken. Toen de avond van het debat aanbrak, liet vader verstek gaan en ging naar juffrouw Lientje. Kijk, ik wil niet
zeggen dat dit nu hetzelfde is met Peter en jou...”
Croiset: „In mijn leven is mijn werk nummer één en wat ik
doe voor de gemeenschap. Wat telt is mijn houding ten opzichte van de gemeenschap. Zelfs mijn vrouw en kinderen komen op de tweede plaats en daarna pas ik zelf.” Ik antwoordde
dit een, vooral op papier, fraaie theorie te vinden, maar waar ik
het oneens mee was. Stel je voor dat je je leven zou laten bepalen door de grauwe massa. De massa inspireert me om te schrijven, ja, ik heb belangstelling voor ze, ja, maar mijn verhouding
tot geselecteerde individuen bepaalt mijn leven, en niet de
kudde. Laat staan de verhouding die ik tot de massa zou voelen
of onderkennen.
Croiset: „Peter is voor jou alles omdat je nu juist met hem die
unieke binding hebt gevonden, die snaar. Daarom zullen jullie
zeker voor een tijd volledig in elkaar op gaan. Tot die verhouding gevuld is, vol is, dan zal er weer een ander object komen,
zowel voor jou als voor Peter. Het leven is een lange reeks
fragmenten. En, dan moet je niet gaan treuren.” Eigenlijk bedoelde Croiset, „En dan ga jij treuren.” Hij vervolgde: „Maar
al dat andere, je werk, je roeping, dat zal altijd primair blijven,
dat blijft je doel. Peter is een bijkomstigheid, of wie je dan ook
in je leven hebt, Richard bijvoorbeeld. Tenminste, zo zie ik
het. Zo is het voor mij. Het gaat uiteindelijk om jouw productie in het leven ten opzichte van je medemens, de maatschappij. Alles moet dienstbaar worden gemaakt aan die ene taak in
je leven, in jouw geval, de journalist en schrijver.”
Ik ontmoette Henk Hofland in Americain. Zijn eerste opmerking was: „Je bent mager geworden.” Ik liet hem twee foto’s
van Peter zien. „Ik vind hem gekleed leuker, dan in zijn nakie,” zei hij. Henk zei nu een jongen te kennen, die hij ook
wel eens zou willen proberen. Overigens vertelde hij met een
zekere trots nu één vrouw, twee zonen en drie bij-wijven te
hebben „Ik zou ze in mijn huis alle vier een kamer willen geven en mijn aandacht over alle vier verdelen. Ik houd ook van
alle vier.”
„Begrijp je nu waarom Islamieten vier vrouwen toestaan? Zij,
die het hardst op Sukarno scholden konden het niet verkroppen zich niet te kunnen en willen permitteren wat hij altijd fikste,” zei ik. Henk vond trouwens dat ik voor honderd procent
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gelijk had, om naar Peter te gaan en niet naar Croiset. Toen ik
tegen hem zei: „Henk, ik heb een jongen ontmoet waar ik van
houd,” reageerde hij spontaan met, „Ik ben echt blij voor je.”
Dat meende hij.
Harry Mulisch, die ik eens op de trap van Americain adviseerde om naar Cuba te gaan, had dat inmiddels gedaan. Hij kwam
bij ons zitten en zei dat hij er in Avenue over zou schrijven.
Henk zit in de koffer met de ex-vrouw van Mulisch, maar uiterlijk deden ze aardig tegen elkaar.
De heer Lim belde me tegen 20:00 uur op en zei nu de stukken
voor me rond te hebben. We zullen elkaar spoedig ontmoeten.
8 september 1967

Een lieve brief van Richard. Hij vroeg wanneer ik naar St. Dizier wilde komen, met of zonder Peter. Ik was verwonderd dat
hij eindigde met „Please come, je t’embrasse, Richard.”
Ook professor Fred Polak zond een briefje. „Uw lezingenfolder
vond ik bij thuiskomst. Ik heb gezien dat u veel meer presteert
dan de doorsnee journalist, zoals ik trouwens in de bespreking
met u al had geconstateerd. Wij hadden een bijzonder prettig
gesprek.”
De Spiegel, nummer 51, gedateerd 16 september 1967 is uit:
„Proces van minister Malik?” We hebben – het artikel van
twee pagina’s is door mij ondertekend – in feite Malik uitgedaagd om zijn proces door te zetten. Ook hebben we het document van machtiging van Widjatmiko als vertegenwoordiger van Suharto, de sultan en Malik om rijst en katoen in de VS
aan te kopen, dat ons door Tasjrif in handen was gespeeld, rustig in fotokopie afgedrukt. Malik was hier tenslotte toe over
gegaan om zijn eigen smerige streken in tandem met gladjakker
Widjatmoko af te dekken via de namen van Suharto en de sultan. Gezellig trio die deze heren. Ik liet ook doorschemeren dat
indien ze juridische stappen zouden nemen het schandaal zich
vanzelf naar Wallstreet zou verplaatsen. Ingewijden wisten dat
ik daarmee de Indonesische Kamer van Koophandel in New
York als bron en dekmantel van mijn gegevens bedoelde. Ik
bracht een exemplaar van dit nummer naar Henk Hofland (die
er als gewoonlijk niets mee deed). Verder bracht ik er een naar
Hans Beynon van de Volkskrant (die ik met succes in contact
had gebracht met kolonel Sriamin).48 Verder gaf ik er professor
Wertheim; Antara en Wim Klinkenberg een. Ik bracht ook
mejuffrouw Büringh Boekhoudt een exemplaar en excuseerde
48

Beynon deed er echter niks mee.
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9 september 1967

Parijs
Heerlijk zelfs warm weer. We hebben in de auto en in bed
urenlang samen gesproken. Ik vertelde hem over mijn jeugd,
de lijdensweg van de cellolessen, de conflicten van toen met
mijn moeder, de affaire Röell en mijn eerste vriendje Bertie
Hilverdink, die we overigens opbelden. Peter kan ontzettend
goed luisteren. Hij verwerkt wat hij hoort. Bertie kwam in een
taxi naar ons toe en zei Peter „heel leuk” te vinden, wat voor
hem veel wil zeggen. Hij was wat ouder geworden, maar was
toch helemaal zoals ik hem al zeventien jaar ken. Hij woont
nog met Buddy samen. Ze slapen ook nog in een bed, maar eigenlijk is de affaire voorbij. Bertie bezint zich om volledig zelfstandig te worden en van niemand meer afhankelijk te hoeven
zijn. Hij is los van de theaterwereld en ontwerpt. Hij tekent
werkelijk prachtig. Carlo, de poedel, is ook nog altijd bij hem.
De Tribune spreekt van de „geallieerden”, dat zijn dan de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese mariniers, het kanonnenvlees van
de bonzen in Washington, hebben de noordelijke provinciestad Tam Ky met 2.500 man aangevallen. Hierbij werden 219
Vietcongstrijders gedood. De eigen verliezen waren nihil vergeleken met die van de „vijand”. Het is precies als met Hitlers
communiqués in de Tweede Wereldoorlog.
10 september 1967

Bij terugkeer uit Parijs praatten we nog op het terras van Oase
na. In totaliteit was het een uniek weekeinde. Alhoewel we samen sliepen en er momenten waren dat de spieren van onze
95
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me geen tijd te hebben om op bezoek te komen. Zij zag er erg
lief uit.
Ik bracht uiteindelijk kolonel Sriamin bij Gerard Croiset. Morgen gaat Sriamin naar professor Samkalden. Croiset „zag” dat
generaal Suharto over 2,5 jaar door een jongere man, een dertiger, vervangen zou worden. Hij is nu nog niet bekend, maar
zal dan in het voetlicht treden. Die nieuwe leider zou filosofischer ingesteld zijn dan Suharto en zal het volksgeweten uitstekend aanvoelen. Beide heren raakten in diep gesprek. Ik liet ze
maar ouwehoeren, want ik wilde naar Huis ter Heide om later
deze dag met Peter naar Parijs te vertrekken.
Te Brussel aan de Avenue de l’Ancienne Barrière gedineerd.
We arriveerden pas om 02:30 uur in Hotel de France et Choiseul in de Rue St. Honoré bij de Place Vendôme. Ik voelde me
razend gelukkig dat ik dit allemaal mocht beleven.
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benen zich in kracht meten, gebeurde er uiteindelijk niets, wat
ik als een seksuele Tantaluskwelling ervaarde. Wanneer ik gedegouteerd zei: „Je houdt niet van me,” antwoordde hij: „Je
vergist je.” Er waren dus spanningen geweest en Bertie, die
veel met ons uitging, begreep natuurlijk waar de schoen hem
wrong.49
Dr. Mohammed Hatta wordt blijkbaar ook een poosje door Jakarta geloosd. Hij spande zich in een Islamitische partij van de
grond te krijgen, maar de legerleiding convenieert dit blijkbaar
niet. Hatta zal in Bochum, of all places, colleges gaan geven.
Leonid Brezhnev brandmerkte in Boedapest tijdens een redevoering Mao Tse-tung als een „avonturier” . De pot verwijt de
ketel. Janos Kadar sloot zich natuurlijk netjes bij Brezhnev aan.
11 september 1967

Peter gaf me dit weekeinde een fotootje van zichzelf van ongeveer vier jaar geleden. Wanneer je die naast de foto’s van nu
legt, heeft zich een ware metamorfose voltrokken. Hij lijkt
trouwens erg op zijn moeder. In de kamer van het hotel in Parijs deed hij spieroefeningen. Hij heeft een erg mooi lichaam.
Maar ik wilde niet te veel kijken. Hij vroeg trouwens niet te
zitten staren. Soms zei hij: „Lieve Wim”, wat me door merg en
been ging. Toch laat het me niet los, dat hij – althans officieel –
nog steeds Philips vriendje is.
Ik gaf hem de plaat van Rachmaninoffs Derde pianoconcert.
Hij belde vandaag op om te zeggen veel over me te hebben nagedacht en naar die muziek te luisteren.
Professor Wim Wertheim zei me „van andere zijde” te hebben
vernomen, dat mijn Spiegel-artikelen „grote invloed in Jakarta
hadden gehad”. Dat was precies de bedoeling. En dat heeft
niets met pro-Sukarno of pro-Suharto te maken, dat heeft met
pro-Indonesië te maken.
Bij de NTS besprak ik met Harry Hagedorn en Ben Klokman
de mogelijkheid om voor de televisie naar Conakry te gaan.
Overeengekomen werd dat ik 3.000 gulden per maand van de
NTS zal krijgen om in New York als liaison op te treden. Klokman mag ik wel.
China heeft een U-2 spionagetoestel neergeschoten, zogenaamd
van Formosa, dat betekent de CIA.
12 september 1967

In het Hilversumse is weer keet ontstaan, zo vertelt de drek49 Het zou te ver voeren de vele hartstochtelijke pagina’s uit Parijs hier weer te geven.
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50 Esalen is de naam een Indiaanse stam.
51 Time, 15 september 1967.
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schepper Henk van der Meyden, die van dat soort putjeswerk
nog eens miljonair wordt. Fred Emmer verdomt het om nog
langer naar de pijpen te dansen van die rotkliek bij de VPRO,
Arie Kleywegt, en „tekstschrijvers” Rinus Ferdinandusse, Joop
van Tijn en Jan Blokker. De brouhaha betreft het nieuwe programma Zo is het toevallig ook nog een keer. Emmer vertikt het
om alles op te lepelen voor de buis wat de heren hem voorschrijven. Hij heeft natuurlijk gelijk. Ik wil een poot aan de
grond bij de NTS houden, voornamelijk vanwege Carel Enkelaar en diens speciale adviseur Gerard Croiset, maar voor de
rest hoop ik nooit in dat wespennest verzeild te raken.
In Time, dat weer eens een propagandaverhaal heeft over Vietnam en de zogenaamde vrije verkiezingen onder de Thieu en
Ky-families, heeft een verschrikkelijk verhaal over twee jongens en hoe ze om het leven kwamen. Joe Orton en Kenneth
Halliwell ontmoetten elkaar op de Drama School. Ze werden
hartsvrienden gedurende de daarop volgende tien jaar. In 1962
werden ze samen gearresteerd, omdat ze pornoplaatjes in boeken uit bibliotheken achterlieten. Orton begon toneelstukken
te schrijven, boekte succes na succes en werd een beroemdheid
met alles wat daarbij komt. Halliwell probeerde te schilderen.
Niets lukte. Hij voelde zich buiten gesloten. Na een bezoek
aan zijn vader in Leicester keerde hij naar Londen terug, alwaar
hij zijn hartsvriend, alleen, in diepe slaap aantrof. Hij nam een
hamer en sloeg het hoofd van Orton met negen slagen aan gruzelementen, waarna hij een overdosis barbituraten slikte en zijn
reeds overleden vriend in de armen nam om zelf te sterven.
Hemeltje. De uitspraak van een jury was dat Orton en Halliwell overleden als gevolg van „a deliberate form of frenzy”.
What frenzy!
Nabij Carmel, in Californië, is vijf jaar geleden het Esalen Instituut opgericht.50 Het houdt zich bezig met „sensitivity-training” en met meditatie uit de Oosterse godsdiensten. Ook met
Gestalt psychologie, maar wat is dat? Er wordt geoefend in luisteren naar het lichaam teneinde emoties en gevoelens beter in
de hand te hebben. Zou wat voor mij zijn. B.F. Skinner van
Harvard en Abraham Maslow zijn er al een kijkje gaan nemen.
Een serieuze zaak? Zouden Orton en Halliwell te redden zijn
geweest?51
Ik heb ambassadeur Sudjarwo maar eens een brief geschreven.
„Nog steeds schijnt u van mening te zijn dat ik een of andere
campagne voer tegen de Orde Baru of dat ik het u vooral
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moeilijk zou willen maken. Het tegendeel is waar.” En ik gaf
een duidelijk overzicht wat me er toe bracht de corruptie van
de verschillende Indonesiërs, ongeacht positie of rang, aan de
kaak te stellen. Ik beschouw Sudjarwo trouwens als een vriend
en een bekwame professionele diplomaat. Malik is een gangster vergeleken bij Sudjarwo.
Vanmorgen meldt de Volkskrant: „Kans op proces tegen De
Spiegel.” De zaak zou in Arnhem dienen. Hoopt de Volkskrant
dat of kletsen ze maar wat, zoals ze gewoon zijn wanneer het
mij betreft. De Rotterdammer opent er mee over de hele voorpagina, plus een vierkoloms stuk op pagina twee. Link van Bruggen lacht ook al in zijn vuistje, hopende dat De Spiegel en ik in
de vernieling zullen gaan.
Op 2 januari 1967 diende ik bij de Raad van de Journalistiek
een klacht in tegen het Algemeen Dagblad vanwege het gappen
van mijn Spiegel-primeur over de affaire Verolme-Ibnu Sutowo. Dat stelen gebeurde op gezag van adjunct-hoofdredacteur
H.N. Appel. Na eindeloze chicanes en een officieel antwoord
van hoofdredacteur A.C.W. van der Vet, gedateerd 10 mei
1967, diende de zaak vanmiddag voor de Raad. Dat antwoord
stond vol leugens en verdraaiingen en het valt me vooral tegen
van Herman van den Akker, als oud medescholier op het
Baarns Lyceum, dat hij hier aan meedoet. Maar goed, hij staat
door zijn baantje bij het A.D., met de rug tegen de muur.52
Nu Defensie 6.500 dienstplichtigen minder zal oproepen stijgen Peters kansen om onder de militaire dienstplicht uit te komen.
Het landschap, met de ondergaande zon, op weg van Den
Bosch naar Tilburg is altijd even prachtig. Peter zegt ook steeds
dat van de bossen in Oostelbeers „een weldadige rust uitgaan”.
We zitten in Oase. Peter leest mijn dagboek. Ik voel me door
en door gelukkig. Iedere keer dat wij elkaar zien, ben ik geruster op onze relatie.
„Wim, jij maakt mij sterk, ook tegenover Philip. Hij vroeg me
hoe het weekeinde in Parijs was geweest. Wat moest ik zeggen? Philip zei dat het licht in mijn ogen hem bewees dat ik kilometers ver weg was.” Peter wilde nog iets zeggen, maar zei
dat het te moeilijk was om onder woorden te brengen.
„Ik leg mijn gevoelens echt bloot voor jou. Het is niet fair, dat
je niet hetzelfde doet, Peter.”

532 Ik schreef vanwege de emoties over Peter er verder geen letter op over de bijeenkomst van de Raad met Van der Vet
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13 september 1967

Ik logeerde bij Erik en Helga. Zij hebben het erg moeilijk samen. Voor Erik is hun huwelijk voorbij, denk ik. Hetero’s
hebben het niet gemakkelijker dan wij.Hetero’s zijn waarschijnlijk eerder murw en besluiten gemakkelijker tot het automatisme van huisje, tuintje, boompje.
Ik luisterde naar een Frans chanson en mijn gedachten gingen
naar Richard. Ik was tot 03:00 uur met Erik en Helga in gesprek, dus dan is de weerstand na weinig slaap miniem. Erik:
„Jij bent Peter ver vooruit, want jij past je handelingen aan bij
je gevoel. Dat kan Peter nog niet. Hij is allang van jou, naar
zijn gevoel, maar hij heeft moeite er ook naar te handelen.”
Soms denk ik dat Peter en Erik elkaar beter kunnen doorzien
en aanvoelen, omdat ze ongeveer even oud zijn.
Peter zelf schreef in mijn dagboek: „Wat kunnen we toch van
de ene in de andere dag in uitersten vervallen. Gisteren ‘zum
Tode betrubt’ vandaag ‘Himmelhochjauchzend.’ Onze zielen
bedekten elkaar weer volkomen. Zalig. Als je weer naar Amerika bent, verwacht ik dat alles wat meer bezonkener zal worden wat m’n houding zeer ten goede zal komen. We zitten er
nu nog te veel ‘in’.”
14 september 1967

Richard schrijft dat hij me a.s. vrijdag in St. Dizier verwacht.
„l long to speak with you. Love.” Ik lunchte bij Gerard Croiset. We spraken over Peter. Ontmoetingen hadden volgens
hem een voorbestemming. „Men mag het contact nooit forceren,” zei hij, „om dus de voorbestemming waar te maken. Je
moet nooit denken, wat kan ik doen, om die ontmoeting een
bijzondere betekenis te geven. Men kent levensfragmenten en
een levenstotaliteit. Uit fragmenten kan een totaliteit worden
geboren. Komt er een totaliteit, dan worden fragmenten secundair. Door fragmenten ontstaat een binding.”
„Het lijkt of u uw hart aan de gemeenschap opdraagt,” vroeg
ik hem. Hij antwoordde dat hij zelfs zijn vrouw, met wie hij
die totaliteit bereikte, zag als een product, een deel van de gemeenschap. Croiset ziet zijn vrouw als door de gemeenschap
opgedragen. Volgens Croiset komt het gevoelsleven zelf uit de
gemeenschap voort. „Je projecteert liefde uit een persoon uit
die gemeenschap, de persoon, die je het liefste uit die gemeenschap bij je hebt.”
99
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„Het is misschien beter dat ik dit voorlopig nog niet doe,” zei
hij.
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Hij vervolgde: „Er zijn dus bindingen, bedoeld als fragment en
er zijn bindingen bedoeld als totaliteit. Mijn vrouw is voor mij
een totaliteit. Met jou en Peter is het dus de grote vraag of jullie fragment of totaliteit zullen worden.” Ik wilde niet vragen,
of hij de uitkomst van die wedloop ook soms al „zag”, want ik
zou niet in staat zijn die uitkomst te hanteren op dit moment.
Croiset werkt met het oplossen van vragen, bijvoorbeeld bij
misdaden en andere gecompliceerde zaken, liever met een foto
om vooral niet persoonlijke sympathieën of antipathieën te laten meespreken. Ik vertelde hem over Peters belangstelling, of
eigenlijk diens werken met een jongen van acht jaar. Hierdoor
begon Croiset zich weer op Peter te concentreren.53 Ik denk
dat Croiset en ik, ook omdat ik hem deel maakte van mijn ervaring en emoties beleefd met Peter, dichter tot elkaar zijn gekomen.
15 september 1967

Laatst zei Erik tegen Peter, en zijn ogen spraken boekdelen: „ik
wil je twee dingen zeggen. Ten eerste wat jij in twee maanden
met Wim hebt gedaan, daar deed ik zes jaar over. En ten tweede, je had misschien ‘iets’ maar je kunt nu iets beters krijgen.”
Dat was lief en overrompelde me. Peter zei later zowel Erik als
Helga te hebben willen omhelzen. Nu heeft Erik Peter een
brief geschreven: „Ik vraag me af, waarom je zo vreselijk lang
aarzelt. Je doet er Wim gewoon pijn mee. Hij is er helemaal
triest onder... Evoluties zijn goed voor bezadigde volwassenen,
jouw leeftijd rechtvaardigt ‘revolt’.” Hij adviseerde Peter om
mee te gaan naar Amerika. Ik weet dat Erik dit schreef om mij
te helpen.
Ontbeet met Peter in Tilburg.
En route naar Richard in St. Dizier. In Namen zag ik een kerkdeur openstaan. Ik stopte om te bidden en twee kaarsen te
branden. Ik voel me zo gezegend en gelukkig met Peters liefde.
Ik verraste hem vanmorgen vroeg al in het bos op zijn weg naar
de bus. „Ik had niet durven hopen je nog te zien,” zei hij.
Ben gestopt om wat te eten en lees Baudelaire van Sartre. „Baudelaire is de man die zichzelf nooit vergeet Hij ziet zich kijken:
hij kijkt om zich te zien kijken: wat hij ziet is zijn bewustzijn
van de boom of van het huis, de dingen verschijnen hem
slechts via zijn bewustzijn, bleker kleiner, minder treffend, alsof hij ze waarnam met een lorgnet.”54
53 Peters verhaal over dit kind uit een klas kan ik niet vinden.
54 Wat is een dagboek anders dan kijken naar het leven?
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17 september 1967

St. Dizier
Door emoties overmand kon ik niet slapen. Richards Colinescapade herinnerde me een beetje aan sommige „zijwegen”
die ook Peter bewandelde.
We lunchten met de hele familie. Richard gaf me een plaat van
Morgana King met het liedje „Try to remember”. Dat was lief.
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15:30 uur, St. Dizier
Drink in Richards stamcafé een koffie, lees kranten en ontspan
om me voor te bereiden op de ontmoeting. Ik heb een fotoalbum voor hem gemaakt met kleurenfoto’s van onze reis
Richard was heerlijk enthousiast. We gaven elkaar een hand en
vertrokken vrijwel meteen met de auto naar Les Trois Fontaines,
zijn kasteeltuin. De zon ging onder. We waren alleen. Hij
vroeg hoe ik over onze reis terugdacht. Ik wist dit eigenlijk
niet. Hij vroeg het opnieuw. Herinnerde ik me alleen de vervelende of pijnlijke momenten? „Dan ken je me dus nog niet,”
antwoordde ik. „Het enige rotte moment deze zomer was die
nacht dat je me in Amsterdam liet stikken.”
„Do you still care for me, since you now love Peter?”
„I will always love you. I will never love you, you understand?”
Ik zei hem dat Peter had gevraagd hem zijn „love” over te
brengen. Maar mijn hart is bij Peter. Ik houd helemaal van Richard, maar gedetacheerd. Ik heb zo’n gevoel nooit eerder gekend. Hoe het uit te leggen? Het fysieke verlangen naar Richard is weg.
We spraken onder de bomen tot het donker werd. Hij biechtte
nu op dat hij de nacht in Amsterdam had doorgebracht met een
Engelse jongen, aan wie ik hem in het Americain had voorgesteld. Hij was helemaal niet op 27 juli naar Hoëdic gegaan,
toen hij tegen mij zei dat hij naar zijn moeder terugging, maar
was naar deze Colin in Londen gereisd. Later was Colin hem
zelfs nagereisd naar Hoëdic. Ik had instinctief geweten dat het
geen zuivere koffie was. „Ik ben als mijn moeder. We verzinnen leugentjes om mensen niet te kwetsen,” aldus Richard.
„No, you do things that hurt people, and then you lie about
them, because you know it wasn’t right,” antwoordde ik. Richard heeft dit nu wel opgebiecht, maar ik vond het rot om het
allemaal te moeten aanhoren. Hij sloot zijn armen om me
heen. Ik vroeg: „Als je in New York nog veel Colins ontmoet,
blijf je dan toch ook van mij?”
„I swear it,” zei hij.
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We vertrokken naar Eindhoven. Hij leek verdrietig om zijn familie weer te verlaten. Ik trok me met Baudelaire terug. „Wat
geschapen is door de geest is levendiger dan de stof.” Baudelaire heeft eigenlijk geen vrienden gehad, op zijn hoogste enkele
banale vertrouwelingen...
We logeerden bij Erik, die voor mij naar Philip Nasta belde en
Peter vroeg om contact met me op te nemen.
18 september 1967

Elsevier heeft van een correspondent in Jakarta een verzameling
onzin binnengekregen.55 Bepaalde lijnen uit het agitatienetwerk
tegen Suharto zouden naar Nederland lopen. Suharto en Malik
worden corrupte fascisten genoemd, terwijl ook Mochtar Lubis
als corruptor wordt afgeschilderd. Mijn Spiegel-artikelen worden verzwegen, maar het is duidelijk wat Elsevier bedoelt. De
medewerker van Elsevier in Jakarta geeft, als journalist, nota
bene de Nederlandse regering en autoriteiten het advies dat
agitatoren tegen Suharto in Nederland maar goed in het oog
moeten worden gehouden. Hij verzwijgt zijn naam. Ook zo
laf.
Gisteren vroeg ik Richard: „Je verwacht zoveel, je neemt zoveel, wat geef je eigenlijk zelf?” Hij bleef een tijdje stil en zei
toen: „Ik geloof, dat ik niets te geven heb.” Dat vertederde me
weer.
Peter ontmoette ik in Oase. Hij las alle voorgaande dagboekbladzijden. „Heb alles gelezen,” schreef hij, „en het heeft me
heel sterk aangegrepen. Ik weet niet wat te antwoorden, I am
too much confused about it... Heb besloten Philip alles te vertellen.” Bij thuiskomst in Huis ter Heide vroeg Richard hoe de
ontmoeting met Peter was geweest en sloot me in zijn armen.
Ik zei: „Darling, I am so happy again!”
Peter antwoordde Erik: „Het is zo makkelijk om als buitenstaander – vergeef me het woord – pasklare oplossingen te produceren. Het is voor ons allemaal nu vreselijk moeilijk. Niemand kan ons helpen, alleen steunen. De oplossing ligt toch bij
onszelf. Ik waardeer ten zeerste de stap, die je hebt durven zetten, maar verlang dan niet van mij, dat ik na vier maanden al
een besluit neem. Het probleem is veel gecompliceerder dan
het lijkt. Mijn gevoel voor Wim is zeer diep en intens, zo ook
mijn binding met Philip. Hoe kun je het dan unfair noemen als
ik niet meteen alle schepen achter me durf te verbranden?”

55 Elsevier, 16 september 1967, pagina 25.
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20 september 1967

Ben met Peter in Americain. Het is zo fijn. Ik heb niets te zeggen of toe te voegen.
21 september 1967

Ontmoette de heer Lim om 12:00 uur in de Wittebrug. Hij
verduidelijkte dat het nu Wiarto en diens kornuiten waren, die
me uit de weg wilden ruimen. Precies zoals Gerard Croiset eigenlijk had voorspeld. Ik telefoneerde Croiset, die reageerde
met, „Zie je wel,” alsof hij blij was met de voorspelling en hij
liet er meteen op volgen, „maar het gebeurt niet. Het is slechts
overwogen.” Intussen meldt Het Vrije Volk in een vette kop,
vergezeld van een foto van Adam Malik, dat het proces tegen
De Spiegel doorgaat en advocaat Tasjrif hiervoor in Nederland
is teruggekeerd. Ze kunnen me wat.
Pas nu blijkt dat Adam Malik, Tasjrif en het Suhartoregime tot
de meest ongehoorde leugenpraktijken in staat zijn om hun
103
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„Waarom,” schrijft Peter in mijn dagboek, „kan ik toch zo
moeilijk naar je schrijven en is er nadat ik je dagboek heb gelezen zo’n chaos in me? Naast de geluksgevoelens, die onze zo
hoogstaande relatie in me oproept dwarrelen er mistroostige,
sombere gevoelens binnen, die het geheel overstemmen. Alles
is even uitzichtloos, zoals de regen, die nu buiten valt. Niet tot
handelen en denken in staat kan ik op dit moment alleen maar
voelen. Vergeef me!” Hij voegt er nog aan toe: „Het belangrijkste vandaag is dat ik jou vanavond zie, verder geen boeken,
geen mensen.”
Om 12:00 uur ontmoette ik eindelijk de heer Lim weer in de
Wittebrug. Vervelende ontmoeting. Hij vertelde dat de Indonesische ambassade zou beogen mij uit de weg te ruimen, maar
de BVD was hier al van op de hoogte en meer van die verhalen.
Dit was bovendien niet de eerste bedreiging in mijn leven. Eigenlijk interesseerde me het geklets van Lim niet meer. Wie
weet heet hij trouwens toch wel Liem. Hij kwam in ieder geval
zeer James Bond-achtig over. Mam werd gisteravond zelfs opgebeld, dat er op de Indonesische ambassade in Den Haag een
boodschap voor me was binnengekomen van generaal Suharto.
Ik overlegde hierover met Teunis van De Spiegel.
Richard kondigde aan weg te willen. „You seem so sure of Peter now, it frightens me. I am glad for Peter and you. I do want
you to have him, but it upsets me and I am not ready to see and
meet Peter.” Morgenochtend vertrekt hij naar Parijs.
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„goede naam en eer” hoog te houden. Over de hele voorpagina van de Jakarta Times van 13 september 1967 verscheen het
bericht: De Spiegel „ADMITS ERROR and APOLOGIZES
to ADAM MALIK”. Geconfronteerd met authentieke documenten zouden Teunis en ik besloten hebben de door het slijk
gesleurde goede naam van minister Adam Malik te redden en
zouden wij publiekelijk „in an open statement” onze excuses
hebben aangeboden. De ontwerprectificatie, die Teunis aan
advocaat Tasjrif had doen toekomen, als onderwerp voor en
discussie tussen hem en ons werd nu te elfder ure voor publicatie gebruikt om het Indonesisch publiek een rad voor ogen te
draaien. De naam van Suharto en de sultan van Djokja werden
zorgvuldig in artikel vermeden, terwijl meneer Malik zich juist
achter een document met hun handtekeningen had verscholen
om zijn monkey business vrijgepleit te krijgen. Ik zal de oortjes
van meneer Malik in een nieuwe publicatie eens grondig wassen, daar kan hij op rekenen.
Ik heb zowel Het Vrije Volk als Link van Bruggen van de verlinkerij van Malik op de hoogte gesteld.
Mam leek verdrietig vandaag. Ik kan het niet helpen dat ik momenteel zo weinig aandacht aan haar besteed. Ik moet nu eerst
Peter aandacht geven en onze gevoelens in acceptabele banen
proberen te leiden.
22 september 1966

Ik ben al om 07:15 uur in het bos in Oostelbeers en wacht op
Peter. De lucht was mooi vanmorgen vroeg. Het licht over de
akkers is bijzonder. Nu regent het weer, wat dit tot een treurige dag maakt. Ik moet spoedig voor zeker 40 dagen naar New
York. En dan blijft Peter bij Philip.
Na de ontmoeting nam hij mijn dagboek mee om alles opnieuw te lezen. Ik brandde dit keer een vette kaars van één gulden.
Ontmoette Pierre Claessens en overhandigde hem mijn artikel
over de laatste stunt van minister Malik, dat hij meteen wilde
hebben. Hij kon er 25 gulden voor betalen. Wat zeg je dan?
Daar krijg je het niet voor!56
Ik ging naar Erik in Eindhoven. Zijn relatie met Helga is op
een dieptepunt. „Van Helga heb ik nog nooit gedroomd,” zei
hij. „Ik droom van mijn moeder en van jou.” Ik schrok er eigenlijk van. Hij waarschuwde met Peter niet te ver te willen
gaan. „Gezond egoïsme kan,” zei hij, „maar jouw intensiteit
56 Het artikel verscheen in het Nieuwsblad van het Zuiden van 23 september 1967.
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23 september 1967

Erik kwam om 01:30 uur nog mijn kamer binnen. We lagen
naast elkaar te praten. Soms rustten onze hoofden tegen elkaar.
Daarna schreef hij in mijn dagboek: „Because I love W.L.O.
and because I want him to be happy with you I wrote that very
impatient letter to you, Peter. Rek het uit over de tijd and it is
exactly my feelings of love towards the two of you.” „En nu ga
ik weg,” zei Erik, „want anders krijg ik een mental breakdown.”
Het is schitterend herfstweer.
Jim Garrison, de officier van justitie in New Orleans heeft gezegd, dat een handje vol psychotische miljonairs opdracht gaven om John F. Kennedy te vermoorden. De politie van Dallas
heeft nauw samen gewerkt met de moordenaars. Algemeen
Handelsblad publiceert een foto op de voorpagina van Ratna
Sari Dewi met Sukarno’s dochtertje, Karina Sari in Tokio. Wat
zal Bapak het vreselijk vinden om van haar en hun jongste kind
gescheiden te zijn.
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van houden-van gaat zo diep, dan trillen de haartjes op de oren
mee. Je willen bezitten is totaal. Niet iedereen zal dat zo kunnen opbrengen.” Hij vervolgde, „Richard kon jouw geluk met
Peter niet verdragen. Hij vluchtte terug naar Parijs. Ook mijn
ellende, in contrast werkte mee. Ik kan jouw geluk met Peter
wel verdragen.”
Nu heeft A. Teunis, de lul, aan Link van Bruggen mijn eigen,
supergeheime en vertrouwelijke bron, Lad Johnson in New
York, verklapt! Ze zijn toch allemaal hetzelfde. Nu licht mijn
supergeheime bron op straat! Het blijft een stel „journalisten”
met armetierige grondbeginselen. Ook Heins van Het Vrije
Volk moest ik de Malik-story voorkauwen. Pierre Claessens, de
tuut die journalist werd, is in zoverre okay dat hij de leugens
van Adam Malik naar buiten brengt. Hij schepte op over een
gevecht met de voorzitter van de Tilburgse Wol Bond en een
melk- coöperatie affaire. Typisch Hollands. Teunis komt aan
met „ik zou het spel voorzichtiger willen spelen”. Zonder mij
zou De Spiegel helemaal nooit iets hebben durven publiceren.
Nu valt ze tenminste de eer te beurt, dat de procureur-generaal in Jakarta de circulatie van alle nummers met mijn artikelen
heeft verboden. Het zijn in de grond van de zaak zakken. Ze
hebben het niet.
Het interesseert me niet om er uitvoeriger over te zijn. Boebie
Brugsma heeft blijkbaar nu besloten eindelijk mijn George de
Mohrenschildt-reportage te publiceren. Er is veel water door
de Rijn gevloeid voor hij dat ei legde.
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Met Peter escargots in Breda gegeten. Hij was erg aanhankelijk
en lief. Hij wilde me een persoonlijk aandenken geven, maar
ik zei het liever bij vertrek naar New York te willen aanvaarden. Dat sloeg natuurlijk nergens op. Ik had het moeten accepteren. Het is niet mogelijk de unieke sfeer van deze uren samen
weer te geven. Wie weet hebben we het komende weekeinde
seks.
Omdat Peter eens van een schip in de Adriatische Zee is gedoken heeft hij sedertdien last van zijn rug. Mijn Sunbeam is vrij
laag. Hij heeft altijd pijn als hij in of uit moet stappen. Voor een
jonge bink is dat niet in orde. Ik ging naar de telefoon, om
Croiset te bellen. Ik wilde dat hij naar Peters rug keek. Croiset
zei: „Twee van zijn rugwervels zijn wat verschoven. Een ostiopaat trekt dat zo recht. Je moet hem bij dokter Meijers of
Meier brengen in Hillegersberg, telefoon 181756.” Hij hing
weer abrupt op, zoals alleen Croiset dat kan doen.
24 september 1967

Om 11:00 uur was ik bij de Haagse Post en heb samen met redacteur Van Wansbeek nog eens een uitvoerige toelichting op
de George de Mohrenschildt-affaire op de geluidsband gezet.
Ze willen er een omslagverhaal van maken. Van Wansbeek begreep wel ongeveer hoe de zaak in elkaar zat.
Liep bij Gerard Croiset binnen. Omdat hij zeer onduidelijk
schrijft dicteerde hij het volgende verhaal aan mij. De titel is
„Gebed”. De tekst luidt:
Welke waarde hecht ik aan genezing door gebed? Wij vouwen onze
handen om niets te doen, volkomen te ontspannen en sluiten onze
ogen om geen afleidende invloeden op onze concentratie toe te
laten, zodat het NIETS, dat grensloze juist door haar onbegrensdheid alles kan inhouden.
De mens onderscheidt zich van al het andere aanwezige op aarde,
door de genade van het in het bezit zijn van de rede. Hij maakt
van de rede gebruik en drukt zich uit door middel van het denkvermogen. Elke handeling, die de mens volvoert, hetzij geestelijk, hetzij stoffelijk, heeft energievorming ten gevolge.
Energie houdt actie en reactie in. Elk individu dat over deze
rede beschikt, en door haar tot actie komt, vindt een weerstand
in dat wat de ruimte vult. Die het NIETS vult.
Het NIETS is voor de mens niet waarneembaar, omdat het onbegrensd is. Het NIETS is gevuld met IETS omdat het een wens inhoudt. Ons menselijk streven is gericht op eenwording met het
volledige. De eenwording vindt plaats door een circulatie, die
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haar weerstand niet van buitenaf zoekt om tot actie te komen. De

leefd door een harmonie in ritme en tempo, door een perpetuum mobilé, dat een beleving, een waarheid wordt. Dan ontstaat dus die
eeuwig voortdurende circulatie, die geen stimulans meer nodig
heeft. Voor mij is er maar één wezen, die dit gebeuren in zich
voor de mens vertegenwoordigt.
Wij zijn als mensen met het existeren van deze vertegenwoordiging bekend. Deze erkenning houdt allerminst de behoefte in dat
wij naar deze erkenning toeleven, dat wij er naar handelen, omdat wij nog niet bewust in staat zijn die erkenning in onze handelingen te vervullen. Hierdoor zijn wij voortdurend met onszelf
en onze omgeving in disharmonie. Hij nu, die deze eeuwig durende circulatie buiten zijn eigen medezeggenschap om, toch weet te
gebruiken, kan dit gebruik door middel van zich in te stellen,
door het mogelijk te maken, dat het IETS wat in het NIETS existeert, toch zijn inwerking kan uitoefenen op zijn medemens.
Vandaar ook, dat de genezing door gebed, of concentratie op harmonisatie, volledig aanvaardbaar is. Ik erken die.57
Gerard Croiset, 24-9-67.

Schreef een nieuw artikel voor De Spiegel over Maliks corrupte
advocaat Widjatmiko.
Mam prepareerde mijn lievelingsmaaltijd, gekookte aardappelen en vis met sla. Erg lief. Ik praatte maar door over Peter.
Mam luisterde steeds geduldig en onthield zich bijna steeds van
commentaar. Typisch voor haar. Mam was weer verdrietig
toen ik vertrok. Zou zij zich te veel alleen gelaten voelen? Ik
zei dat ik met Peter samen zou willen gaan wonen. Haar eerste
reactie was: „Betaalt hij dan ook mee aan de flat?” Ik dacht, wat
sta ik toch ver van mijn moeder af. Wat doet dat er nu toe?
Erik kwam op mijn bed zitten, legde zijn hoofd op mijn borst
en we praatten samen. Toen telefoneerde Peter, die zei dat hij
te veel had gedronken. Ik vond het verschrikkelijk. Pas 22 jaar,
eenzaam en zuipen. Hij moet het zelf weten. Ik zeg er niets
meer over.58
25 september 1967

Kon niet slapen, had een abominabele nacht.
Ontmoette Peter in de vroege ochtend in het bos van Oostelbeers. Hij had weer erge pijn aan zijn rug. Ik kon melden dr.
57 Ik begreep er toen niet veel van en heb nu ook nog een aantal onbeantwoorde vragen over deze tekst.
58 Eigenlijk schreef ik toen in mijn dagboek veelal alsof ik me rechtstreeks tot Peter
richtte, omdat hij alles las.
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eenwording zal in eigen volheid plaats vinden, zal worden be-
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Meijers te hebben gebeld, die pas op 10 oktober ruimte had. Ik
heb toen tegen deze dokter gelogen dat ik 1 oktober naar New
York moest. Hij scheen mijn naam te kennen. We kunnen
vrijdag al bij hem terecht. Peter had ruzie met Philip gehad en
had alleen geslapen. Hij omhelsde me. Het was weer erg fijn en
dan voel ik me helemaal anders.
Schreef een artikel over Malik voor de Belgische Post en telefoneerde het nieuwe Malik-verhaal naar De Spiegel.59
Professor Willem Wertheim vindt dat ik over de nieuwe ontwikkelingen in de Malik-affaire een persconferentie moet geven. Dat vind ik overdreven.
27 september 1967

Dewi Sukarno is uit Japan in New York aangekomen en werd
verwelkomd door de schrijfster Cindy Adams. Ik blijf die laatste een verschrikkelijk mens vinden. Zij heeft Bungkarno meer
kwaad dan goed gedaan. De grondlegger van de Republiek Indonesia schrijft toch niet zijn geautoriseerde biografie met de
echtgenote van de vaudeville artiest Joey Adams?60 Daar heb ik
het dus al eerder over gehad. Ook met Bungkarno zelf. Mevrouw Adams schijnt met een nieuw boek over Bungkarno
bezig te zijn.
Ik zou door alle emoties de oorlog in Vietnam vergeten. De
Tribune meldde, dat de VS al meer dan 100.000 doden en gewonden hebben verloren. Hoelang moet deze slachting nog
door gaan? Ambassadeur Arthur Goldberg heeft in de VN gezegd dat de volkerenorganisatie nu maar voor vrede in Zuidoost-Azië moet zorgen. De Lyndon Johnson-bende staat niet
met twee benen op de grond. John Newman, een luitenant in
de Amerikaanse luchtmacht, heeft tegen Mark Frankland van
The Observer nota bene gezegd: „I am not a warmonger but
flying the beach (from the aircraft carrier Intrepid into North
Vietnam) is a great thrill like playing Russian roulette, taking
LSD or having sex.”
Frank Stevens heb ik kunnen introduceren bij een KLM-directeur. Jan Stevens, de fotograaf, is dood, niemand doet iets voor
zijn enige zoon. Ik hoop dat dit helpt.

59 Op 17 september publiceerde De Post een eerste artikel van mij over de corrupte
Suharto-regering.
60 Zie ook On the road for Uncle Sam, door Joe Adams, Bernard Geis Associates, New
York, 1963.
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61 Zijn vader was al overleden.
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Het leven immuniseert de mens. Het is de kunst om, eenmaal
42 jaar oud, toch lief te hebben alsof je 22 bent. Misschien dat
Croiset om die reden ook aan mij hangt, omdat ik onafhankelijk blijf opereren, los van zijn druk en invloed, ook al stel ik
mij voor hem open. Misschien heb ik daarom wel waarde voor
hem, zoals toen ik hem zondag probeerde uit te leggen dat hij
bij al zijn wijsheid één ding pertinent had gemist in het leven,
en dat was je te verliezen en over te geven in een gevoel van
liefde voor een ander.
Zoveel opmerkingen van Peter hangen in mijn hoofd en duiken op wanneer ik door Nederland rijd. „Philip voelt nu dat er
een verschuiving plaats heeft, maar de Aarde zie je tenslotte
ook niet draaien.” Ik vroeg hoe hij had geslapen. „Rot. Ik had
een nachtmerrie en droomde dat ik dood moest gaan.”
„Hoe?”
„Door een auto-ongeluk.” Ik weet dat hij wel eens nerveus is,
wanneer ik gehaast ben en te snel rijd of wanneer ik upset ben,
dan is hij echt bang in de auto. Dat was het niet. „Nee, ik had
iets. Ik ging aan iedereen vragen of ik kon blijven leven. Ik
sprak ook met mijn vader.”61 Hij had met een van zijn zussen
afgesproken dat ze samen een boek zouden schrijven. Ook zegt
hij: „Ik wil Philip niet kwetsen.” Tenslotte waren zij drie jaar
samen en deelden lief en leed. Hoe dit te respecteren?
„Wanneer je over Amsterdam en New York spreekt moet ik je
zeggen, dat ik de vertrouwde sfeer, waar ik nu in leef nog niet
wil missen. Ik ben nu op weg, en in groei, door jou…”
Willem Brugsma van de Haagse Post wil het De Mohrenschildtverhaal definitief publiceren, maar gaat opeens van de
toegezegde 1.000 gulden naar 400. Daarvoor ben ik dan in
Dallas geweest,en van de weg gereden! Nu wordt het blijkbaar
ook nog eens een omslagverhaal. „Je moet tegen die meneer
zeggen,” aldus Croiset, „dat je niet bestolen wil worden.”
Ik wil nu zelf naar Jim Garrison in New Orleans toe. Playboy
publiceert een interview-van-de-maand met hem. Buitengewoon interessant en geloofwaardig. William Turner, een exFBI agent heeft in Ramparts geschreven, dat George de Mohrenschildt de „babysitter” voor de CIA van Lee Harvey Oswald
was geweest. Garrison antwoordde in Playboy, dat de link Oswald-de Mohrenschildt inderdaad opmerkelijk was. Vooral
omdat George tot de upper ten behoorde, terwijl Oswald „an
impoverished ex-Marine” was. Ook had De Mohrenschildt
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zich de gewoonte aangemeten om op andere troublespots, waar
de CIA druk bezig was, als Haïti en Guatemala, op te duiken. Ik
ben zeer benieuwd om De Mohrenschildt in Dallas te gaan
ontmoeten. Daarom is het goed dat voorlopig mijn hele verhaal in de Haagse Post komt te staan. Dat is een zekere garantie
tegen de kidnappings die Glenn Bryan Smith in het vooruitzicht stelde tegenover Carel Enkelaar.
Vanmiddag wandelde ik bij Croiset binnen. „Peter is een heel
goede jongen. Ik hoop dat we met vereende krachten een man
van hem zullen maken, een sterke Peter. Jullie worden op dit
moment,” aldus Croiset, „geen vrienden in jullie betekenis,
wat niet wil zeggen dat dit nooit zal gebeuren. Voorlopig blijft
hij nog bij die andere man, omdat het voor hem een vertrouwdere relatie is.” Toen ik dit later Peter vertelde, zei hij: „Wat
bedoelt Croiset, ik ben vertrouwelijker en eerlijker met jou nu
dan met Philip.” Toch leek het Croiset goed om nu eerst naar
New York te gaan: „Want je hebt die jongen wel overdonderd.” Eigenlijk blijf ik op Peters eigen oordeelsvermogen vertrouwen, wat Croiset ook mag zeggen of „zien.” In die stemming ga ik naar Amerika en in november begint de tweede
ronde met Peter.
29 september 1967

Meneer Otto Kuijk heeft zijn boekje Tabeh Sukarno bij H.J.W.
Becht, Van Dishoeck en Van Holkema & Warendorf uitgegeven. De klinkklare onzin, die er over de oud-president in staat
is beschamend. Dezelfde man, die nooit anders deed dan zich
via Emile van Konijnenburg bij Bungkarno naar binnen slijmen, meldt nu dat de oud-president eigenlijk „een onevenwichtige, revolutionaire denkwereld” had. Bapak was na de
coup „koppig” en gedroeg zich „als een kind.” Nee, Sukarno
wist buitengewoon precies dat de CIA actief was in zijn land, en
dat er wel degelijk een Raad van Generaals was die hem wilde
afzetten, dat hij door zijn eigen hoge officieren werd verraden
en verkwanseld en bovendien was hij koppig genoeg om niet
alleen zichzelf en zijn eigen positie weg te cijferen ter voorkoming van een nieuw, nog groter bloedbad. Maar hij gedroeg
zich bovendien juist niet „als een klein kind” – zoals veel wankele broeders deden die zich door de coupleiders lieten ompraten – hij was wijs genoeg, leider genoeg, Indonesiër genoeg,
om zich ter wille van zijn land en zijn volk te laten vernederen
door de nieuwe zogenaamde leiders, die niet in de verste verten in zijn schaduw konden staan. Dat was het drama van Sukarno! En wat deze persmuskiet Kuijk – aangezwengeld door
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B. Lulofs in De Telegraaf vandaag over Bungkarno heeft te melden is ingegeven door money-making en heeft niets, maar dan
ook niets met kennis van zaken te maken. Schandelijk, want
dit boekje helpt mee de geschiedenis te vervalsen.
Intussen heeft Suharto kolonel Untung, de hoge luchtmachtofficier Sujono – die ik uitstekend heb gekend en beslist geen
verrader was – en luitenant Hasuwigno laten executeren. Eens
zal de waarheid over de coup van 1965 bekend worden, althans
dat hoop ik. Dit regime probeert zelfs de waarheid over Adam
Malik, Ibnu Sutowo, en de scharrelaar Widjatmiko met man
en macht te onderdrukken. Ze breken zich het hoofd over hoe
mijn publicaties te stoppen. Dan is het zeker te begrijpen wat er
allemaal wordt ondernomen om de waarheid over Bungkarno
te smoren.
Peter en ik stopten op weg naar Hillegersberg eerst bij John en
Greet van Haagen in Sportdorp. Greet vond Peter kennelijk
aantrekkelijk. John begon over Gerard van het Reve „en zijn
boys.” Wanneer hij Reve zou interviewen zou hij drie vragen
stellen: 1. Wat is je lievelingskleur? 2. Hoe sta je tegenover mannen, die juwelen dragen? En 3. Waarom ben je tegen drank?
Waar haalt John dit vandaan? Tenslotte staat hij acht uur per
dag achter de turbines van de Graan en Elevator Maatschappij
in de haven. Peter vroeg later: „Heeft hij die tattoos altijd gehad?”
Om 17:00 uur waren we bij dr. Tj. Meijers.
Peter vertelde zijn verhaal. Op zijn twaalfde jaar was hij keihard met zijn hoofd tegen een andere jongen aangelopen „en
prompt haalde ik steeds de beste cijfers.” De duik in zee was
voor een kleurendia bedoeld geweest. De arts vroeg hoe hoog
het was geweest. „Minstens twee hoge duiktorens in een
zwembad”, zei Peter. Hij moest zich uitkleden, bloot, en hield
zijn sokken aan. „Mooi lichaam,” mompelde dr. Meijers. Hij
maakte een tekening. Peter moest daarop allerlei bewegingen
maken. „Toen ik voorover moest buigen, kon de man nog in
mijn hol kijken ook,” zei hij later. Daarop werd zijn nek betast. Dit wond me een beetje op want ik vertrouwde het nog
altijd niet. Vervolgens moest Peter gaan liggen. Daarna gaf de
dokter twee enorme rukken aan Peters nek, wat ik vreselijk
vond om te zien. Door hem vervolgens schuin te leggen, trok
hij één lendenwervel recht. Daarna vroegen wij wat het nu
precies was geweest. En precies zoals Croiset op afstand dus had
„gezien” waren de vierde en de vijfde lendenwervel ontzet. Pas
toen vertelden wij, wat Gerard Croiset per telefoon had geanalyseerd, zonder Peter ooit te hebben ontmoet, waarop dr.
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Meijers antwoordde: „Ja, dat is heel wonderlijk. Hij zendt mij
voortdurend mensen en zijn diagnoses zijn dikwijls in de roos.”
Peter was me innig dankbaar. Hij wilde de 25 gulden honorarium voor de arts zelf betalen.
„Dat hoeft niet.”
„Ja, maar voor mijn gevoel wil ik dat,” zei hij. „Duizendmaal
dank, Wim, je weet niet hoe ik dit vind.” Ik belde meteen
Croiset en vertelde hoe gelukkig we Peter hadden gemaakt.
Hij zou nog een paar dagen wat last hebben en daarna was het
euvel verholpen. De dag werd super. In het Americain ontmoeten we Henk Bruinsma. Hij bekeek een brief van Philip
aan Peter, uit Portugal. Peter zei trouwens: „Ik weet zeker dat
ik bij Philip wegga.” Croiset voorzag dezelfde ontwikkeling.
We ontmoetten ook Ria Kuiken en Harry Hagendorn, die onmiddellijk op Peter viel en hem bij herhaling vroeg om eens
langs te komen. „Mag ik hem van je lenen wanneer jij naar
Amerika bent?” en hij stak naar mij zijn tong uit. Zo iemand is
voor mij een engerd en een zielenpoot tegelijk. We raakten
Hagendorn kwijt door te zeggen dat we naar de film wilden.
We liepen nog in het Vondelpark, ook in de nichtenafdeling en
verlieten pas om 01:30 uur Amsterdam. We sliepen bij Erik en
Helga in Eindhoven.
30 september 1967

Peter vertelde dat hij zijn eerste homoseksuele ervaring beleefde toen hij acht jaar oud was, met het zoontje van een aannemer in dezelfde straat, dat twaalf was en voor hem toen een
grote knul. „En dan kwam hij me halen en gingen we fietsen
door de korenvelden. Het begon eigenlijk al op de fiets. Ik
weet niet meer of hij ook een orgasme kreeg. Op een keer ben
ik dit allemaal gaan biechten, want mijn familie was fijn roomskatholiek. Ik kwam net uit de kerk, toen hij er op de fiets aankwam. Ik zei, nee, nee, ik ga niet met je mee. Dit is een doodzonde dat weet je. Ik ben ook nooit meer met hem mee gegaan.”
„Ons samenzijn is ons dagboek,” zei hij.
De Haagse Post met het omslagverhaal over George de Mohrenschildt en de moord op JFK is verschenen. Peter wil het zijn
moeder laten zien.
Bij het naar bed gaan zei Peter gisteravond: „Geef me een
hand, dan slapen we samen.” Ik lag zo dicht bij zijn gezicht dat
ik zijn adem voelde. Goddelijke momenten van NU.
Robert van Gulik (57) is overleden en reeds gecremeerd. Ik
bewaar een buitengewone herinnering aan deze diplomaat, die
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Bracht mam naar het graf van vader. Ik nam een dennenappel
mee, die in Kew Gardens op mijn werktafel moet komen te
liggen. Theo was thuis, maar schijnt naar Zürich te gaan verhuizen naar het hoofdkantoor in West-Europa van Dow Chemical. Hij heeft het mam nog niet meegedeeld. Brieven geschreven. Rekeningen betaald en Chopinplaten gedraaid.
Had samen met Peter een gesprek met Gerard Croiset dat me
zeer aangreep. Was niet in staat notities te maken. Hij voorspelde bijvoorbeeld dat Peter nooit een partner zou worden,
zoals dit tussen homo’s gebruikelijk is. Hij zei te weten dat er
een erg sterke genegenheid van Peter voor mij bestond, maar
dat hij zich seksueel nooit aan mij zou kunnen geven. „Hij
vindt het wel interessant met jou, maar hij zal met die andere
man toch seksuele bevrediging beleven.” Ik voelde me enerzijds verpletterd, uit angst dat hij gelijk zou krijgen, en anderzijds verzette ik me er tegen om zijn uitspraken als een wet van
Meden en Perzen te beschouwen. „Wat Peter betreft,” schreef
ik hem later, „houd ik er een eigen mening op na, die in sommige opzichten parallel met de uwe loopt, maar op andere essentiële punten van uw mening verschilt. De tijd zal het ons leren.”
Ik zeg dit niet uit Schadenfreuden, maar Croiset zou gelijk krijgen:
tussen Peter en Philip bestaat al vele jaren nauwelijks meer enig
contact. Dat zich geen seksuele relatie tussen Peter en mij zou ontwikkelen is ook bewaarheid. Ik heb er nog een aantal jaren op gehoopt, maar we zijn al 25 jaar intieme, platonische vrienden gebleven. Hoe die sublimatie zich heeft voltrokken en hoeveel intense moeite dit heeft gekost zal in de loop van dit verhaal duidelijk worden. Peter werd een partner voor het leven, niet voor het
bed, alhoewel we jaren achtereen in ons huis in Amsterdam als heterovrienden samen zouden slapen. Feitelijk heeft de ontmoeting
met Peter voor mijn leven een permanente scheiding (afbakening)
tot stand gebracht tussen mind en body. Aan de hand van mijn erva113
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ik in 1956 in Beiroet ontmoette, waar hij ambassadeur was.
Zijn laatste diplomatieke post was Tokio. Hij was een Nabije
Oosten-deskundige par excellence. Hij gaf me The Arab Awakening van George Antonius cadeau, evenals Dee Goong An,
een Chinese detective, waar hij er een aantal van schreef. Ik
herinner me ook zijn Chinese vrouw. Van Gulik en H.A.
Helb, ambassadeur in India, vielen me indertijd als werkelijke
experts en integere diplomaten op. Evenals Gevers in Teheran.
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ring met hem kwam ik tot de slotsom dat een streep gezet diende
te worden onder het, welhaast aangeboren, verlangen één ander
mens voor jezelf te willen bezitten in geest en lichaam. Nog eenmaal waagde ik het van dit besluit af te wijken, namelijk in 1980,
toen ik een jongen ontmoette (hij was twintig jaar, ik was 55) van
wie ik een aantal jaren heb gedacht dat die symbiose van seks en
vriendschap toch mogelijk zou zijn. Maar daarover later. Wat
Croiset in 1967 voorspelde ten aanzien van Peter en mij „zag” hij
juist. Hij maakte ten aanzien van Peter bovendien later tegen mij
de opzienbarende opmerking dat hij een van de zuiverste aura’s
had, die hij ooit had gezien. Gerard Croiset nam kleuren en lichten waar rond menselijke organen, op basis waarvan hij bepaalde
conclusies trok ten aanzien van die persoon. Ook benadrukte hij
de „gelijkgerichtheid” tussen Peter en mij, welke een uitgesproken feit was.
1 Oktober was de dag van vertrek. Ik telefoneerde Croiset. „U
bent een groot helderziende, maar er zijn toch dingen, die u
mist. Gisteravond heb ik lang met Peter gesproken. We zijn
niet alleen zeker van de toekomst, maar we zullen sneller bij elkaar zijn dan we zelf denken.”
„Nou, dat moet toch ook,” antwoordde Croiset. Daar was ik
even stil van. „Als je langer weg moet blijven in Amerika, doe
het dan want je krijgt wat belangrijks te verhapstukken.”
Ik belde Peter en vertelde hem van mijn telefoontje met Gerard Croiset. „Een man met een gebruiksaanwijzing, hoor,” zei
Peter.
Mam was verdrietig toen ik vertrok en huilde. Ik hield haar erg
lang in mijn armen vast. „Sorry, mam dat ik zoveel ben weggeweest, but I do love Peter very much” . Zij begreep me dat
weet ik. Zij zei zeer ongerust te zijn over mijn bemoeiingen
met de JFK-affaire.
Op station Utrecht, op weg naar Schiphol, ontmoette ik bij
toeval professor W.H.C. Tenhaeff, Croisets mentor. Tenhaeff
heeft de helderziende beroemdheid uit Utrecht de laatste 25
jaar wetenschappelijk „onderzocht”. „Is hij seksueel gefrustreerd?” vroeg ik.
„Ja, heel erg,” zei Tenhaeff.
„Dan zal hij in liefdesvraagstukken niet op zijn sterkst zijn, professor?”
„Dat is juist,” aldus Tenhaeff. Hij vroeg me om in november
samen eens over Croiset te praten.
Op Schiphol deed Harry Hagendorn van de NTS twee opzichtige nichten uitgeleide. Hij zei: „Je hebt zeker Peter gezegd dat
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KLM,

vlucht 643, Christopher Columbus
De Sunday Times maakte duidelijk hoe diep de Amerikanen in
Vietnam in het moeras zitten. Rampzalig.
Chou En-lai gaf een diner in Peking en toen hij, doelende op
de USSR het woord „revisionisme” in de mond nam, stonden
een aantal diplomaten van tafel op en verlieten het diner. Volwassenen die zich als kinderen gedragen. Laatst, toen ik met
Peter naar de psychiater van de GGD in Rotterdam moest, liet
ik verstek gaan bij een receptie op de Chinese legatie, waar
blijkbaar ook Poolse en Hongaarse diplomaten zijn weggelopen.
Peter gaf me ten afscheid een pijp, die ik nu heb opgestoken.
We vliegen naar het licht toe. De zon schijnt nog steeds. In
Oostelbeers is het al donker. Baudelaire schreef op één dag vijf
brieven aan zijn moeder. Ik ben nu aan de 35ste pagina voor
Peter bezig, vandaag.
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hij niet bij me langs mag gaan?” Ik lachte „ha, ha, ha,” en vroeg
me af waarom hij niet had bedacht dat noch Peter, noch ik verder één seconde bij zijn avances hadden stil gestaan. Heb hem
maar niet duidelijk gemaakt dat dit soort „kennisgevingen” van
de verkeerde mensen door een jongen als Peter niet worden
geregistreerd.
Telefoneerde Croiset. Hij vroeg of ik Tenhaeff had verteld van
zijn bemoeiingen met de JFK-affaire. Dat had ik niet gedaan.
„Beter van niet, Wim, want Tenhaeff zou het aan iedereen
rondkletsen.” Gezellige verhouding, wanneer men bedenkt dat
Croiset het paradepaardje van Tenhaeff is, als directeur van het
Parapsychologisch Instituut van de Universiteit van Utrecht.
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Kew Gardens
Bij thuiskomst vond ik Richard Thieuliette en Ewout Quispel
in mijn flat. Richard was lief en aanhankelijk. Ewout zette koffie en Richard bakte bacon and eggs.
Croiset had gezegd: „Sommige mensen hebben een vrouw,
anderen een hondje en jij hebt je dagboek.” Voor mij heb ik
nu mijn dagboek samen met Peter. Croiset had ook gezegd:
„Het gaat nu toch wel anders met je leven, sinds wij elkaar
kennen.” Het lijkt wel of hij een plan heeft. In ieder geval heeft
hij de lijn NTS-Carel Enkelaar tot stand gebracht. En vooral de
link naar de Kennedy-affaire. De invloed van Croiset is, althans
op dit moment, aanzienlijk.
Om 11:00 uur was ik met Richard en Ewout bij de opening
door Joseph Luns van een expositie van Cécile Dreesmann
borduursels in het KLM-gebouw op 609 Fifth Avenue. Luns
was natuurlijk op de hem bekende ruwe manier lollig. Moderne kunstenaars hoorden thuis op de divan bij de psychiater,
maar Cécile was geweldig. Richard maakte de opmerking,
„Monsieur Luns fait l’impression d’être un Charlie Chaplin qui
joue le Charles de Gaulle”.
We lieten Ewout daar achter. Richard en ik gingen naar de diplomatenlounge in de VN. Hij wilde over zijn moeder en zijn
familie praten. Ook bleek hij zich verdiept te hebben in mijn
relatie met Peter en maakte zinnige en doordachte opmerkingen. We lunchten met Mora Henskens, mijn vriendin in
het secretariaat van de secretaris-generaal. Zij biechtte op twee
jaar geleden van me te hebben gehouden. Dat was tijdens het
bezoek van Croiset aan de VS, die mij toen ook adviseerde serieus over Mora na te denken. Toen kende hij me dus nog niet
en „zag” me alleen maar.
Richard bracht me naar Pennsylvania Station.
Lezing voor Wesley Junior College in Dover, Delaware. Viel
in de trein in een diepe slaap. Professor Lewis Wells haalde me
in Wilmington af. We reden door de herfstachtige velden naar
de College. Hij leek me wat nichterig, maar liet dit zo min mogelijk blijken. Hij wilde Antigone gaan opvoeren, maar hij be116
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Ik vraag me af of het nu weer normaal is met Peters rug. Zond
Peter al twee brieven.
Ik kwam om 02:55 uur thuis uit Delaware. Richard lag in zijn
nakie in een oranje slip op bed. Vreemd vorig jaar nog zou ik
begeerd hebben hem te omarmen en seks met hem te hebben.
Maar toen wist ik niet dat er ’s ochtends in de bossen van Oostelbeers een jongen naar de bus liep, op weg naar school, waar
ik nu van houd. Ik wist niet eens dat Oostelbeers bestond.
Tieneke kwam me groeten met haar zoontje Monk, die me
een paardebloem gaf. Het jochie is nu twee jaar en een paar
maanden en lijkt in menig opzicht op Loet Kilian.
Schreef de eerste artikelen voor mijn kranten in Holland.62
Ging met Richard naar de film A Man for all Seasons. Hij had
acht maanden gewacht, net zo lang tot hij er in de stemming
voor was. Het karakter en de kracht van Sir Thomas Moore
wordt prachtig uitgebeeld. We willen de film nog eens zien.
Northwest Airlines naar Milwaukee, Wisconsin Y.M.C.A.
Het wemelt van de slenterende kerels op de gangen, die uit zijn
op seks. Ook in de douches. Ik heb er geen zin in, als vroeger.
Ga naar bed.
Een broer van Lee Harvey, Robert Oswald geeft in acht pagina’s zijn mening weer over de moord in Dallas en zijn moeder.
Geloof er niet veel van. Ik ken zijn moeder, die hier wordt
voorgesteld als een boeman, met wie Lee Harvey een ongezonde binding had. Lee Harvey zou de moord op JFK hebben
62 Gedurende alle jaren in de VS heb ik tientallen artikelen geschreven voor provinciale bladen in Nederland, die ik samen met mijn dagboek zal laten opbergen, maar
waarover ik hier verder niets kan melden.
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klaagde zich geen jongens met een sterk karakter voor de rollen
te vinden. Hij zei zich soms ook aan studenten te hechten en
vond het een verdrietige zaak dat zij het leven ingingen en hij
dan nooit meer van hen hoorde. Vorig jaar sprak ik hier eveneens en ontmoette toen Bob Sylvester, de zoon van een psychiater, die acteur wilde worden. Hij is afgestudeerd en woont
in Pasadena, Californië, waar hij in een theater optreedt. Net
had Wells gezegd dat dit de tijd van de trek voor wilde ganzen
was of we zagen wel 50 ganzen tegen de fletse, blauwe avondlucht voorbij trekken.
De lezing duurde anderhalf uur, Het enthousiasme van de studenten was verwarmend. Ik weet niet hoe ik het klaar speelde.
Nu ben ik gaar.
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gepleegd om er voor te zorgen dat zijn moeder „een beroemde
zoon” zou hebben. Klinkklare onzin. Wat zal Look magazine
voor dit verhaal hebben betaald?
4 oktober 1967

Bij het ontbijt lees ik Baudelaire. „Het kind ziet alles als nieuw,
het is altijd dronken.” Hij definieerde het genie als „de vrijwillig teruggevonden jeugd”. Ik denk dat ik begrijp waarom Peter
zich in zijn leerlingen op school verdiept. „Het drama begint,
wanneer het kind groter wordt, wanneer het de ouders boven
het hoofd groeit en over hun schouders kijkt. Want achter hen
is er niets: door zijn ouders in te halen, hen misschien te beoordelen, ervaart het zijn eigen transcendentie (...) het kind verliest zijn essentie en zijn waarheid.”63 Hoeft niet.
Schreef mam. Zond een vijfde dagboekpakket naar Peter.
Om 11:00 uur sprak ik voor de Milwaukee College Endowment Association in het Athenaeum Auditorium. Het verliep
heel anders dan anders. Ik hoorde mezelf spreken over love and
friendship en de kracht en overtuiging van mensen om te leven.
Daarna moest ik vijftig handen van dames schudden met wie ik
zou gaan lunchen. Ik ontmoette een mevrouw van 81 jaar –
precies een gerimpeld wit aapje – die nog dagelijks op een
paard werd gezien (moest ik dat geloven?) met twee benen aan
één kant à la Wilhelmina. Met een dame had ik een uitstekend
contact. Ik vroeg haar: „Maakt u muziek?” Zij speelde viool en
deed dat al 40 jaar in strijkkwartet. Hoe werkt zoiets?
Lees Svetlana Alliluyeva’s – Stalins dochter – memoires. Wel
vreemd in de context van haar ouderlijk huis, maar het trekt
me ergens toch aan, namelijk als eerlijk gemeend.
„Hoe meer mannen zich wijden aan de kunsten, des te minder
paren zij.” Baudelaire.
Landing in Pittsburgh, Pennsylvania. De herfsttinten zijn erg
mooi. Hoe zou Peters bos er nu uitzien? Werd afgehaald door
professor John Clopine. Na een typische Amerikaanse mammoet-steak te hebben gegeten was het nog anderhalf uur rijden
naar Bethany College in Virginia. Ten huize van het hoofd van
de School voor Journalistiek was een party voor mij georganiseerd. Ik zag Peters gezicht steeds voor me. Ik belde Ewout in
Kew Gardens, maar er was nog geen brief gekomen.
Joseph Luns hield zijn jaarlijkse rede voor de VN. Hij bedonderde iedereen opnieuw. Terwijl het parlement hem had op63 Jean Paul Sartre, Baudelaire, Bijleveld, Utrecht, 1966.
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Bethany, Virginia
Aan het ontbijt probeerde professor Clopine mij te beïnvloeden inzake Vietnam. Er was een Vietnam-week vol lezingen
en discussies aan de gang op Bethany College, waarin Arthur
Schlesinger, Hans Morgenthau, W. Burchett, Bernard Fall en
anderen waren uitgenodigd. Bovendien werd mijn lezing over
het plaatselijke radiostation live uitgezonden. Ik maakte hem
onmiddellijk duidelijk dat er geen sprake van kon zijn, dat ik
een andere dan mijn eigen mening zou verkondigen. Mevrouw Clopine verliet op dat moment de tafel. Hij bleef zich in
bochten wringen om mij te bewerken. Ik luisterde niet meer.
Ik zag Peter in Tilburg fietsen, met zijn blonde haren.
Om 09:30 uur kwam ik de zaal binnen. Er waren al enkele studenten aanwezig. Er was een jongen bij, Bill Hawkins uit Morgentown, Pennsylvania, die me zo sterk aan Peter deed denken
dat ik op hem af stapte. We bleven de rest van de ochtend en
tijdens de lunch samen. Hij was aardig maar niet oprecht genoeg. Ik zei hem bij het afscheid dat hij twee kanten op kon
gaan in het leven, en dat ik hoopte dat hij geen ordinaire streber zou worden. Hij werd erg stil. Ik zag hem piekeren. Ships
that pass in the night.
De lezing scheen een succes. Ik kreeg een daverend applaus. Je
kijkt dan in die honderden gezichten van jonge Amerikanen,
ogen soms vol verwachting, soms met bewondering, soms met
verbazing, en je kunt niet anders dan love those faces, all of them,
boys and girls. Dit zijn de jonge mensen, nog betrekkelijk onbedorven en onbevangen, die misschien nog echt, spontaan en
eerlijk kunnen zijn. In de zin zoals Baudelaire er over sprak.
Naderhand heb ik in een lounge nog zeker één uur vragen beantwoord. Daarna een lunch met twintig studenten. Felle debatten. Ze denken zwart-wit in dit land, alsof er geen grijs bestaat.
Ik ben ook voor patriottisme, maar ik wijs „right or wrong my
country” af.
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gedragen anti-Vietnam geluiden in Washington te laten horen
concentreerde de minister zijn toespraak geheel op het financieren van ontwikkelingsprogramma’s in de Derde Wereld. In
de New York Times werd er tenminste met geen woord over
gerept of de oorlog in Zuidoost-Azië ter sprake was gekomen.
En als hij het wel heeft gedaan beschouwde Juan de Onis de
wijze waarop hij het deed als niet belangrijk genoeg om te rapporteren. Die man wordt omringd door jabroers, die niet tegen hem op kunnen en het Binnenhof dut.
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Baudelaire bedreef de liefde met handschoenen aan. To each
his own. Hij had ook een onweerstaanbare sympathie voor
oude vrouwen, omdat ze dikwijls veel geleden zouden hebben
door minnaars, door kinderen en door eigen toedoen. Peter zei
ook eens iets dergelijks tegen mij.
Bij thuiskomst waren er twee brieven van Peter. Ik was opgewonden. Ik omhelsde hem in gedachten. Gelukkig waren
Ewout en Richard niet thuis en kon ik er alleen van genieten.
Ik lees en herlees.
6 oktober 1967

Weer een brief van Peter. Hij miste zijn „boswachter” – wanneer ik hem ’s morgensvroeg in Oostelbeers opwachtte. Hij
had mijn moeder gebeld en een vrolijk gesprek met haar gehad. Zijn rug was nog niet verbeterd en hij overwoog terug te
gaan naar dr. Tj. Meijers. Op 2 oktober zei hij: „De herinnering aan onze niet te beschrijven tijd samen maakt me blij en
sterk.” Hij heeft de dagboekpagina’s, die ik zond gelezen en
een kopie van mijn brief aan Gerard Croiset over hem had hem
„erg ontroerd en is hartstochtelijk uit een echt en waar liefdesgevoel geschreven.” Hij noemde onze ervaringen in vergelijking met Philip Nasta „magical”. Op 4 oktober schreef hij:
„Lieve Wim, wat doe je, wat denk je, wat voel je?” Antwoordde hem uitvoerig. Zond meer dagboekbladen.
Een trieste brief van Erik. Nog meer verwijdering van Helga
en voortdurende familieproblemen. Vond het rot voor hem.
Richard liep doelloos rond en weet niet wat hij zal gaan doen.
Ik vroeg hem of gij naar Garrett terug zou gaan. „I do not love
him, but I do not have anything else now.” Maar Eric Steele
belde al driemaal, dus die zal het voorlopig wel worden. Steel
zei niet meer zonder Richard te kunnen leven. Aan de hand
van wat, welke basis, leggen zulke jongens zo’n verklaring af?
Ze geloven het zelf ook nog. W.Q.X.R. speelt een dansje van
Maurice Moszkowski dat we 25 jaar geleden met het Baarns
Lyceum orkestje uitvoerden. Toen speelde ik nog redelijk cello.
Duco Middelburg is van Chili naar de VN overgeplaatst.64 Willebrord Nieuwenhuis belde op om te zeggen, dat Duco een
prul is en dat niemand de benoeming begrijpt. Hoe durven ze
dat te zeggen? Ik kende hem uitstekend in Jakarta als plaatsvervangend Hoge Commissaris in 1957. Er wordt maar in de
ruimte gekletst. Het is een voortreffelijke man, die niet bang
64 Zie ook Memoires 1953 – 1957.
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Larrio kwam gisteravond laat nog. Hij leek breder en forser geworden door al zijn balletlessen. Ewout en Richard waren er
ook. Ik sliep met Richard en legde Larrio apart, want ik wilde
geen seks meer met hem hebben. Hij luisterde heel lief naar
wat ik hem vertelde over Peter, mon grand amour. Ik heb intussen wel na 26 augustus met Peter geen seks meer gehad.
De absurde situatie doet zich voor, dat Everett Dirksen, de Republikeinse leider in de Senaat, de Democratische president
Lyndon Johnson feller en geconcentreerder steunt dan zijn partijgenoten doen. Er was een felle botsing in de Senaat tussen
mijn favoriet J. William Fulbright en Dirksen.65 Ik behandelde
die zaak uitvoerig met de studenten op Bethany College en
zette uiteen dat Fulbrights hersenen gewoon beter functioneerde. Nu verduidelijkte James Reston dat de discussie over Vietnam zich meer en meer bewoog in de richting van vrede of
oorlog tot het bittere einde. Ook Reston wees op de ironie dat
65 John Finney, The New York Times, 3 oktober 1967.
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was zijn minister (Luns) naar eerlijkheid te informeren, die hem
hiervoor strafte met een post in Polen.
Voelde me eenzaam en ging in St. Patricks een kaars branden.
Er staan er nu twee, een lichtje voor Peter en één voor mij.
Ben naar een cocktail gegaan bij de Nederlandse consul generaal, D.A. van Hamel op 14 East 90 Street. De bekende nutteloze kakvertoning. Ontmoette ambassadeur Middelburg: „Ja,
ik ben hier als leerling-ambassadeur,” zei hij met tongue in cheek.
„Ze durven me nog altijd niet alleen te laten.” „Ze” zijn Luns
en zijn trawanten. Allemaal omdat hij de moed had om in 1957
vanuit Indonesië Luns de waarheid te zeggen! We spraken nog
over die dagen in Jakarta, maar ik vond hem op zijn hoede en
nog verder verburgerlijkt. Maar zo’n man is diplomaat onder
curatele, omdat hij er een eigen mening op na houdt, zoals het
een ieder mens betaamt. Ook Luns kwam iedereen een handje
geven. Om zijn onbenulligheid te maskeren spreekt hij altijd
één toonaard te luid. Stel je voor dat je je misplaatste gevoel
van belangrijkheid zeventien jaar lang aan de steek van ministerschap ophangt. Eigenlijk was Middelburg ook verkeerd geknipt.
Bernard Person vond dat ik mager was geworden. „Klopt, I am
in love,” antwoordde ik.
„Oh ja, ga je weer trouwen?”
„Nee, dat niet.” Hij keek perplext.
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Dirksen een vurige aanhanger is van Johnsons beleid, terwijl de
vraag of Vietnam van strategisch belang is voor de veiligheid
van de VS natuurlijk met nee moet worden beantwoord, zeker
in het tijdperk van de atoomraketten.66
De scheppende mens is iemand, die niet totaal aan de werkelijkheid aangepast kan zijn, omdat hij het kind in zich niet heeft
kunnen vergeten. Ik lees in het boekje Problemen der moederbinding van Schottländer. Waarom begon met Freuds Traumdeutung „de eeuw van het kind”? Peter zette er een dikke kras bij.
Ik begrijp nu ook dat wanneer, in een relatie, de oudere partner teveel de emotionaliteit van de vaderfiguur uitstraalt, er bij
de jonge partner de kans bestaat dat een seksueel beleven met
schuldgevoelens gepaard gaat.
„Grattez l’homme et vous y trouver l’enfant.”
8 oktober 1967

Een non heeft zich in Vietnam in brand gestoken. Het gebeurde in Can Tho, waar ik in 1964 ben geweest met een helikopter van het Amerikaanse leger.
Clement Attlee is overleden. Ook ontmoet en uitvoerig gesproken. Vooral over Indonesië.
Paul Montgomery schrijft in de Times dat Che Guevara ergens
nabij Camiri in Bolivia in een cul de sac zit en van daaruit een
guerrilla voert. Daar houdt Glenn Bryan Smith zich dus ook
mee bezig. Hij zei overtuigd te zijn, dat Che’s guerrilla’s zouden worden opgerold. Stuur Peter een artikel over het Californische Esalen-instituut.
Richard belde dat hij niet thuis kwam. Dat hij opbelt is nieuw,
verder is het een oud liedje. Ik heb zonder commentaar opgehangen.
C.L. Sulzberger schrijft over Che Guevara: „He is wholly ruthless, yet there is something gallant and even poetic about this
man who against the greatest odds wishes to maintain an endless struggle. He is our enemy, but whether he lies in an anonymous grave or is again the one who got away, he merits respect
and honor.” Ik sympathiseer trouwens ook met die man. Ik ga
over hem schrijven. Hij verdient het.
Riverside Drive Museum
Bezocht de tentoonstelling The Concerned Photographer.
Mijn vriend Leonard Freed exposeert er met Robert Capa,
Werner Bischof en anderen. Er is één foto van beenderen en
66 James Reston, The New York Times, 5 oktober 1967.
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De rest van deze dag heb ik enkele tientallen pagina’s geschreven,
voor Peter, en ook voor Richard en nog eens een dozijn notities
gemaakt uit het boek van Schottländer dat ik van Peter had geleend. Ik dacht na over zijn onderstrepingen, soms, als hij geen
potlood bij de hand had, had hij met een nagel strepen aangemerkt. Het liefste zou ik hier veel van wat ik leerde weergeven.
Zelf durfde ik in zijn boek geen nieuwe strepen aan te brengen.
Neurotici, lees ik, hebben een voorliefde vast te houden aan schaduwzijden van het leven. Zij lijden aan een verhoogde bereidheid
tot lijden en ik-zucht. Ik-zucht duidt op een teken van nood, van
zwakte, en een vernederende bereidheid tot lijden. Voortdurend,
ten top gedreven aanspraak op liefde, verhindert de neuroticus lief
te hebben. Liefde kan men nooit eisen of afdwingen, maar aan de
andere kant, kinderen, die geen gezonde liefde ervaren raken verstoord. Een dergelijke storing tast ook de normale seksualiteit van
het kind aan. Een andere gebruikelijke dwaling is om een binding
met een ander te verwarren met liefde. In werkelijkheid hebben
we juist bij elke binding eerder met het omgekeerde van liefde te
maken. Wanneer er een teken is om echte liefde te herkennen, die
liefde, die wij tegenover binding stellen, met het begrip van uitstraling, dat is deze liefde iets wat VRIJ maakt en niet iets dat
bindt. „Ik moet zeer grondig nadenken over de betekenis van dit
begrip van vrij,” noteerde ik in 1967. Ik viel van de ene verbazing
in de andere bij het lezen van Schottländers boek en vroeg me
vooral af hoe Peter op zijn 22ste jaar er toe was gekomen mij juist
deze studie mee naar de VS te geven. Ik bewonderde hem er nog
meer om.
Op weg naar huis van de fototentoonstelling werd ik in de metro achter elkaar door drie negerjongens betippeld. Eerst twee,
één in een bruine trui met zware kringen onder zijn ogen, die
om me heen bleef draaien, en daarna in de trein zelf, een neger
met een puntbaardje. Hij stond tegen een telefooncel en keek
me brutaal aan, en liet zijn ogen dan zakken tot beneden mijn
riem zo van, ik wil je lul hebben. Ik dacht, raak me niet aan. Ik
voelde ook geen spanning, als anders. Toch kwam nummer
drie pal naast me zitten. Ik raakte hem bij het overstappen
kwijt. Wat denkt zo’n jongen dan?
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een schedel verbleekt in de zon op het strand langs de Sinaï,
met op de achtergrond de branding van de zee uit de zesdaagse
oorlog van vorig jaar, die uniek is. Leonard is een voortreffelijk
fotograaf.
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Ik lees in Schottländer: „Kinderen zijn spiegelbeelden van onze
eigen fouten en dwaasheden.”
9 oktober 1967

Jonathan vraagt in een brief of de relatie met Peter nog even
intens is als in het begin. „If so, then I envy you. I fear that often I have a will that exhausts itself too soon, too easily, and, for
that reason, each relationship has but a temporary beauty. It is
like something very delicate, and I know I must not go too close or too deep lest it wither. There is an incredible sweetness in
just looking and not touching – and yet touching is sometimes
so beautiful that it soon destroys itself. You look at one another
with different eyes once you have touched, and, to sound like
an idiot, there is the pain that a certain irrecoverable tenderness
is lost.”
De Raad voor de Journalistiek heeft zich opnieuw in mijn
voordeel uitgesproken ditmaal ten nadele van het Algemeen
Dagblad. A.C.W. van der Vet en H.N. Appel worden voor hun
oplichterpraktijken op de vingers getikt, maar er zal geen haan
naar kraaien in het koninkrijk. Het A.D. stal gewoon mijn primeur over de corruptie in Indonesië. De Raad is opnieuw van
oordeel dat de heren van het A.D. in strijd met de waardigheid
van de stand der Nederlandse journalisten hebben gehandeld.
Bovendien krijgen ze een reprimande omdat ze weigerden
voor de Raad te verschijnen. Lafaards bovendien.
Professor Fred Polak is komen eten. Hij kwam uit Tokio. We
ontwikkelden een zeer intens gesprek, zelfs over Peter. Hij
keek naar Peters foto en zei: „Wat een lief gezicht, introvert,
één en al peinzen over zichzelf en de wereld en hij komt er niet
uit.”
„Dat zult u eens zien,” antwoordde ik. Ik was toch verbaasd
een zo open gesprek met hem te kunnen hebben. Hij is vader
van vijf kinderen. Polak kent Gerard Croiset sinds 1940.
Telefoneerde George de Mohrenschildt in Dallas, Texas. Hij is
bereid tot een televisiegesprek à raison van 250 dollar. Zond
Carel Enkelaar meteen een telegram.
Sprak in het VN gebouw met ambassadeur De Beus, die naar
Bonn wordt overgeplaatst. Hij zei openlijk, de sprong voor de
heer Middelburg van Chili naar hier te groot te vinden. Ik vertelde over Middelburgs moed in Jakarta, wat kennelijk nieuw
voor hem was. De Beus zag uit naar West-Duitsland omdat het
onze belangrijkste handelspartner is.
Ambassadeur Ruslan Abdulgani van Indonesië zei mijn twee
brieven uit Huis ter Heide nooit te hebben ontvangen. Die zijn
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10 oktober 1967

W.Q.X.R. meldt dat Che Guevara in Bolivia zou zijn gesneuveld. De voorspelling van Glenn Bryan Smith is dus misschien
bewaarheid.
Richard sloop gisteravond eindelijk weer de flat binnen. Garrett had reeds radeloos getelefoneerd. Niemand wist waar hij
uithing. Ik vind dat hij er al weer veel slechter uitziet.
Schreef een brief aan president Sukarno. Ik sloot de artikelen
over Adam Malik in. Ik vroeg naar Ibu Hartini en schreef te
betwijfelen of hij mijn brief zou krijgen. „Het is droevig om te
zien, wat in het verleden in Indonesië werd bereikt met zoveel
energie en conceptie, thans ongedaan wordt gemaakt. Althans
voorlopig. Laat ik uitdrukking geven aan mijn blijvende affectie voor uw land en u persoonlijk. Voor mij bent u en blijft
u de Bapak President van Indonesië no matter wat de amateurs
van de Orde Baru en de misleide en misbruikte jeugd en studenten ook mogen denken met Indonesië te kunnen uithalen.
Zij zullen allen eens door de onverbiddelijke loop der geschiedenis onder de voet worden gelopen.”
Piet Kort van de VARA bezocht me in Kew Gardens. We hebben een paar uur zitten praten. Daarna moest hij weg want Richard kwam gelukkig naar huis.
11 oktober 1967

Draaide Le Cygne van Saint Saens dat ik vroeger heel behoorlijk op de cello speelde.
Ik telefoneerde met Boebie Brugsma, hoofdredacteur van de
Haagse Post. Hij wil geen cent mee betalen aan mijn De Mohrenschildt-reportage, maar is wel bereid samen met de NTS een
publicatie te overwegen. Enkelaar gaf zijn toestemming voor
de reis naar Dallas. Dat betekent misschien 2.000 gulden meer
aan inkomsten. Regel met CBS-televisie een team om te filmen.
Probeer ook de moeder van Lee Harvey Oswald te bereiken.
Brandde twee kaarsen in de kapel van de VN.
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dus door Suharto’s inlichtingendienst onderschept. Abdulgani
vroeg niet teveel over de corruptie van generaal Ibnu Sutowo
van Perminah te schrijven, „want generaal Suharto heeft die
crook op dit moment nog nodig!” Stel je voor dat ik daar rekening mee zou moeten houden.
Ik vertelde ook aan professor Polak dat Gerard Croiset bij de
ontmoeting met Peter tegen mij had gezegd, dat Peter „één der
zuiverste aura’s had, die hij ooit had gezien”. Polak meende dat
dit voor Croiset een zeer ongewone uitspraak was.
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Nu is bekend gemaakt dat in Indonesië alle portretten van
Bungkarno worden verboden. Voor mij is zo’n bericht ondenkbaar. Pak Ruslan Abdulgani zei gisteren trouwens, toen ik
vroeg hoe het met Bapak was: „Laat die oude heer maar met
rust. Hij heeft zijn rust verdiend.” Deze uitspraak van Abdulgani verwonderde me evenzeer. Ik ontmoette ze samen in Rome
in 1956, Pak Ruslan was nog minister van Buitenlandse Zaken.
Bungkarno heeft hem, toen hij in moeilijkheden kwam, letterlijk zijn nek gered. Nu dit. We spraken af dat ik hem voortaan
onder de naam van Loet Kilian zou telefoneren, omdat het
voorlopig beter was om mijn eigen naam niet te gebruiken.
Was bij Najwa Sarkis. Zij zag er lief uit.
André Maurois vraagt zich af wat liefhebben in stilte betekent.
„This kind of remote admiration is to a sensitive soul extremely pleasurable, because it is supposedly better protected against
deception and illusion.” Maurois schrijft verder: „Is loving an
art or merely an instinct?” Ben blij, dat ik niet de enige ben, die
met deze vragen worstelt.
Lord Byron: „It is easier to die for the woman we love, than to
live with her.”
Els Bongers, een bijvrouw van Henk Hofland, belde om te
vragen of ik met haar naar de show Helloh Dolly wilde gaan. I
want no part of this woman, none whatsoever. Either you love
someone or you don’t. Wat doet Henk Mimi allemaal aan?
12 oktober 1967

Lag nog lang in bed in The Art of Living van André Maurois te
lezen en maakte een aantal notities.67
„Love’s infant mortality is high.”
„At first, each has a thousand discoveries to make in the other:
but, these reserves come to an end and boredom sets in...” „He
who loves truly delights in daily wanderings among the
thoughts of the beloved, just as a village priest delights in his
evening strolls in. his garden...” „He, who loves with intensity
knows how to renew himself. lf a person has charm, he never
loses it. And charm never fatigues”. En ik vind bijzonder de
zinsnede: „Love begins with love”.
Adam Malik is uit het Indonesische presidium verwijderd. Het
vijfmans presidium van het inner-cabinet werd dus opgeheven,
wat de macht van Suharto verhoogt. Malik blijft slechts minister van Buitenlandse Zaken. Zijn invloed is dus aanzienlijk teruggedraaid. Het bericht is van Reuters en verscheen op pagina
67 André Maurois, The Art of Loving, Harper & Row Publishers, 1959.
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13 oktober 1967

Mijn moeder schrijft dat de honden, als er auto’s voorbij komen, regelmatig naar de deur vliegen en dan zegt zij hen, „het
is ’em niet!” Ik droomde dat ik in de badkamer in Huis ter
Heide was en mijn moeder hoorde huilen. Zij was erg geschrokken, toen zij besefte dat ik aan het baden was, niet meer
aan mijn aanwezigheid gewend zijnde. Ze had namelijk gedacht dat een vreemde was binnengekomen. Deze droom
toont aan hoe dikwijls ik met mijn moeders eenzaamheid bezig
ben.
Maakte weer een zestal pagina’s dagboeknotities uit Maurois,
ook bedoeld om aan Peter te zenden.
Brandde twee kaarsen in St. Patricks.
14 oktober 1967

Achttiende brief sinds ik terug ben Kew Gardens aan Peter.
Heb Richard, die nu weer hier is, er toe gekregen zijn moeder
te schrijven. Dat zo’n jongen dat niet uit zichzelf doet. Zijn
enige moeder.
American Airlines, flight 25 naar Dallas 500
Vietcong strijders vielen een bataljon Amerikaanse mariniers
aan. Er vielen 23 doden en 36 gewonden onder de Yanks. Lyndon Johnson heeft een psychiater nodig. Aan de vooravond
van zijn 77ste verjaardag heeft generaal Eisenhower ook weer
eens zijn mond open gedaan en gezegd dat de critici van de
oorlog in Vietnam zich een expertise aanmeten, die zij niet bezitten.
Ik zit na te denken over echte kinderlijkheid, en de onbewuste
mimicry van volwassenen, de volwassene dus, die uit tegenzin
van het volwassen zijn, zich het masker van een kind aanmeet
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91 in de Times vandaag. Ik ben er verheugd over.
Twee lieve brieven van Peter.
De Persunie in Den Haag wil mijn artikelen niet meer hebben.
Scheelt 750 gulden per maand. Jammer.
Sprak één uur met de heer Leigh, president van W. Colston
Leigh, mijn voormalige lezingenbureau, Hij zei bereid te zijn
weer contracten voor me te willen sluiten. Dat is prima
nieuws. Want bij Keedick lopen de engagementen terug.
Nu maakt ook Radio Havana melding van het bericht uit La
Paz dat Che Guevara zou zijn gedood. Men vertelde zijn broer
dat zijn lijk werd gecremeerd.
Luister naar Funérailles van Liszt.
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of zich aldus voordoet. Als pedagoog moet Peter een intuïtieve
begaafdheid bezitten om tot een creatieve verhouding met de
kinderen in zijn klas te komen. Ik pieker daarover. Volwassenen, die hun vol wassenheid ontvluchten. Een kind heeft een
medium, een concrete brug nodig, om zich aan de hand van
een pedagogische leiding te ontwikkelen. Wat Schottländer
een brug slaan tussen het kinderland en het rijk der volwassenen noemt.
Schottländer: „Het streven naar grotere zuiverheid en harmonie, naar veredeling en verfijning der persoonlijkheid, naar een
innerlijke verruiming van de horizon, naar een dieper begrip,
kortom het streven naar echte levenswijsheid is het motto
waaraan wij ons onderwerpen met het uiteindelijk doel een
door de geest verlicht mens te worden.” Deze uitspraak imponeerde mij. Is het nodig deze gevoelens onder woorden te
brengen? Vanaf de dag dat ik aan mijn dagboek begon, ik was
misschien tien jaar – vanaf mijn vijftiende kon ik er geen dag
meer buiten – was ik van dit streven bezield. (Peter schreef later in de kantlijn: „dat gebeurde vaag en intuïtief.”) Vanaf toen
had ik in de vorm van een dagboek deze uitlaatklep nodig om
een geestelijk Eden te creëren waar ik nagenoeg „naakt” in
rond kon darren en mezelf in zijn. Eeuwig – een beetje een
groot woord – heb ik gezocht naar een partner, die met mij
mee zou gaan in mijn droomtuin, om dit paradijs samen te genieten.
In Peters Schottländerboek staat op pagina 168 ook dat hoe
vervolmaakter de overwinning van de mens op de materie is
hoe minder hij zich schijnt te bekommeren om het innerlijke,
het innige gevoel bewust te leven in zelfkennis en wijsheid.
„Wil de mens de weg tot zichzelf vinden, moet in het algemeen ‘een ander’ optreden, de begrijpende, die luisteren en
verklaren kan.” („We kunnen niets zonder de ander,” schreef
Peter later in de kantlijn van deze dagboekpagina).
Ik heb Schottländer uit. Een stewardess kwam wat vragen en
ging naast me zitten: „You look so awfully serious.”
„I am working.”
„You always read so much. What are you writing all the time?”
„I am making notes.” Zij ging volgende week trouwen. We
naderen Dallas, Love Field Airport. Peter is het weekeind met
Philip in Parijs.
Nu begint mijn JFK-reportage weer, nadat ik ze in het voorjaar
door mijn auto-ongeluk moest afbreken. Hoe luidde het
dreigement van de mysterieuze Glenn Bryan Smith? „Als je
met je onderzoek naar de moord in Dallas doorgaat, wordt je
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15 oktober 1967

Dallas
04:00 Uur: ik droomde heel rot. Het is 10:00 uur in Parijs.
Drink om 08:20 uur koffie in de Minute Chef en zit mijn vragen te bedenken. Henk de Wit probeerde me gisteravond bij
hoog en laag te overtuigen dat Lee Harvey Oswald alleen JFK
doodschoot. Dat kan dus niet, want ik weet bijvoorbeeld van
de medische staf van Parkland Hospital, die de wonden bij de
president heeft onderzocht, dat er ook van de andere kant kogels werden afgevuurd. Waarom liegt iedereen hier toch over?
De blonde stewardess gisteravond zei „Natuurlijk heeft Oswald
het niet alleen gedaan.” Het onderwerp JFK interesseerde haar
niet meer, er was al genoeg over gezegd. Dat is het precies.
Daar hopen de samenzweerders en schoften dus ook op. Er is
een jaarbeurs in Dallas en een football game dus alles staat op zijn
kop.
Zond Marguerite Oswald een paar dagen geleden een telegram. Zij schreef een in gouden letters bedrukt dubbelgevou129
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in Manhattan gekidnapt, naar een privé vliegveldje gereden en
boven de oceaan er uit gesmeten.” Timothy Lee meldt in de
New York Post, dat Ramsey Clark, minister van Justitie, zich tegenover Rechtenstudenten in Virginia liet ontvallen dat hij
mogelijk Jim Garrison de Officier van Justitie in New Orleans
zou moeten laten vervolgen. Het ministerie haastte zich echter
een verklaring uit te geven dat hiertoe geen voornemen bestond. Garrison heeft dus, behalve dat hij Clay Shaw in staat
van beschuldiging stelde, bekend gemaakt dat meerdere personen bij de moord op JFK waren betrokken. Volgens de Post: „A
handful of tremendously oil-rich psychotic millionaires, (…)
some members of the white Russian community in Dallas.”
Okay, ik ben dus op weg naar graaf George de Mohrenschildt,
„Oswald’s Dallas godfather”, een Witrussische edelman van
origine.
Henk de Wit van CBS in Dallas haalde me af. Hij werkt voor
het station W.R.L.D. Het is hier zo warm dat de auto luchtgekoeld was. We filmen De Mohrenschildt morgen. Nam kamer
619 in het Sheraton hotel. Peters zeven brieven liggen op het
nachtkastje. Heb ze allemaal nog eens aandachtig gelezen. Ze
maakten me stil. Eerst maakten ze me blij. Maar nu ik weet dat
hij met Philip naar Parijs is, voel ik me in de steek gelaten. Dat
is natuurlijk helemaal fout, maar dat voel ik wel. Die constante
onzekerheid over de driehoek Philip, Peter en mij stimuleert
jalousiekriebels.
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wen kaartje terug met Marguerite C. Oswald, Mother of Lee
Harvey Oswald erop gedrukt. Zij adviseerde om aangetekende
brieven te sturen, indien het belangrijk was. Zij had nu ook
een postbusnummer (no. 9623). Maar of ik dat nummer, evenmin als haar adres, vooral niet aan anderen wilde geven. Ik wil
proberen haar te ontmoeten na het gesprek met de Witrussische familie.
George de Mohrenschildt is nu nog op de tennisbaan maar om
10:00 uur is hij thuis zegt zijn vrouw.
Om 09:50 vertrokken we, Henk de Wit en de C.B.S.-crew,
naar hen toe.
Het gefilmde gesprek met George de Mohrenschildt duurde 45
minuten. Het werd onmiddellijk naar de NTS ter attentie van Carel
Enkelaar verstuurd. Omdat ik er vanuit ging dat er een film was,
maakte ik weliswaar aantekeningen, maar slechts oppervlakkig. Ik
kon er niets over publiceren, omdat de NTS het copyright opeiste.
Terecht overigens. Waar mijn op die dag gemaakte aantekeningen
zijn gebleven weet ik niet. Ik was zo vol van Peters weekeinde in
Parijs met Philip, dat ik daar eigenlijk veel uitgebreider over was,
dan over die unieke ontmoeting met George en Jeanne de Mohrenschildt. Dat was weer zo’n typisch voorbeeld van een gebeurtenis die een indringend en uitermate spannend vervolgverhaal van
tien jaar zou worden, wat je op het moment van ontmoeting met
deze mensen je niet realiseert. Ik geloof zelfs dat ik met die mogelijkheid niet eens rekening hield. Alhoewel, de meeting of minds
met deze twee typisch on-Amerikaanse mensen vol warmte en gevoelens van vriendschap was. Ik had kunnen weten, dat ik „blijvertjes” had ontmoet. Ik gebruik hier noodgedwongen de beschrijving die ik in 1977 maakte, dus tien jaar later, voor mijn boek
Reportage over de moordenaars.68
George de Mohrenschildt stelde vast dat hij, vanwege zijn persoonlijke vriendschap met Lee Harvey Oswald, reeds lange tijd
door de media op de hielen werd gezeten en er een gewoonte
van had gemaakt niemand meer te ontvangen, laat staan voor
een langdurig gesprek als het onze. Het was zelfs niet meer de
moeite waard om de vele onzin, die over hem werd geschreven, te verzamelen. Het ergerde hem allemaal in hoge mate. In
Argentinië werd in een krant een foto gepubliceerd, waarop
De Mohrenschildt naast de auto zou hebben gelopen waarin
JFK werd vermoord. Een communistische krant in Buenos Ai68 Reportage over de moordenaars, Bruna, Houten, 1977.
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69 Deze schizofrene opmerking verwonderde me omdat in een adem Oswald toch
weer werd neergezet als iemand die tot moord in staat was.
70 De Mohrenschildt refereerde in de tien jaar dat ik hem kende altijd weer aan Cubaanse vluchtelingen in de VS in connectie met JFK en de moord in Dallas.
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res had zelfs geschreven dat hij niet alleen verantwoordelijk was
voor de moord op JFK, maar zelf ook aan de moord had meegedaan. Oswald zou tot zijn daad zijn gekomen om de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet Unie te verstoren.
George en Jeanne benadrukten beiden voor de camera dat zij
veel van Lee Harvey Oswald hadden gehouden. „Hij zou JFK
nooit enig kwaad hebben kunnen doen, want hij adoreerde
Kennedy evenzeer als wij. Misschien heeft hij op gouverneur
John Conally geschoten, want hij had blijkbaar een geschil met
de autoriteiten en de gouverneur van Texas over zijn oneervol
ontslag uit de militaire dienst, vanwege zijn reis en verblijf in
de Sovjet-Unie.”69
Ik vroeg De Mohrenschildt op de man af, of men hem „een
rijke olie-ingenieur” zou kunnen noemen, zoals Gerard Croiset hem had getypeerd. Om te beginnen leefde het echtpaar in
een uitermate bescheiden appartement. Dat was me reeds opgevallen. Hij bevestigde „olie-ingenieur” te zijn, maar vond
het belachelijk dat men hem in de media steeds als schatrijk bestempelde. Dat waren pure verzinsels. Hij noemde het ook absolute onzin dat men veronderstelde, dat het oliekapitaal van
Dallas bij de moord op president Kennedy betrokken zou zijn
geweest. Hij geloofde dat de moord uiteindelijk op basis van
de feiten zou worden opgelost. Hij betwijfelde of Jim Garrison
in New Orleans zou slagen met zijn onderzoek: „Want die
man begrijpt niets van de gecompliceerde situatie van de vluchtelingen en emigranten in dit land.”70
George de Mohrenschildt herhaalde enkele malen dat hij en
zijn vrouw geen belangrijke getuigen waren in de moord op
JFK. Hier mengde Jeanne de Mohrenschildt zich in het gesprek.
„Het befaamde Warren Report is niet anders dan een bundel
vuile was.”
„Precies,” zei George de Mohrenschildt, „smerige roddel.” Hij
vervolgde: „In plaats van dat de commissie Warren een bataljon
detectives huurde hebben deze heren gegevens verzameld, die
absoluut niets met de moord op president Kennedy te maken
hadden. Die commissie heeft zich slechts uitgesloofd om aannemelijk te maken dat Lee Harvey Oswald de moord had begaan. „Mischka,” wat de naam was die Jeanne voor haar man
gebruikte, „Laat de waarheid maar eens horen.” Daarop volgde
een boeiend verhaal.
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Jeanne had Marina Oswald een set grammofoonplaten geleend,
die zij zelf jaren geleden had gebruikt om Engels te leren. Maar
Marina was lui en het kon haar eigenlijk niets schelen of zij de
taal onder de knie kreeg. Toen gebeurde er iets merkwaardigs.
George en Jeanne de Mohrenschildt keerden in januari 1967
permanent uit Haïti naar Dallas terug. Ze vonden toen tussen
hun spullen een doos, die zij allang vergeten waren. Uit de
doos rolde een foto, die tussen de platen had gezeten. Het was
een opname van Lee Harvey Oswald met een telescoop geweer en een riem om, met een holster waarin een pistool zat.
Oswald had enige papieren in de hand. Wat betekenden die
ogenschijnlijk blanco papieren? In zijn eigen handschrift had
hij in een hoek geschreven: „To my friend, George from. Lee
Oswald, 5 /IV/ ’63”.71 „Het was als een stem vanuit het graf,”
aldus Jeanne. Het echtpaar deed toch wat mysterieus over deze
foto, waar zij zeer veel belang aan schenen te hechten. Het document werd in een safe bewaard.
Het weekblad Life had de bewuste foto in het verleden reeds
gepubliceerd. Volgens een batterij Kennedymoord-buffs, die er
hun beroep van maken te onderzoeken wat er werkelijk in
Dallas kan zijn gebeurd, zou de door Life getoonde foto een
vervalsing zijn. Ook Marguerite Oswald had mij er een aantal
malen over gesproken. Ook zij sprak over „een duidelijke
vervalsing”. De Mohrenschildt bezat dus de authentieke opname, door Oswald zelf aan hem gesigneerd. De foto waarop Oswald poseert met in zijn handen het Mannlicher-Carano geweer dat hij per post had besteld en wat hij bij de aanslag op JFK
zou hebben gebruikt.
„De Warren Commissie heeft onze getuigenis in Washington
dermate zwaar ‘bewerkt’ en ‘geredigeerd’ dat wij op een aantal
plaatsen onze eigen woorden niet eens meer herkenden. Wij
konden hier absoluut niets tegen doen. Als ik een serieuze en
kundige advocaat had gekend zou ik de Warren Commissie
een proces hebben aangedaan. Maar ook dat kon niet, want die
commissie scheen het recht te hebben gegevens van persoonlijke aard in een dergelijk rapport te mogen verwerken. Stel je
voor, dat er in mijn leven zaken zich zouden hebben voorgedaan, die ik werkelijk had willen verbergen? Ik had een aantal
echtgenoten. Ik had ook een aantal maîtresses. De Warren
Commissie heeft ze allemaal tot op de draad toe onderzocht.”
Aldus George.72
71 Later zou ik een afdruk, plus een fotokopie van de inscriptie van Oswald, plus een
ironische opmerking van zijn vrouw erop krijgen
72 Wanneer men geroepen is om de werkelijkheid en de waarheid te verdoezelen is
het haast logisch dat het lijvige rapport met onzin moest worden gevuld.
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73 Ik had De Mohrenschildt namens de NTS 250 dollar voor het gesprek betaald, waarvoor hij een ontvangstbewijs tekende (zie Bijlage 5).
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Jeanne eveneens voor de camera: „Wat heeft het feit dat mijn
vader directeur van de spoorwegen in China was te maken met
de moord op JFK? Dat was persoonlijk informatie, die alleen
mij betrof. Wat heeft het feit dat ik ontwerpster van sportkleren
ben te maken met de moord in Dallas? Ik heb niets te verbergen. Hoogstens mijn persoonlijke trots, die ik voor mezelf zo
willen houden. Maar zelfs dat gunde meneer Warren me niet.”
Ik vroeg of ze Jack Ruby hadden gekend. „Nee,” antwoordde
George, „Ik vind deze Ruby een afzichtelijk individu.” Hij
herinnerde zich dat toen Ruby stervende was aan kanker, hij
een advertentie in de Dallas Times Herald had laten plaatsen,
die, overigens, ergens op een achterpagina had gestaan, vrijwel
onvindbaar: „De moord op John Kennedy is anders verlopen
dan het publiek denkt.” Op mijn vraag naar de mogelijkheid
of men Ruby’s einde zou hebben kunnen verhaast om van
hem af te zijn, antwoordde George: „Je kunt zelfs een muis
met kanker injecteren.”
De Mohrenschildt vervolgde op film: „Ik geef dit interview
uitsluitend om mijn geweten te zuiveren. Oswald was een idioot. Ruby was een idioot, die op zijn beurt een andere idioot
overhoop schoot. De hele JFK-affaire is gewoon een belediging
aan het adres van Amerika. Ik had verwacht dat de Warren
Commissie misschien een beperkt aantal paragrafen aan onze
getuigenis voor dit comité zou afdrukken. Maar in plaats daarvan hebben zij het Amerikaanse publiek overlaadden met al
deze belachelijke details en nonsens.”
De Mohrenschildt zei ook nog: „Misschien was Oswald van
nederige afkomst. Hij was pas 23 jaar. Toch had hij al heel wat
zaken op eigen kracht onderzocht. Hij reisde naar Rusland
omdat hij met eigen ogen wilde constateren wat een socialistische samenleving in werkelijkheid betekende. Hij kende perfect Russisch. Hij hield van de opera’s van Tchaikovsky. Hij
discussieerde op intelligente wijze over de Schoppenkoningin.
Oswald hield van Tolstoj en Dostojevsky. Ik heb dan ook nooit
begrepen waarom hij later in de media werd afgeschilderd als
een mislukkeling.”
„In feite betaalt Oswald ons voor dit interview,” aldus mevrouw De Mohrenschildt. „We zouden, willen dat we de arme
jongen op deze manier zouden kunnen vrijpleiten.”
„Precies,” vulde George aan.73
Ik sneed de rol van de Kennedy-familie na de moord op JFK
aan, omdat mij bekend was dat de De Mohrenschildts met Ja-
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queline Kennedy en haar familie jarenlang betrekkingen hadden onderhouden. Tot mijn verbazing bevreemdde hen de
houding van Robert Kennedy, die tijdens de moord in Dallas
nota bene minister van Justitie was, al evenzeer. George: „Het
is duidelijk dat het er bij de Kennedy’s om gaat broer John tot
een martelaar te maken.” Maar meteen liet De Mohrenschildt
er weer op volgen dat, indien Oswald heeft geschoten er van
een ongeluk sprake zou kunnen zijn, omdat hij wellicht alleen
op gouverneur John Conally had willen schieten. „Het leven
kan een mens vreemd parten spelen,” aldus George. „De
Commissie Warren vroeg ons bijvoorbeeld waarom we ons op
een bepaald moment in Guatemala bevonden. Ze wilden weten hoe we er in waren geslaagd vergunningen voor onze revolvers te krijgen, of hoe we onze hond, Nero, mee hadden
kunnen nemen. De Amerikaanse ambassadeur van Panama begon ons te ondervragen hoe we de hond over de grens hadden
kunnen krijgen. ‘Onze hond moest vier maanden in quarantaine,’ zei de ambassadeur. De stommeling, wij hebben het beest
gewoon mee gesmokkeld.”
Jeanne wijdde uit over hun voetreis door Midden-Amerika,
die één jaar had geduurd en waarbij ze 5.000 kilometer hadden
afgelegd. Ze reisden met een pakezel. Er waren perioden dat
zij vijf dagen geen levend wezen tegen kwamen. Ze volgden
de oude voetpaden van de Spanjaarden, die daar naar mineralen zochten. Soms kwamen ze guerrillastrijders tegen. George:
„Het is misschien de enige periode in ons leven geweest, dat
wij ons werkelijk vrij hebben gevoeld.” Hij liet er meteen op
volgen: „Heb je ooit Arthur Rimbauds Voyages en Afrique gelezen?”
Ik vroeg hen of ze belangstelling hadden voor een gesprek met
Jim Garrison, omdat ik die ook in de naaste toekomst wilde
gaan interviewen. „Je weet dat ik graag detectives en moordverhalen lees. In zeker opzicht ben ik bang voor een bezoek
aan Garrison, omdat ik geloof dat hij inderdaad op het juiste
spoor zit. Hij is inderdaad bezig groepen onder de loep te nemen, die Kennedy haatten, zoals de Cubaanse vluchtelingen.
Die Cubanen waren inderdaad een voor een bereid JFK te doden,” zei George de Mohrenschildt. Ik hield me van den domme en vroeg waarom. „Cubanen hebben nu eenmaal een andere erecode dan Amerikanen. Wanneer je een Cubaan aantrekt als moordenaar, dan zal die zich liever een kogel door het
hoofd jagen, dan iemand verraden en zijn mond voorbij praten.”
Bijna onopgemerkt veranderde hij echter het onderwerp van
gesprek weer. Het was feitelijk een ongewone samenloop van
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omstandigheden geweest dat hij een intieme bekende van Lee
Harvey Oswald was geworden. Oswald had een ongewone belangstelling voor het leven en de wereld. Hij wilde alles zelf
waarnemen. Hij kon zich gemakkelijk in enthousiasme voor
een gedachte laten meeslepen. Hij noemde het verder een toevalligheid dat Lee in Minsk had gewoond, een stad waar George’s vader gouverneur was geweest en deken van de adel. „Ik
kende die stad als kind zeer goed. Ik hield van de parken, bossen en rivieren. Ik verlangde ernaar om er met Oswald over te
spreken en over lang vervlogen tijden in de hedendaagse actualiteit te horen. Ik wilde weten hoe hij over het Rusland van
nu, de Sovjet-Unie dacht. Oswalds opinies waren eigenlijk ter
zake. Hij was objectief in zijn oordeel over de Sovjetsamenleving. Zeker, hij was in de grond van de zaak tegelijkertijd een
ontevreden mens. Maar hij was allerminst dom en absoluut niet
onderontwikkeld, zoals men het publiek later heeft willen
doen geloven.”
Ik bracht het gesprek opnieuw op Jim Garrison. De Mohrenschildt meende nu dat de officier van justitie op het juiste spoor
zat, omdat hij reeds had aangegeven van mening te zijn, dat de
CIA bij de moord op JFK was betrokken. Toen ik verder aandrong zei George: „Jammer genoeg kan ik je niet verder op je
vragen antwoorden. Neem echter van me aan dat ik in mijn
hart achter Garrison sta. Ik ben de publiciteit nu volkomen
beu. Wat kan ik er nog verder aan toevoegen?” Dit was eigenlijk de enige keer in ons samenzijn, dat toch enkele uren duurde, dat hij zich op die wijze van een belangrijke vraag had afgemaakt. Jeanne de Mohrenschildt viel hem bij: „Mischka, we
moeten pal achter Garrison staan. Als er een God is, dan moeten we eigenlijk Garrison proberen te helpen.”
Mevrouw de Mohrenschildt herinnerde zich dat zij op een party waren van de Liberiaanse ambassade in Port-au-Prince toen
het bericht binnenkwam dat JFK was vermoord. „Wij dachten
eerst zelfs dat Papa Doc was doodgeschoten. We waren overigens de enige twee Amerikanen op die cocktail. ‘Nee, jullie
president is vermoord,’ werd gezegd. Mijn eerste reactie was,
‘ze zijn stapelgek geworden.’ Maar toen bleek het dus waar te
zijn. Ik kreeg onmiddellijk kippenvel en huilde. Misschien
houd ik wel teveel van dit domme land. Eindelijk had Amerika
een voortreffelijke president.”
„Kom nou,” zei De Mohrenschildt, „ik denk daar nu wel wat
cynischer over. Ik ben geen snob. Ik ken mensen uit alle kringen, maar soms heb ik me wel eens zorgen gemaakt over het
dat ik Oswald leerde kennen. Er is een aantal mensen die, het-
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zij direct, hetzij indirect, met de moordaanslag op Kennedy
hadden te maken vermoord of dikwijls onder zeer verdachte
omstandigheden om het leven gekomen.” Ik vroeg nog eens of
Lee mogelijk banden met inlichtingendiensten had onderhouden. „Ik geloof niet,” zei George zonder de geringste aarzeling
deze keer, „dat hij ook maar iets met de CIA te maken heeft gehad. Hij was tegen mij volkomen oprecht. Ik behandelde hem
als een zoon, of je zou kunnen zeggen, als een soldaat in mijn
voormalige cavalerie regiment in Polen.”74
De verlakkerij van het Warren Rapport zat George de Mohrenschildt bijzonder hoog: „Zou het niet interessant zijn om na
te gaan hoeveel iedere pagina van die verzameling onzin gekost
kan hebben? Tienduizend dollar per pagina? Of meer? Er werd
zelfs een aantal pagina’s uitgetrokken om gesprekken weer te
geven, die ik vanaf mijn prille jeugd in het jaar 1920 met mijn
broer Dimitri had gevoerd. Men verwachtte dat ik precies zou
kunnen zeggen waar ik me op mijn zesde jaar had bevonden.
Duidelijk. Ik was dus toen al staatsgevaarlijk. Advocaat Albert
Jenner wilde weten of mijn broer en ik een afzonderlijk aandeel bezaten van ons landgoed in Polen. Deze prominente advocaat uit Chicago leuterde zelfs over de prijs van mijn paard in
de Poolse cavalerie, in Graudenz, Pommeren. Er komen in het
Warren Rapport drie pagina’s voor over de vraag hoe het
kwam dat mijn naam werd gespeld zoals deze wordt gespeld.
Moeilijk, zeker, maar toch ook weer niet zo moeilijk. Jenner
wilde vooral weten of mijn moeder half Pools, of half Hongaars was. Zij was helaas 50 jaar geleden overleden. Wat had
mijn moeder zaliger te maken met de tragedie rond JFK? Want
die misdaad heeft uitsluitend kunnen plaatsvinden door de onachtzaamheid van de FBI en de CIA. Miljoenen dollars zijn in
het Warren Rapport over de balk gegooid om de levens van
een aantal mensen te ontleden, levens, die op geen enkele manier in relatie stonden tot de Amerikaanse politiek, maar welke
afleidingsmanoeuvre uitsluitend dienden om het aantal pagina’s
van deze imbeciele publicatie te helpen vergroten. Jenner wist
op een bepaald moment meer over mijn leven te vertellen, dan
ik me wist te herinneren. Hij ratelde voortdurend informatie
over mijn verleden af. Op een gegeven moment vroeg hij mij
op pagina 185, deel IX van dit rapport: ‘Houdt u van Amerikaanse meisjes?’ Misschien bedoelde hij het als een grap, maar
dan een grap van laag niveau. Pagina’s 198 en 199 werden verspild met uit te zoeken waarom de vrouw van een van mijn
74 Op 26 april 1977 zou de National Enquirere documenten publiceren, die rechtstreeks de verbondenheid tussen Oswald en de CIA aantoonden.
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partners en een ex-echtgenote van mij niet met elkaar konden
opschieten. Het ging hier dus om zaken, die zich vijftien jaar
voor de moordaanslag in Dallas hadden afgespeeld. Nog meer
pagina’s werden volgeschreven met de bestudering van mijn
ex-echtgenoten of met wie zij na mij huwden. De Commissie
Warren bespiedde zowat hun slaapkamers en tenslotte heb ik
een werkelijke zonde begaan door tegen meneer Jenner te zeggen, dat het Communisme zeker ook goede kanten had.” Hij
vervolgde: „Op pagina 225 van het Rapport stonden opnieuw
opmerkingen over mijn interesse voor goed uitziende vrouwen. Was dit niet een belediging voor het Amerikaanse volk?
En waarom alle homoseksuelen nodeloos op de tenen trappen
en woedend maken?”
George las soms notities voor de camera voor en soms improviseerde hij. Ik vond het een prettige man, ongeacht of hij al
dan niet een aandeel had gehad in de moord op JFK. Toen we
met de crew binnenkwamen, was er behalve het echtpaar De
Mohrenschildt nog een man in de flat, die werd voorgesteld als
een Westduitse geoloog, die werkzaam was voor een oliemaatschappij. Ook hij zei Lee Harvey Oswald te hebben ontmoet.
Hij had een andere opinie over Lee dan De Mohrenschildt.
Volgens hem was Lee een jongeman, die de wereld wilde veranderen, maar niet het uithoudingsvermogen had om zijn
plannen te verwezenlijken. Hij beschouwde Oswald als een
idioot. Maar deze zogenaamde Westduitser leek me zelf niet
helemaal koosjer. George en Jeanne spraken juist met een zekere affectie over Oswald. Zij hadden hem natuurlijk ook veel
intiemer gekend.
Bij terugkeer in het Sheraton telefoneert om 13:45 uur mevrouw Marguerite Oswald, die benieuwd was hoe het was gegaan. Ik gaf haar in tien minuten een overzicht van de voornaamste uitspraken van George en Jeanne de Mohrenschildt. Ik
onderstreepte dat ik er buitengewoon hartelijk was ontvangen
en, nadat de crew was vertrokken, er zelfs de lunch had gebruikt.
Ik had geprobeerd vanuit de flat van De Mohrenschildt Peter
in Oostelbeers te bereiken, maar er kwam geen gehoor.
Prompt kwam daarop een gesprek uit Mexico voor George
binnen. Hij is duidelijk internationaal bezig. We hebben ongeveer 30 minuten film met De Mohrenschildt. Ik weet eigenlijk
niet of we Jeanne de Mohrenschildt, die tranen in haar ogen
kreeg toen zij over JFK sprak, voldoende opgenomen hebben.
Tenslotte waren zij samen met Oswald bevriend. Ik heb ernstige bedenkingen of dit echtpaar de moord op president Kenne-
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dy mede kan hebben georganiseerd. Waarschijnlijk zit Gerard
Croiset er weer eens faliekant naast.
Ik had inmiddels ook met Croiset in Utrecht getelefoneerd. Ik
gaf hem een kort overzicht van de ontmoeting met De Mohrenschildt. Hij zou Enkelaar informeren. Om 14:00 uur haalden de De Mohrenschildts me bij het Sheraton op. We spraken
verder in hun flat. Later brachten ze mij naar Love Field voor
mijn vlucht, via Houston naar Corpus Christi.
Neuces Hotel, Room 652
De presidente van de Corpus Christi Town Hall, mevrouw
Danna Williams, haalde me af. We reden regelrecht naar een
restaurant aan een prachtig strand met lange rijen palmen. Later
trok een tropische storm met plensregens voorbij. Schreef vele,
vele dagboekpagina’s gericht aan Peter.
16 oktober 1967

De lucht ziet er vanmorgen nog steeds onheilspellend uit. Een
olietanker vaart uit. Corpus Christi behoort tot de tien belangrijkste havens van de VS, mede vanwege een gigantische raffinaderij. De jachthaven ligt vol mooie schepen en zeiljachten.
Begon de dag met een mis. Er waren een paar honderd schoolkinderen in de kerk onder begeleiding van nonnetjes. Toen ik
in gebed was voor Peter en mezelf knielde ook de priester en
zijn klokje tingelde. Even later dronk hij uit een bokaal. Peter
moet mij het misritueel toch eens uitleggen. Niet dat ik er zelf
aan deel wil nemen; ik heb nu eenmaal mijn directe lijn naar
boven. Ik zal nooit intermediairs of andere afleidingsmanoeuvres accepteren, wanneer het om „dat” contact gaat.
Aan het ontbijt lees ik Maurois. Volgens hem kan opstanding
zijn: „the revolt of a slave.” Interessant. „How can we foretell
when we look at the apple seed,” schrijft Maurois, „what the
shape of the tree will be, or the flavour of its fruits?” In die zin
moeten twee vrienden zich aan elkaar werkelijk overgeven,
„and let nature take its course,” dat is ook mijn mening. Desalniettemin zullen we onze ideeën altijd systematisch tegen feiten
moeten afwegen.
In het restaurant hier beweegt zich een zogenaamde belle als
hostess, een afschuwelijk opgefruit mens, met rood geverfd
haar en een dikke laag Elisabeth Arden over haar smoel. Laatst
vroeg ik aan Nina (mijn moeder) waarom zij eigenlijk nooit in
haar leven lippenstift had gebruikt. Mam antwoordde: „Waarom zou ik mijn lippen lelijker maken dan ze zijn.”
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Braniff Airlines, flight 164 naar Houston
„Oh, solitude: you alone have not degraded me.” Jean Barres.
„Oh, solitude, you alone have not enfeebled me.” André Maurois.
„Oh, solitude, you alone have made me see and know myself.”
Willem Oltmans.
McKinney Hotel, Houston
Postte brief nummer 22 naar Peter.
De Houston Chronicle meldt dat de Amerikaanse luchtmacht
voor de zoveelste maal eigen troepen heeft gebombardeerd. Bij
75 Ik was dermate in gedachten met Peter bezig en boeken aan het lezen dat ik er niets
over heb opgeschreven.
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Heb Loet Kilian in Kew Gardens gebeld. Er was weer een brief
van Peter gekomen. Het bleken er zelfs twee te zijn toen hij ze
ging halen in mijn flat. Het duurde tien minuten voor hij alles
had voorgelezen. De brief van 11 oktober was in de trein naar
Amsterdam geschreven. „Het geeft een close gevoel dat je zo
in mijn Schottländer boek bent opgegaan. Dezelfde dingen
spreken jou ook aan merk ik wel. Wat zullen wij elkaar straks
weer eindeloos veel te vertellen hebben. Ik vind je stijl van
schrijven zeer aangenaam om te lezen.” In de brief van 12 oktober schreef hij onder meer: „Liep in de stad. Een orgel draaide. En als je dan zo de mensen er aan voorbij ziet lopen, allemaal met een eigen persoonlijke wereld, komt er altijd een gevoel van weemoed in me op. Ik hou van het straatorgel...
Merkwaardig, dat ik altijd bij die muziek de gedwongenheid
van het leven zeer sterk besef. Altijd te moeten vechten en
overwinnen om aan alle eisen, die het leven stelt, tegemoet te
komen. We kunnen nooit eens stil staan of treuzelen want we
moeten steeds weer voort. In een toestand van depressie word
ik wel eens opstandig ten aanzien van die genadeloze gedwongenheid en het ontbreekt me wel eens aan de moed en de
kracht om sterk te zijn jegens mezelf. Het is dan of het materiële me ontvalt en al het uiterlijke en stoffelijke me belachelijk
toeschijnt. Wanneer zo’n leegte ontstaat voel ik voor niets, geef
ik om niets en voel ik me zelf als niets, een nul. En dan komt
alles intens koud en grauw op me af.” Hij zegt Schottländer al
enige jaren geleden gelezen te hebben. „Nu zou ik weer heel
andere dingen aanstrepen.” Hij eindigde zijn brief met: „Ik ben
erg dicht bij je.”
Er was een lunch. Ik gaf een lezing over Trouble Spots in Focus.75
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Con Thien kwamen drie mariniers om het leven en werden er
negen gewond. Het tweede bomincident in drie dagen. Daar
zal dus iemands „Peter” bij zijn.
Ik ben naar een uitvoering van het Houston Symphony Orchestra gegaan. Ze speelden een Mozart ouverture, een concert
voor cello en orkest van André Previn met Shirley Trepel als
celliste, en tenslotte het schitterende Eerste pianoconcert van
Brahms vertolkt door Julius Katchen. André Previn dirigeerde.
Bij Brahms liepen de tranen in stromen over mijn gezicht.
Morgen zend ik Peter per luchtpost de plaat. Ik wil dat hij dit
concert als herinnering aan deze avond heeft.
Ik ben verdiept in Indonesian Upheaval van de Pulitzer Prize
winnaar John Hughes. De ondertitel luidt: A Ttitan who fell.
Dat slaat dus op Bungkarno.76 Deze Hughes is een echte Yankee, die over iets schrijft, waar hij niets van begrijpt. Hij is bovendien voor de generaals en geeft, door die bril gezien, weer
wat in Indonesië gebeurde. Hoeveel pro-CIA en pro-militairedictatuur boeken er ook zullen worden geschreven, de geschiedenis zal ze allemaal achterhalen.
Er wordt op Main Street in de late avond behoorlijk getippeld
door nichten. Een neger van 25 jaar kwam in zijn auto naast
me rijden en opende zijn raampje en vroeg of hij me naar huis
kon brengen. Ik zou best hebben willen weten wie hij was en
wat hij deed, maar ik ben naar bed gegaan met het boek van
Hughes en de televisie aan. Het is bovendien volle maan. Het
televisiestation sluit af met het volkslied en beelden van bommenwerpers, straaljagers, raketten en tanks. Typisch Amerika.
Eigenlijk liegt John Hughes al op de allereerste pagina van zijn
boek wanneer hij schrijft dat „Sukarno was stripped by the representatives of his people of the last vestiges of his power.” Sukarno werd zijn gezag niet ontnomen door het Indonesische
volk. Hij werd verraden door een aantal generaals en hoge officieren, die samenzwoeren zaten met de CIA en westerse financiële belangen. Ambassadeur Marshall Green moet onder instructies hebben gestaan om Sukarno hard aan te pakken.
Green was gewoon een essentieel onderdeel van het militaire
complot tegen Bungkarno.
17 oktober 1967

Houston, Texas
Carl Cunningham schrijft in de Houston Chronicle over de „tenderness in the performance” van Julius Katchen met Brahms
76 John Hughes, A Titan who fell, David Mckay Company, New York, 1967.
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Ik gebruikte die dag in Houston om in de zon te lezen. Ik las brieven van Sigmund Freud, maar ik kan niet terugvinden uit welk
boek. Zond Peter een afschrift van een brief van Freud aan Romain Rolland, evenals Freuds brief over het Entfremdungsgefuhl.
Freud: „I began by attempting to trace back psychological forces
operating behind the mind upon myself, then went to apply it to
other people and finally, by a bold extension, to the human race as
a whole.” Ik geloof dat een dergelijk minutieus onderzoek bij onszelf inderdaad mogelijk is. In een boodschap aan Peter adviseerde
ik hem dit bij zichzelf na te gaan. „Ik snak naar je, weet je dat?”
Meneer John Hughes speelt op pagina 89 van zijn boek de militairen in de kaart door te schrijven dat de schuldvraag van de
economische moeilijkheden in Indonesië voor de deur van
president Sukarno diende te worden neergelegd, die de totale
controle over het land had. Wat een onzin. Ik heb deze vraag
onlangs aan professor Jan Tinbergen in mijn Orde Baru II-documentaire voor de NTS gesteld. Tinbergen benadrukte juist
dat het waanzin was om Bungkarno verantwoordelijk te houden voor de economische problemen van het land. Het Westen
maakte het Sukarno zo moeilijk mogelijk, omdat hij het verdomde naar hun pijpen te dansen. Nu zitten er in Jakarta lakeien van het westerse dollarimperialisme en natuurlijk krijgen
deze heren alles wat ze maar willen van Washington, Londen,
Bonn, Parijs en niet te vergeten Den Haag. Stinkende wereld.
De leugens, die journalist Hughes over Sukarno debiteert zijn
schokkend. Pagina na pagina van dit boek staat er vol mee.
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gisteravond. Ik ben het er volkomen mee eens. Het Brahmsconcert is naar Peter verzonden.
De Amerikanen hebben weer drie vliegtuigen boven NoordVietnam verloren waardoor het totaal op 701 is gekomen.
Waar zijn al die piloten gebleven? Hoeveel van hen zijn er nog
in leven? De Times maakt routineus melding van de machines,
niet van het verlies van mensen. Wat kost een bommenwerper?
En hoeveel een piloot?
Gouverneur Ronald Reagan van Californië beschuldigt Lyndon Johnson ervan dat hij te weinig spreekt over de militaire
successen in Vietnam. „I have a feeling,” aldus de voormalige
filmacteur, „We are doing much better in the war than we are
being told, that the corner has been turned.”
Opvallend is dat generaal Suharto in Time wordt beschreven
als: „Just what Indonesia needs.” Dit natuurlijk de een miljoen
afgeslachte Javanen ten spijt.
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Daarnaast staan er echter ook veel gebeurtenissen in beschreven over mensen en zaken, die ik ken, en die interessant zijn.
Hughes aarzelt niet te rapporteren wat, de massamoordenaar en
zogenaamde held, Sarwo Edhi in die dagen op Java heeft uitgespookt – altijd nog met medeweten en in opdracht van Suharto. Zo zouden in de buurt van de Merapi nog communistische
guerrilla’s hebben gezeten. Edhi moest er op af. Ergens op een
landweg zouden vrouwen, die volgens het leger communistische Gerwani’s waren, wat dus zeer de vraag is of dat
waar was, zich naar de voorbijrijdende para’s hebben gekeerd,
en in een beledigend gebaar hun achterkant hebben getoond
en hun rokken opgetild. Generaal Edhi gaf de militairen bevel
de vrouwen neer te schieten. Dit gebeurde nota bene. Toen
dorpelingen aan kwamen snellen om te protesteren gaf Edhi
het bevel ook hen neer te schieten. Trots vertelde Edhi aan
Hughes dat hij en zijn soldaten in Solo alle communisten met
honderden tegelijk hadden neergeknald en hun huizen hadden
verbrand. Het verschrikkelijkste bloedbad had in Kediri plaats
gevonden. Ansor patrouilles zouden daar duizenden zogenaamde communisten hebben uitgemoord. Het lezen van die
verslagen maakt me misselijk en ziek.
Doorgaans zouden de PKI en Sukarno-aanhangers zich als makke schapen naar de slachtbanken hebben laten voeren. „There
was a Communist who was kneeling to have his head cut off.
The executioner told him ‘Lift up your head a little, so I can
cut better’. The man about to die immediately lifted his head to
help his executioner.” En meer van dergelijke sappige ooggetuige verslagen verzamelde John Hughes in Indonesië. Hij
schreef zijn boek als Adam Malik-bewonderaar. Dan weet je al
genoeg.
Diner met de heer en mevrouw Sterling en de vrouwelijke
psychiater dr. Dorothy Cato. De maaltijd vond plaats in Brennan’s Restaurant. Nadat dr. Cato zich liet ontvallen dat haar
tweeëntwintigjarige neef als luitenant in Vietnam een goede
ervaring op deed, werd ik woedend. Ik zei recht voor z’n raap
dat ik deze opmerking gedachteloos en vrij belachelijk vond.
Er volgde een langdurige discussie waarbij zij in het defensief
raakte, en dus haar neus ging poeieren. Daarna bleef zij zeer op
haar qui vive. Ik sprak over mijn dagboek. Zij vertelde als
meisje van twaalf, dertien eveneens een dagboek te hebben bijgehouden. Het overlezen ervan maakte haar, nu als volwassene,
„ziek”.
„Waarom?” vroeg ik.
„Omdat die jaren in mijn jeugd akelige jaren waren.”
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18 oktober 1967

Houston, Texas
Om 11:00 uur een lezing voor The Houston Woman’s Institute, gevolgd door een lunch. „Ik kreeg op kaartjes geschreven
vragen. Heb ze bewaard. „What do you recommend for Vietnam? Total bombing?” „What could we do about Cuba?” „Is
Che Guevara dead?” „Do you think Tanzania is a Communist
country?” En nog veel meer.
19 oktober 1967

Kew Gardens
Richard kroop gisteravond om 01:00 uur bij me in bed, sloeg
zijn armen om me heen en vroeg hoe het gesprek met George
de Mohrenschildt was verlopen. Hij vertelde met de studie van
astrologie te zijn begonnen. Ik was toch wel blij dat hij er was.
W. Colston Leigh ziet er toch vanaf mij opnieuw een lezingencontract te geven, dus ga ik door met Keedick.
Henk Bruinsma, de handschriftkundige, heeft een boekje geschreven: Grafologie: een hulpmiddel voor de personeelschef, de psycholoog, de criminoloog, de pedagoog. Het is uitgebracht door Prisma Boeken, Utrecht-Antwerpen. Tweemaal reproduceert hij
mijn handschrift uit brieven, die ik hem schreef. Eerst gebruikt
hij op pagina 69 een stukje uit een brief als een voorbeeld voor
„geestelijke rijpheid”. „Zijn de boven- en onderlussen in
schrift van goed niveau, van normale lengte en even groot, dan
is er een goed innerlijk evenwicht, geestelijke volgroeidheid en
levensrijpheid”, aldus Bruinsma. Op pagina 116 neemt hij opnieuw een stukje van mijn handschrift om het zogenaamde
pasteusschrift te illustreren. „Pasteusschrift heeft als positieve
kant: oorspronkelijkheid, ongedwongenheid, ondervindt
vreugde aan kleuren, gezonde erotiek; en als negatieve kant:
bezit geen zelfdiscipline, grof, genotzuchtig en laat zich snel
gaan.” Ook zouden levensgenieters uit de historie, als Casanova, zo hebben geschreven. Ik heb Bruinsma in contact gebracht
met Joep Buttinghausen. Hij komt nu misschien in het programma Monitor van de NTS. Bruinsma schreef me geïnteres143
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„Dubbel jammer dus,” antwoordde ik, „omdat u er na al die
jaren dus niet in is geslaagd afstand te nemen van die pijnlijke
ervaringen.” Zij keek voor zich uit en zweeg. Ik presenteer
deze confrontatie allerminst als een overwinning, maar een
voor die dagen van oorlog in Vietnam typerende ervaring. De
rest van het diner werd gevuld met loos gezwam over Lyndon
Johnson, China, socialisme en de kwaliteit van maaltijden.
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seerd te zijn in een Amerikaanse uitgave van zijn boek.
Vlak voordat ik Carel Enkelaar in Hilversum wilde telefoneren, belde Marguerite Oswald op. Zij had over mijn ontmoeting, en wat ik haar er over vertelde, nagedacht en zei: „Jouw
interview met George de Mohrenschildt is de clou van de
moord op JFK, maar dat besef je zelf nog niet.” Zij besloot:
„Please keep quiet about it till the right time comes to show it
on television.”
Ik vond deze uitspraak van mevrouw Oswald in 1990 terug en telefoneerde Carel Enkelaar, die reeds gepensioneerd was. Ik herinnerde me deze uitspraak in het geheel niet. Beiden vonden we het
belangrijk. Ik was trouwens in 1967 buitengewoon onder de indruk van het gesprek met de De Mohrenschildts, omdat wat zij
over Lee Harvey Oswald vertelden in flagrante strijd was met alles
wat het publiek via de media en de beruchte Warren Commissie
over de jongeman kreeg voorgeschoteld. Ook de moeder van Oswald had me tot andere gedachten gebracht, daarom verwachtte
ik dat de door mij gemaakte film in Nederland in zou slaan als een
bom. Maar, zoals ik eerder uiteenzette hoe het NTS-apparaat Carel
Enkelaar regelrecht tegenwerkte en saboteerde, omdat hij mij, in
plaats van een NTS-verslaggever in 1966 naar Indonesië zond, zo
werd ook mijn De Mohrenschildt-gesprek als oninteressant afgedaan. Men verdiepte zich niet in het belang van wat de „godfather” van Oswald zei en zich herinnerde. De rotte NTS-kliek was
verblind door wraak voor een beleid van hogerhand, waar ze het
mee oneens waren. Er zouden enkele weken later slechts een paar
minuten uit de film worden gesneden om te worden vertoond. De
rest ging op de plank. Toen George de Mohrenschildt tien jaar later onder verdachte omstandigheden om het leven kwam en het
moment daar was om deze film uit 1967 te vertonen, bleek deze
uit het archief spoorloos te zijn verdwenen.
Journalisten waren uitgenodigd om op 17:00 uur minister
Udink van Ontwikkelingshulp te ontmoeten. Ik het niet opbrengen. Ik zag het loze geleuter al weer voor me. Richard en
ik woonden, in plaats van Udink, een voorvertoning bij van de
film Festival! over de Newport Folk Festivals met Joan Baez.
Uitstekend. De NTS zou dit eens moeten uitzenden. Daarna
gingen we naar de Russische film, Father. Niet best.
20 oktober 1967

Lezing op Caldwell College in New Jersey. Het bleek een katholieke meisjesschool te zijn. Een werkelijk lieve studente
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Terugweg naar New York
Stendhal waarschuwde: „L’amour passion se refroidit par les
confidences.” Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Toch
denk ik dat een relatie alleen dan waarde heeft, wanneer zij in
bijna volmaakte openheid wordt beleefd, geen gêne kent, geen
(valse) schaamte, en in mentale naaktheid wordt nagestreefd.
Dit doe ik bij Peter, omdat ik die uitzonderlijke aftgestemdheid
en gelijkgerichtheid voel, zoals nooit eerder bij een ander
mens. Confidenties verkillen! Zou dat ook bij Peter en mij gebeuren? Soms merk ik wel eens een zekere koelheid en afstandelijkheid in wat hij schrijft.
21 oktober 1967

Kew Gardens
Brieven van Peter: „Droomde vannacht (in mijn eigen bed) dat
145
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deed alle mogelijke moeite om me met hartelijkheid te omringen. Ik keek naar haar onbeschreven gezichtje en kreeg rillingen bij de gedachten welke groeven het leven in haar hoofd
zou gaan trekken. Dan zal er een heel ander persoontje gaan
verschijnen, dat later, als iedereen, zal verslappen, verleppen en
vervolgens tot stof vergaan. Wat kan ik straks zeggen, vroeg ik
me af, wanneer ik een zaal met ogen vol verwachting en verlangen om iets anders te horen voor me zie? En, misschien het
aller moeilijkste: hoe eerlijk te zijn.
Ik heb De l’Amour van Stendhal mee op reis en las zojuist : „La
moitié et la plus belle moitié de la vie est cachée à l’homme qui
n’a pas aimé avec passion.” En: „Il est puni de sa grandeur par la
solitude de l’âme.” Ze laten me gelukkig alleen, voor de lezing
begint. Het is bedompt in deze kamer. Katholieken zetten ramen onvoldoende open. Ze hebben in hun lezingenserie ook
een psycholoog, een neuro-psychiater en een specialist over radio-isotopen opgenomen.
De meisjes gaven me een staand applaus, want ik belandde op
het onderwerp love in de wereld, terwijl ze verwachtten dat ik
bij het thema Troublespots in focus zou blijven en over Vietnam zou kletsen. Love en het hanteren ervan, dat merk nu toch
maar weer bij Peter, is een vraagstuk, dat ver boven het bloedbad van Vietnam uitstijgt. Ik zei dan ook dat ons hart, ons
emotionele leven, en het zoeken naar „a meaning of life trouble spot number one” was. En van daaruit borduurde ik verder. Ik zag de 700 meisjesstudenten, met tussen hen in verspreid een aanzienlijk aantal nonnetjes, ademloos en gefascineerd luisteren. Kon Peter mij maar een keertje zo bezig zien.
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we samen in Amerika waren. Een man in een auto sprak mij
aan en vroeg iets. Jij kwam er aan en voor mijn ogen werd je
weggetrokken en weg was je. Hoe vreemd kunnen dromen
toch zijn.” Het was eigenlijk niet zo vreemd. Ik had Peter verteld van Glenn Bryan Smith, die waarschuwde dat, als ik niet
zou ophouden met onderzoek naar de JFKmoord te verrichten,
ik gekidnapt en vermoord zou worden. Peter wist dat ik toch
naar George de Mohrenschildt was gegaan, dus zijn gedachten
hierover kwamen in zijn droom boven.
Luns heeft Adam Malik officieel naar Nederland uitgenodigd.
Natuurlijk. Als gewoonlijk wordt op het verkeerde paard gewed.
Jean-Raymond Tournoux heeft een boek over Charles de
Gaulle geschreven. Interessant is dat hij de generaal als volgt citeert in verband met de moord op JFK: „ The police did the
job, or they ordered it done, or else they let it happen. In any
case, they were involved in it. It is always thus in a country torn
by racial hatreds, where there are the oppressors and the
downtrodden, where the oppressors are more frightened than
the oppressed, where the police, or at least some of them are in
league with the oppressors.” Volgens De Gaulle wilden de
Amerikaanse politionele autoriteiten dat het publiek in Oswald
een fanatieke communist zag opdat men een „witchhunt” tegen
communisten kon ontketenen. Daarom ook is mijn gefilmde
gesprek met De Mohrenschildt van zoveel belang, omdat George en Jeanne dit soort zaken aan de hand van ooggetuigeninformatie konden toelichten. Zij hadden Oswald tenslotte een
aantal jaren als vriend over de vloer gehad. Maar wat zullen de
heldere koppen, die ook opzettelijk mijn Indonesië-films saboteerden, met het materiaal over De Mohrenschildt gaan doen?
De rector-magnificus van de universiteit van Amsterdam, professor J. van der Hoeven, heeft meegedeeld dat de BVD om
privé-gegevens van bepaalde studenten had gevraagd en dat die
werden verstrekt. Dat wordt dus gewoon gevonden in het lieve vaderland.
Mijn oude vriend Reid is langs gekomen. Hij woont nu samen
met een kerel, die ergens anders een vrouw met kinderen heeft
zitten. Jammer dat hij spray op zijn haar spuit. Ik heb het hem
ten zeerste afgeraden. Toch denkt hij verder dan zijn neus lang
is, voor Amerikanen ongewoon. Hij zou een tijdje naar Europa
moeten gaan. Wat me roerde was, toen ik mijn liefde voor Peter beschreef, hij tranen in zijn ogen kreeg. Hij werd erg stil. Ik
vroeg waarom. „Because, I feel cheated to see anyone love that
much.” Ik probeerde hem uit te leggen dat de ervaring van
146
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22 oktober 1967

Een zonnestraal piepte door een kier in het gordijn naar binnen en scheen als een opgewekt begin van de dag precies op
mijn gezicht. Mijn eerste gedachte ging naar Peter uit.
Ben in de Lonely crowd van David Riesman begonnen. Lex
Poslavsky raadde me dat aan om te lezen. Karaktervorming in
de jeugd houdt me bezig. „Human agents of character-formation” zijn ouders, leraars, „storytellers” (sprookjesverlakkers) en
„members of the peer-group” (ooms, tantes, enzovoort). Mijn
moeder had twee vriendinnen, Annie Wibaut en Meta de Vries.
Deze dames logeerden, toen wij kinderen waren, dikwijls op
De Horst. ’S Ochtends kropen we dan bij hen in bed en dan
lazen ze voor. Ook „peer-group members”. Volgens Riesman
spelen „cultural agents other than parents” na de eerste jeugdjaren een belangrijk rol bij de karaktervorming. Bij mij was de
belangrijkste invloed naast thuis, die van mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt. „Adult roles are almost unchanging from generation to generation (...) children begin very early to learn
how to act like adults simply by watching adults around them
(...) the growing child does not confront problems of choice
very different from those he watched his elders face”. Met andere woorden: zitten we gevangen in een vicieuze cirkel?
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liefde van hemzelf afhing en van hemzelf alleen. Ook herinnerde ik hem aan een uitspraak van Camus: „Liefde, die wordt
aangedragen schept voor de andere partij geen enkele verplichting”.
Najwa Sarkis telefoneerde: „You only feel passion for Peter?”
„Yes, I do.”
„He is a lucky person,” was haar antwoord.
Brandde twee kaarsen in St. Patricks.
Om 19:00 uur liep ik in het Chelsea Hotel bij Jan Cremer binnen. We werden onderbroken door een verslaggever van The
New York Times, die over hem wil schrijven voor de Book Review Section. Daarna kwam Richard Thieuliette en zijn we
naar de film Up the down Staircase gegaan met Sandy Dennis.
We hebben met Cremers Belgische vriendin in El Quijote gegeten.
Ik hoor een paar dagen niets van Peter. Dat maakt me een
beetje triest. „Les larmes sont l’extrême sourire…” meende
Stendhal.
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Riesman zegt over dagboeknotities: „The diary keeping, that
is so significant a symptom of the new type of character may be
viewed as a kind of inner-time-and-motion study by which the
individual records and judges his output day by day. It is evidence of the separation between the behaving and the scrutinising self.” Mijn probleem is dat ik een uitstekende boekhouder ben geweest deze eerste 43 jaar, maar een slechte bankier.
Alle uitgaven en inkomsten in geestelijke zin werden per dagboek opgetekend, maar ik heb de „oogst” nog nooit werkelijk
overgelezen en geanalyseerd om een „financieel beleid” te bepalen.
Ben bij Najwa Sarkis binnen gelopen. Er was een Marokkaanse gedelegeerde in de Algemene Vergadering van de VN bij
haar op bezoek, een professor (Literatuur) van 34 jaar, die onlangs zijn eerste bundel gedichten had gepubliceerd. Hij hield
een dagboek bij: „quand je me sens bouleversé”. Ik heb hem
er op gewezen dat de natuur ook niet alleen uit tornado’s bestond en dat niets meer in harmonie met het leven was als bijvoorbeeld de bossen bij Oostelbeers, wanneer ik op Peter
wacht, om 07:45 uur in de ochtend.
„Hoe ziet u uw vak journalistiek?” vroeg hij.
„Als fotografie,” antwoordde ik, „maar dan fotografie van
woorden, waarbij ik mijn lens, in dit geval dus mijn pen, zo
scherp mogelijk tracht in te stellen.”
Najwa zei weer: „I love you.”77
Jan Cremer belde. De Haagse Post had hem meegedeeld dat de
stad Amsterdam hem de literatuurprijs wil toekennen. Ben naar
hem toe geweest en heb foto’s uitgezocht bij een artikel dat ik
over hem wil schrijven.

77 Najwa Sarkis zou spoedig Oliver Stone leren kennen, die op de filmacademie zat en
die sedertdien ook mijn vriend werd. Najwa trouwde met Stone.
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Mevrouw Marguerite Oswald belde op uit Texas.
Voerde een telefoongesprek van 25 minuten met Officier van
Justitie Jim Garrison in New Orleans. Hij herhaalde enkele
malen dat mijn mededelingen over George de Mohrenschildt
en het door mij gefilmde interview voor hem buitengewoon
belangrijk waren. Hij nam ons gesprek op band op. Hij wilde
het artikel uit de Haagse Post ook hebben en vroeg het in twee
enveloppen te doen, de binnenste enveloppe met plakband
dichtgeplakt en aan hem geadresseerd, en de buitenste aan de
burgemeester van New Orleans Victor Schiro. „Er wordt met
mijn post geknoeid”, zei Garrison. „We hebben hier geen Gestapo, maar wel zoiets.” Hij zou het liefste een afschrift van mijn
volledige De Mohrenschildt-gesprek hebben en vroeg ook of
ik naar New Orleans kon komen. Ik zei dit begin 1968 te zullen doen. „I will be delighted to talk to you and see you,” zei
hij. Hij vroeg me ook hoe hij in contact kon treden met De
Mohrenschildt. Ik gaf hem het adres en telefoonnummer. Ik
vertelde hem van het bezoek van Glenn Bryan Smith, de assistent van Robin Moore en diens bezoek aan Holland met bijbehorende bedreiging. „Sounds to me like a CIA agent.”
’s Avonds telefoneerde ik ook met George de Mohrenschildt,
die inmiddels het Playboy interview met Jim Garrison had gelezen en zei bereid te zijn de Officier van Justitie uit New Orleans te ontmoeten.
Het Riesman-boek interesseert me verder niet, dat gaat naar
Peter. Ben in Client-Centred Therapy van Carl Rogers begonnen. Het behandelt: „suffering and hope, anxiety and satisfaction (...) and the uniqueness of the relationship each therapist
forms with each client.” Rogers zegt in het voorwoord: „The
book is, I believe, about life, as life vividly reveals itself in the
therapeutic proces with its blind power and its tremendous capacity of destruction, but with its overblancing thrust toward
growth, if the opportunity of growth is provided.” Lag vanmiddag driekwartier onder een boom te lezen en viel in slaap.
Een lieveheersbeestje kwam op me zitten. Mijn vader zei altijd
dat dit geluk betekende.
Dit boek past in Peters belangstelling. Wat direct duidelijk
wordt, is hoe belangrijk de persoonlijke instelling van de psycho-therapeut is, en diens geloof in mensen. Vooral ook het
recht van ieder individu zichzelf te vormen. „The therapist can
be only as ‘non directive’ as he has achieved respect for others
in his own personality organisation.” Belangrijk lijkt me het
volgende: „A person can implement his respect for others only
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so far as that respect is an integral part of his personality makeup”. Zond deze gegevens aan Peter en schreef erbij: „I know
you wil be a great psychotherapist some day. I will make you
work. En interpreteer dit nu niet dat ik een slavendrijver zou
zijn!”
Zag de film In the heat of the night met in de hoofdrollen Sidney
Poitier en Rod Steiger. Vol suspense en goed gemaakt, maar
niet om, zoals Jan Cremer deed, zeven keer te gaan zien. Trouwens, als Jan zegt dat hij zeven keer is gegaan, hoeft dat nog
niet waar te zijn. Je moet meestal 50 procent van wat hij beweert er af doen.
Rogers schreef dat de therapeut een maximuminspanning levert om onder de huid van de persoon, waarmee hij communiceert, te kruipen. „He tries to get within and to live the attitudes expressed instead of observing them, to catch every nuance
of their changing nature: in a word, to absorb himself completely in the attitudes of the client (patient)...” Ik begin te begrijpen, waarom Lex Poslavsky mij dit boek aanraadde. Want uiteindelijk is de journalist, net als de therapeut, bezig met luisteren en inleven, wil hij ooit werkelijk kunnen overbrengen hoe
de ander is, wat hij denk en beleeft. Dat is eigenlijk, ook al
dacht iedereen er anders over, waarom ik er een eigen mening
over Sukarno op na hield.
Ga slapen, alleen.
24 oktober 1967

Mijn laatste gedachte gisteren en mijn eerste gedachten bij het
op staan, zijn de reeksen vragen over Peter. Er kwam al drie dagen geen brief. Nog één keer zou ik hem willen zeggen: I am
ready to live the rest of my life with you, to live for you, to devote all my energy to us, to be together, live together, love together.
Richard kwam heel laat thuis, maar ik wilde slapen. Hij kwam
in bed, gaf me een zoen in mijn hals en lag een tijdje tegen me
aan en we verdwenen in dromenland. Er is veel te doen.
Randy Smith (6) uit Brooklyn kon de vliegende keet tussen
zijn ouders niet langer verdragen, ging naar een kast, laadde een
.22 kaliber geweer en schoot zijn vader Robert Smith (30) dood.
Af en toe vergeet ik „de wereld”. Time heeft een omslagverhaal
over de steeds feller wordende oppositie tegen de krankzinnige
oorlog in Vietnam. In Washington protesteerden 35.000 mensen, 425 werden gearresteerd, 13 gewond. Het blad somde de
protesterenden als volgt op: „hard-eyed revolutionaries, skylarking hippies, Ersatz motorcycle gangs, all-too-real college pro150
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Coffeeshop Figaro (Village)
Het was mooi weer, de parken zijn vol. Er wordt geschaakt,
hippies liggen in het gras. Ik lees. Ik schreef Peter dat ik denk,
dat de kracht die hij nu innerlijk voelt er oorspronkelijk al was,
maar dat deze zich nu pas, door ons samenzijn is gaan manifesteren. Ik was de stimulans, die de aanwezige mogelijkheden activeerde, tot leven bracht. Werkte het niet zo? Peter draaide op
het moment dat ik hem ontmoette stationair. Zijn relatie met
Philip zat op een dood punt.
78 Time Magazine, Vol. 90, No. 17, 27 oktober 1967.
79 Life, Vol. 63, No. 17, 27 oktober 1967.
80 The New York Post, 21 oktober 1967.
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fessors: housewives, ministers and authors, black nationalists in
African garb: non violent pacifists and nonpacific advocates of
violence some of them anti-anti-warriors and American Nazis
spoiling for a fight.”78 Zo zet de vrije pers demonstranten neer.
Het slaat nergens op.
Het Time & Life concern is eigenlijk buitengewoon smerig bezig. De omslag van Life laat een zwart-wit foto zien van een
militair in Vietnam die onder vuur ligt bij Con Thien. Dan
volgen twintig pagina’s met foto’s van de ellende aan het Vietnamese front gemaakt door David Douglas Duncan. Een verschrikkelijk verhaal „levendig” geïllustreerd. Dan volgt een
kolom van Hugh Sidey, die eraan herinnert dat de populariteit
van LBJ van 83 naar 39 procent is gezakt. Fair enough. Maar dan
komt Time ongeveer tegelijkertijd uit en stelt het voor alsof de
cynici van de Vietnamoorlog tot de halve garen en het uitvaagsel van de samenleving zouden behoren. De journalisten van
Life en van Time lezen elkaars stukken blijkbaar niet.79
Intussen komt Walter Lippmann, tussen al dit journalistieke falen door, met een briljant stuk in The New York Post waarin een
aantal constructieve suggesties hoe LBJ de boys op een tactische
wijze uit Azië zou kunnen terug halen.80 „The notion, that we
can win the war for Mr. Johnson’s objectives and then go
home is either an innocent delusion or a gross deception. (...)
The fundamental question about Vietnam is not what we
would like to do, but what we can do. (...) We have blundered
even more deeply into the quagmire by persisting in our mistake. (...) An American decision to pull back from the mainland would transform our relations with the world rest of the
world. (...) I realise how much all of us hate to admit that we
have made a mistake.” Enzovoorts.
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Martin Beardson schreef Three Men, verhalen over een delinquent, een necrofiel en een homoseksueel. Ben met het laatste
verhaal begonnen. Ik vind uitspraken, die volkomen van toepassing zijn op Peter. „I am so conscious of people,” schrijft
Martin, „the way they look at me. If they look at me with interest, that is upsetting too. It makes me so nervous and excited...” Dat is precies wat Peter in onze eerste gesprekken verwoordde.
Liep langs Harisanto’s voormalige appartement, waar we zovele uren samen doorbrachten. Hij is naar Stuttgart vertrokken
om zijn studie architectuur af te maken.
Brandde twee kaarsen in St. Josephs.
Jan Cremer belde dat Joop Swart van Avenue hem had gevraagd
om in iedere uitgave van zijn blad een stukje vanuit New York
te schrijven. Swart wil 150 gulden voor 400 woorden betalen.
Hollanders blijven enge kruideniers. Later belde Jan opnieuw.
Hij las zijn eerste stukje voor. Het leek nergens op, maar dat
heb ik hem maar niet gezegd.
Om middernacht wandelde Loet Kilian mijn flat binnen. Tieneke is in Holland. Het was even weer precies als vroeger, toen
hij nog budjang 81 was. Hij is altijd totaal anders wanneer hij alleen met me is. Toen we over Gerard Croiset spraken zei hij
heel verstandig: „Juist omdat jullie zo’n daverend contact hebben, beïnvloeden jullie elkaar en kan je dus nooit helemaal op
hem bouwen. Je moet nooit alles kritiekloos aannemen wat hij
zegt.”
25 oktober 1967

Solo suites van Bach.
Nu zegt zelfs senator Albert Gore van Tennessee dat de VS zich
op eervolle wijze uit het Vietnamese moeras moeten terug
trekken.82 Natuurlijk zou dat moeten gebeuren, zoals ook
Bungkarno me in 1966 nog met klem uiteenzette. Soms vraag
ik me af, of de Amerikanen, via de CIA en verraderlijke generaals in het Indonesische leger, ooit de moeite zouden hebben
genomen om Sukarno afgezet te krijgen wanneer er geen oorlog in Vietnam was geweest.
Loet kwam waarschuwen dat de post er aan kwam. Drie brieven van Peter. Ik zond meteen een telegram naar Tilburg om
te bedanken. Peter vindt dat ik teveel drukte heb gemaakt over
zijn trip met Philip naar Parijs. Ik was gewoon stinkend jaloers,
en heb me flink in de kaart laten kijken. „Ook al wil ik naar
81 Vrijgezel.
82 John Finney, The New York Times, 24 oktober 1967.
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26 oktober 1967

Svetlana Stalin heeft 340.000 dollar aan inkomsten op haar
boek aan verschillende organisaties geschonken. Alexandra
(83), dochter van Graaf Tolstoy en presidente van de Tolstoy
Foundation had Svetlana ontmoet en vertelde The New York
Times het volgende: „She is a very fine and sincere woman.
She suffers. The Russians should be kinder to her.”83
Fris, koel, maar zonnig herfstweer.
In de VN met Eduard Evteev, de Sovjet persattaché, de mogelijkheid besproken om professor Nikolai Fedorenko, de permanent vertegenwoordiger van het Kremlin, te interviewen.
83 Peter Kihss, The New York Times, 25 oktober 1967.
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een doelbewuste distantie ten aanzien van Philip, waar ik al vrij
aardig in slaag, is dit helemaal geen reden om niet met hem
naar Parijs te gaan. Wat primair het belangrijkste is, is vooral
geestelijke afstand, geestelijke onafhankelijkheid.” Hij wil niet
meer als kleine jongen maar „als sterke persoonlijkheid” tegenover Philip staan. In een brief van 18 oktober zegt hij,
„Onze ontmoeting is er een uit een miljoen”. Hij beschrijft
heel kundig het verschil in benadering van de psyche tussen
Freud en Adler. Hij schreef nog veel meer en ik was in tranen.
Brandde twee kaarsen in St. Patrick’s.
Volgde in de Veiligheidsraad van de VN het gebekvecht tussen
Israël en de Verenigde Arabische Republiek over nieuw opgelaaide gevechten. Was niet te harden, en ben naar huis gegaan.
Even later belde de moeder van Lee Harvey Oswald: „If they
are going to kill me, well then I am gone,” zei ze. Ze had ook
met Jim Garrison getelefoneerd. Zij leek nog al opgewonden.
Ik zond haar foto’s van George en Jeanne de Mohrenschildt.
Vervolgens belde ik mijn moeder op. Oom Jo Wibaut was overleden en al begraven. Daarom was zij niet tot schrijven gekomen. Professor Wibaut was vooral een vriend van mijn vader.
Richard belde en vroeg het eerst van alles of ik brieven van
Peter had gekregen. Ook mijn oude Indonesische vriend Pratomo kwam langs met de laatste nieuwtjes uit Indonesië.
Voor het eerst sinds jaren ontmoette ik Jim Nixon weer, de negerjongen, die ik aan mijn vriend George Brandford in Harlem
voorstelde, die een school voor negermodellen had. Die introductie had zijn leven ingrijpend veranderd. Hij is nu een succesvol model geworden. Hij zag er meer dan verzorgd en aantrekkelijk uit. Hij was toen 19, nu is hij, denk ik, 25 jaar. Een
beauty.

■

Z618-boek

1967 – 1968

■

Z618-boek

11-10-2002

11:56

Pagina 154

Trustee Council, 1496ste zitting
Ruslan Abdulgani, de Indonesische VN-ambassadeur, spreekt
over de vrijheid van godsdienst in Indonesië. Ben de enige
journalist in de perstribune. Wijselijk zwijgt hij over de moord
van het leger op een miljoen andere „gelovigen”, namelijk de
aanhangers van de communistische PKI. Maar ja, de PKI stelde
op haar beurt weer alles in het werk om religieus denken af te
schaffen. Ruslan zei me dat generaal Suharto feitelijk niets ander deed, dan de eerste pilaar van de door Bungkarno ontworpen Pantja sila, geloof in God, te zuiveren. Ruslan verwees naar
zijn rede met de woorden, „feitelijk allemaal Bungkarno’s filosofie”. Hij zei dat na afloop vertegenwoordigers van Irak en
Iran, zelfs van Australië, hem waren komen gelukwensen. Wat
kan het hem schelen? Hij had minister Udink met zijn rede gelukgewenst, maar er aan toegevoegd: „U komt met uw denkbeelden alleen 22 jaar te laat.”
J.E. Schaap, de nieuwe persattaché, gaf een borrel. Ik friste zijn
geheugen op hoe hij me in Jakarta, vorig jaar, aan een gouden
tip had geholpen. De Amerikaanse ambassadeur Marshall
Green was, na mijn bezoek aan hem, bezorgd naar minister ad
interim B.M. Diah gesneld (Malik was in Japan). Dit bezoek
lekte naar ambassadeur Schiff uit, die informeerde zijn persattaché, en hij, op zijn beurt, kwam mij in Hotel Indonesia
vertellen wat er was gebeurd. Ik informeerde president Sukarno, die onmiddellijk minister Diah bij zich ontbood om een
verklaring te vragen voor wat hij en ambassadeur Green hadden bekokstoofd.
Vanavond waren Richard en Ewout thuis en Larrio kwam ten
afscheid bij me slapen. Hij is Boeddhist en zei: „I will chant for
you and Peter.” Hij studeert op de rol van de Arabische prins
in de Notenkraker.
27 oktober 1967

Twee lieve brieven (nr. 14 en nr. 15) van Peter. Brahms had hij
ontvangen. Moest er aan wennen. De brief van Freud aan Romain Rolland had hem zeer geïnteresseerd. Hij vroeg om Introduction to Psychology van R. Hilgard mee te brengen. „Jij bent
een echte psycholoog in de manier alleen al waarop je mensen
in je brieven beschrijft en toestanden in Amerika bekritiseert”.
In Americain was hij Henk Bruinsma tegen gekomen. En ook
een zanger uit de Scala in Milaan („Een walgelijke vent, met de
eigenschap zichzelf steeds naar voren te brengen, typisch een
artiestentrekje”). Tevens had hij een aardige Engelse jongen
van 24 jaar, die op vakantie was, ontmoet. Hij had ook twee
154
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American Airlines, flight 299
„Wanneer ik bij een patiënt kom, wiens leven ten einde loopt
op aarde, zie ik om zijn bed dikwijls lichtende figuren staan.
Des te sterker dezen zich aan mij zichtbaar maken, des te korter
is zijn leven op aarde ...” schrijft Croiset.
We staan op de startbaan. De skyline van Manhatten tegen het
avondlicht met haar wolkenkrabbers is toch wel imposant. De
lucht zelf is dan mooier, met slierten geel, oranje, zilver en
goud, sprankelend harmonieus. Voel me dicht bij Peter.
„Zitten wij in een proces dat zich naar de harmonie toe worstelt? Is de harmonie er reeds, maar moeten wij ons er nog bewust van worden? Zendt de harmonie haar licht naar ons toe of
tasten wij met onze lichtjes de bestaande harmonie af? Voeden
wij ons met reflexen, die wij zelf opwekken? Zijn gedachtevelden een verzameling van deze door de mensheid verwekte reflexen?” zijn vragen die Croiset zich stelt.
We zijn al weer ver boven de wolken. Ik boek altijd een plaats
aan de kant waar we het zonlicht tegemoet vliegen.
„Een gedachteveld wordt door duizenden levende en geleefd
hebbende mensen gevormd. Het gaat hier net zo mee, als met
de man, die de laatste steen heeft gelegd en vertelt dat hij het
huis heeft gebouwd. Hij weet dat hij mede door de hulp van
anderen het huis heeft mogen mee afbouwen. Voor mij klinkt
het dus als een onwaarheid, wanneer ik zou spreken over IK
heb dit en IK heb dat mogen doen. Dit te kunnen demonstreren, doe ik bij de gratie van hen, die mij dit hebben mogelijk
gemaakt...” aldus Croiset.
155
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kaarsen gebrand. En op een avond, bij het nalezen van mijn
brieven in de keuken, op een kruk zittende, „moest ik plotseling over alles huilen. Ik kon me niet meer bedwingen. Wilde
me even laten gaan. Het kan wel eens teveel worden. Wil verder niet teveel uitweiden in egocentrisch gezeik over eigen
emoties.”
Loet Kilian kwam naar mijn flat. We hebben twee uur intensief
gesproken, voor het eerst sinds april. Hij raad Peter en mij aan
om een vijfjarenplan op te zetten. Ook vind hij dat Peter eerst
Amerika moet zien voor hij kan besluiten hier te komen wonen of studeren.
Ben op weg naar Kentucky. Moet nu eerst de 100 pagina’s memoires van Gerard Croiset lezen, die hij me meegaf. Anders
krijg je straks, net als met Jan Cremer, die me altijd weer vraagt
of ik zijn boek nu al heb gelezen, dat ik met rode oortjes „nee”
moet zeggen.
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Hij vertelt in zijn leven zeer dikwijls van vrienden te hebben
gewisseld. „Op een zeker moment hadden we geen bindingen
meer en zouden wij toch zijn door gegaan, dan zouden wij elkaar zijn gaan irriteren,” aldus de paragnost.. Dat heeft in ieder
geval niet gegolden voor zijn vriendschap met Carel Enkelaar,
maar hij heeft dan ook publiciteit en televisie dringend nodig.
In Louisville stapte ik over op Eastern Airlines voor de reis naar
Lexington, Kentucky.
Croiset schreef op 1 mei 1941: „Mij werd gevraagd wat ik wel
zou wensen. Ik antwoordde: niets voor mijzelf, maar wel voor
de hele mensheid, waaronder ik zelf dus ook val, en waardoor
ik indirect ook iets voor mezelf wens, namelijk, dat de mensheid uit deze oorlog zoveel zal mogen leren, als voor die mensheid nodig was, opdat een volgende oorlog niet meer noodzakelijk zal zijn.”
Mevrouw Polly Ruttenberg, de echtgenote van een vooraanstaande onroerend goed makelaar, en een advocaat haalden me
af in een slee. We reden naar een schitterend farmhouse met
grote witte pilaren rond de entree. Er stonden wel twintig
auto’s geparkeerd. Een buigende huisknecht en andere zwarte
bedienden ontvingen ons. Het waren dienstertjes in witte
schortjes en kapjes in het haar – als vroeger op De Horst, maar
hier zijn ze zwart, wat me allemaal deed denken aan een film.
Er was een buffet gereed gemaakt. Alle notabelen werden
voorgesteld. Op één na allemaal onmogelijke mensen. Er was
één aardige jonge vrouw, geëscorteerd door een oudere beatnik.
Een heer: „Ik zal u een geheim vertellen: de dochter van die
dame is vorige week tot tabakskoningin van Kentucky gekozen.”
Een mevrouw: „Herinnert u zich de gekleurde papieren klompen, die ik had gemaakt toen u vorige keer hier was?”
Een heer: „Jim Garrison is een gek, die publiciteit zoekt om
carrière te maken.”
Een mevrouw: „The ladies don’t care what you will say tomorrow, as long as they can see you!” Een heer: „Ik geloof niemand meer, de president niet, de pers niet, ik weet dus niet wat
ik van Vietnam moet denken.” En morgen moet ik voor deze
mensen spreken voor een honorarium van 300 dollar. Er werd
veel whisky gedronken. Men vond het vreemd dat ik ginger-ale
nam. Het voer was perfect: kreeft, salades, sandwiches, prima.
Gelukkig vond ik de eigenaar van het plaatselijke televisiestation bereid om me naar het Phoenix Hotel te rijden. Hij vertelde dat zijn zoon nu 24 jaar was, net uit Vietnam was terug156
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28 oktober 1967

Lexington, Kentucky
We denken nooit aan de psychische nasleep van de oorlog in
Vietnam. Lees in het ochtendblad een artikel van Ray Cromley
over het feit dat mentale ziekten weinig zouden voorkomen
onder Vietnam-GI’s. Geloof er niets van. Neuro-psychiatrische
ziekten in Vietnam zouden maar twaalf procent per 1.000 militairen bedragen. In Korea was dit percentage 37 procent.
Mevrouw Polly Ruttenberg reed mij naar de Stallion Stables
waar een stalknecht ons een aantal paarden toonde. Deze neger wist exact hoeveel honderdduizenden dollars ieder paard
op de Kentucky Derby had gewonnen. „This horse is 21 years
old, it won 1.500.000 dollars for its owner.” Nu wordt zo’n
beest alleen nog voor het fokken gebruikt. Daarna bezochten
we de Castleton Farm van de Van Lenneps. Zij was een dochter van de oprichter van de Dodge automobielfabrieken. Ze
hadden drie kinderen. John (15) zat in de klas met Mike Ruttenberg (14).
„You know,” zei Polly, „it is sad, this Van Lennep-boy is being
educated by his nurse, the housekeeper and the chauffeur. The
parents own a racetrack in Florida and are just never there. I
feel sorry for those children that grow up that way. But my
husband says, Why? They will inherit all that wealth!” Wealth?
Terug op haar eigen farm ontmoette ik Mike Ruttenberg, die
mij twee koeien wilde laten zien, Bee en Mildred. Prijs: 75
dollar per stuk. Hij hield ook kippen. Hij had een geweer bij
zich. Waarom? „I like to shoot crows.” Ik fotografeerde hem.
Ik vroeg later waarom hij kraaien schoot. „I don’t like them.”
Er was een lunch. Ik sprak om 14:00 uur. Omdat ik een aansluiting in Louisville wilde halen om op tijd in New York terug
te zijn om het laatste vliegtuig naar Europa te kunnen nemen
huurde ik een Lexington Air taxi, een eenmotorig toestel, om
157
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gekeerd, een BMW-motorfiets had gekocht met leren pakken
en laarzen en naar Chicago was verdwenen. „U zult wel gauw
van hem horen,” zei ik.
„Ja, als hij in de gevangenis zit of geld nodig heeft.” Zijn dochter was gestoord en zat in een inrichting. Zijn derde kind, een
jongen van veertien jaar, was nog thuis. „The sweetest boy in
the world, but the other day he stole the car of the mother of
his friend and was put in jail. I didn’t even know he could drive
a car,” zei papa van achter het stuur van zijn Lincoln-convertible. Hij wilde me overhalen nog even een bar in te duiken,
maar dat lukte hem dus niet.
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tijdig Kentucky te kunnen verlaten. De piloot zei dat het een
Comanche 260 toestel was. Hij legde de 140 mijl in 25 minuten af. De piloot parkeerde het toestel naast de grote broer, een
whisperjet van Eastern Airlines en zo haalde ik vlucht 506 naar
JFK op Long Island. Ik wilde zo snel mogelijk terug naar Peter.
Verdiep me weer in Croiset. Hij heeft op een kostschool gezeten. Wanneer hij het Onze Vader moest opzeggen begon hij
onbedaarlijk te lachen. Vreemd. Hij speelde als kind met imaginaire vriendjes. Richards grootmoeder in Barlin had me verteld dat haar kleinzoon dit vroeger ook had gedaan. Interessant
wat hij zegt hoe deze vriendjes als lichtplekken op de muur
verschenen en hoe hij dan schaduwbeelden probeerde te verwekken.
Ik moet terugdenken aan een zestigjarige man op de party gisteravond die een glaasje teveel op had en uitriep: „Waarom
sturen ze niet alle mannen van 60 jaar en ouder naar Vietnam
in plaats van onze jongens, die hun hele leven nog voor zich
hebben!”
Kew Gardens, Long Island
Alles is mooi gegaan, maar nu deelt de KLM mee dat vlucht 666
niet zal vertrekken, want er zit een vogel in een motor. Ik wil
naar Peter. Gelukkig ontdek ik met de Lufthansa ongeveer tezelfdertijd in Amsterdam te kunnen zijn. Er wachtte trouwens
een brief van Peter, nummer 18. Hij was ’s avonds met de bus
naar Oostelbeers gegaan. „Wandelde tussen de velden en genoot van de duisternis en de regen” Er kwam een auto door
het bos aangereden, hij stopte en dit maakte hem bang. Toen
iemand uitstapte zette hij het op een lopen naar het huisje van
Philip Nasta. Hij keek door het raam naar binnen, waar zijn
vriend met twee gasten zat te praten. „Ik bekeek het drietal
door het raam en had geen zin meer om naar binnen te gaan.
Ze praatten over hun ideeën, hun waarden, hun maatstaven
van het leven en probeerden ieder op hun beurt op de voorgrond te treden zonder eigenlijk naar elkaar te luisteren. Ik wist
dat ik niet zou kunnen verdragen met ze te spreken. Ik wandelde terug naar het dorpscafé. Kwam wat jongelui met een zaklantaarn tegen. Een paar van hen kenden me zelfs uit Tilburg.
Ik zit je nu in het café te schrijven tussen herrieschoppende tieners en harde beatmuziek”. Hij wilde een uurtje later terug
gaan als de gasten weg waren. „Ben bij je, Peter.”
Ook heeft hij mijn gesprek van zes minuten gezien op de NTS
met George de Mohrenschildt. Hij herkende mijn stem, de
manier waarop ik Engels spreek, „Je was het helemaal.” Hij
158
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Peter van de Wouw (21) gevonden in Amsterdam 19 mei 1967.
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Eerste weekend met Peter naar het strand.

Met Peter naar Marokko.
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Met Richard naar Cannes.
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Met Richard in Amsterdam.
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Eerste gesprekken met Gerard Croiset en Carel Enkelaar over de moord op JFK.
(foto Henry Croiset)

Met de familie Van Haagen naar het strand bij Kijkduin.
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Mijn vriend Leonard Freed fotografeerde voor Magnum in New York de oorlog tussen
Israël, de Palestijnen en hun bondgenoten.
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Vietnam: de eerste helicopteroorlog in de geschiedenis.

Vietnamees kanonnenvlees gaat aan boord.
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Vriendschap met Zwarte Panter Eldridge Cleaver.
(International American News Photo)

Officier van Justitie Jim Garrison gaf
mij deze foto van Emilio Santana, die
hij als een van de
verdachten van de moord op JFK beschouwde.
President Kennedy en zijn
secretaresse.
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Paragnost Gerard Croiset verdiepte zich in de moord op John F. Kennedy.
(foto Henry Croiset)

Gesprek met George de Mohrenschildt voor de NTS.
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Deze foto vonden George en Jeanne de Mohrenschildt in
dozen met langspeelplaten door Oswald en Marina
teruggegeven.

Oswald droeg de foto op aan George. Marina
had er in ’t Russisch opgeschreven:
„De fascistenjager – ha, ha, ha!!!”
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Graaf George de Mohrenschildt in beeld voor de Nederlandse televisie.

Jim Garrison (foto werd van TV-beeld genomen).
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vermeed dus tactvol om er op te vijzen, dat de NTS-bonzen mij
er opnieuw – tegen alle gebruiken in – opzettelijk hadden uitgeknipt. De wraak van Harry Hagendorn en consorten. Maar
het toont ook aan tot hoe ver de loyaliteit van Carel Enkelaar
gaat, die het interview van te voren moet hebben gezien. Ze
gunnen me gewoon het succes niet.
Richard is uit Manhatten gekomen om me goede reis te wensen. Hij zag er weer slecht uit. Ik staarde naar hem en vond het
zorgelijk. Zou hij veel gedronken hebben? Hij keek me met
een fletse glimlach aan. „Oh, Richard,” zei ik, „please bring
more beauty in your smile like before.” Bij vertrek drukte ik
hem een moment dicht tegen me aan.
Ga aan boord van het Lufthansavliegtuig. Ik moet zeggen dat
de menu’s die rondgaan meer beloven dan bij de KLM.
Croiset: „Kleuren om personen aanwezig zijn aura’s. Deze
ontstaan naar mijn mening uit de wisselwerking van energieën,
die door personen aangetrokken en afgestoten worden. Des te
meer de persoon de afstotende en aantrekkende energie onder
controle heeft des te evenwichtiger zal deze persoon zijn, des te
meer zal hij in staat zijn harmonie tot stand te brengen.”
Het toestel is de afdaling naar Schiphol begonnen. De zon
schijnt boven de zee. Mijn gevoelens? Niet te omschrijven.
Ben vervuld van een diep gevoeld verlangen naar Peter. Het
lijkt me nu onuitwisbaar toe, zo diep ligt dit verankerd. Ik zal
hem onstuimig om de hals vliegen. Wanneer onze ogenstralen
elkaar weer zullen raken zullen we opnieuw intuïtief zeker weten dat zij ons in liefde gebonden zullen houden.
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Na de douane belde ik eerst vanuit de vertrekhal op Schiphol
mam op. Peter, die niet wist dat ik in plaats van met de KLM
met Lufthansa was gekomen, vond me toch direct. Heerlijk.
We namen een taxi naar Huis ter Heide. Mam was blij, verrast
en lief, ook tegen Peter. We begonnen met een wandeling van
een uur in de bossen van De Pan en vonden elkaar terug. Bij
thuiskomst had mam een warme lunch geprepareerd.
Telefoneerde met Erik van der Leeden. Zijn eerste vraag was:
„Is Peter bij je?” Hij wilde komen, maar ik wilde nog met Peter alleen zijn. We reden naar Amsterdam, wandelden in de
stad en zaten nog uren in Americain te kletsen. Gesprekken
met Peter zullen nooit meer stoppen. Het is als een waterbron
ergens in de bergen met een eeuwigdurende aanvoer van gedachten, aftastingen in en naar elkaar. „Ik vond het niet leuk
dat je met al die cadeautjes voor mij aan kwam dragen,” zei hij,
„terwijl je niets voor je moeder had.” We zonden Loet, Richard en Ewout in Kew Gardens een kaart uit Americain.
Heerlijk om thuis in mijn eigen bed te slapen.
30 oktober 1967

Ik zette Peter in Utrecht op de trein en wipte nog even bij
Gerard Croiset binnen. Hij onderstreepte dat ik net zo lang bij
George de Mohrenschildt aan zou moeten blijven dringen wat
zijn rol in de JFK-moord was geweest, tot hij zich eens zou verspreken en de zaak opbiechten.84
Kolonel Sriamin schreef uit Hong Kong dat er nu opnieuw rijst
werd ingekocht in New York met bestemming Indonesië,
maar nu niet meer via Malik en Widjatmiko, maar via een speciaal comité onder auspiciën van het Indonesische Consulaatgeneraal in New York. Hij vroeg ook, of ik Croiset wilde vragen waar zijn portemonnee was, die hij op het vliegveld in Los
Angeles had verloren. Le comble!
Peter zou zich in de richting van klinische psychologie willen
84 Ik zou tien jaar lang met De Mohrenschildt in contact blijven, tot hij in 1977 inderdaad zijn rol opbiechtte, mee naar Nederland kwam, Croiset ontmoette, werd ontvoerd en een paar weken later dood werd gevonden in Florida.
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85 Haagse Post, 28 oktober 1967.
86 De Telegraaf, 5 oktober 1967.
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ontwikkelen. Hij aarzelde nog om met Lex Poslavsky te gaan
praten. Ik vroeg hem of hij Philip in de waan had gelaten dat ik
nog in New York was. „Inderdaad, dat is rustiger,” zei hij,
„maar ik word in deze situatie nog eens goed in liegen.”
Wanneer mam me met „Wimmes” aanspreekt is zij in een uitstekende stemming. Zij mag Peter nu graag. „Richard geeft
zich eigenlijk nooit bloot, die ken ik nog altijd niet zo.” Terwijl Richard hier een aantal weken in Huis ter Heide logeerde.
De Haagse Post heeft een gesprek met Jan Cremer, door Trino
Flothuis.85 De titel: De teleurstellingen van Jan Cremer. Hij
woont nu al weer drie jaar in New York. Hij is 26 jaar en schildert meer dan hij schrijft. Het meeste wist ik al.
Mijn moeder had een voorpagina van De Telegraaf 86 bewaard,
waarin prins Bernhard, in gesprek met een luchtvaartredacteur,
zegt niet te geloven dat een van zijn schoonzoons hem zal opvolgen als inspecteur-generaal van de drie strijdkrachtonderdelen. Hij vond ook de militaire opleiding van vaandrig van
mr. Pieter van Vollenhoven te gering. Hetzelfde gold voor
prins Claus. Zelf was hij al 20 jaar inspecteur-generaal.
Mr. G.B.J. Hiltermann vierde zijn tienjarig jubileum als radiocommentator. Hij is 54, en zal het de komende 25 jaar nog wel
blijven doen. Dr. M. van Blankenstein noemde zijn praatjesvoor-de-vaak op zondag, „gejaagd geklets”. Ik ken hem voldoende om waarde aan zijn verhalen en analyses te hechten.
Bovendien zat hij er wat Indonesië en Nieuw-Guinea betreft
permanent naast. Martin Deelen citeerde Hiltermann in een
vijfkoloms verhaal: „De massa heeft recht op zo goed mogelijke voorlichting” in levensgrote letters. Ja, ja. Hiltermann is blij
daar een steentje aan te kunnen bij dragen.
Generaal Amir Machmud is als militaire commandant van
Jakarta vervangen door generaal Ali Sadikin.
Adam Malik is, als gast van Luns, in Nederland geweest en
werd door de koningin samen met Sudjarwo op Soestdijk ontvangen. Zo hielp Luns dus weer even mee om het beschadigde
prestige van Malik op te vijzelen. Malik heeft tijdens zijn bezoek in Den Haag weer vrolijk een grote bek opgezet. Ik zie
in Het Vrije Volk een verhaal waarin hij zegt dat Nederland zich
niet moet bemoeien met de doodstraffen in Indonesië. En natuurlijk helemaal niet met de een miljoen afgeslachte boeren en
buitenlui. Link van Bruggen had keurig de kwestie van het
proces tegen De Spiegel en mij aan de orde gesteld en schreef
dan ook dat Adam Malik wel degelijk door Suharto op de vin-
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gers werd getikt: hij werd uit het driemanschap aan de top gezet – en bovendien zag het zooitje Malik, Widjatmiko en consorten af van rechtsvervolging. Link meldde zelfs dat ook een
aantal Indonesische bladen intussen mijn corruptiebeschuldigingen in De Spiegel hadden overgenomen. Al gaat de leugen
nog zo snel…, het gaat steeds weer op.
Heerlijke ontmoeting met Peter in het vertrouwde Oase, en
daarna dineren in Asia. Ik zette hem om 20:15 uur bij zijn
moeder in Tilburg af. Vervolgens reed ik naar Cocagne in
Eindhoven voor een ontmoeting met Erik. Het was me opgevallen dat het Peter zeer opwond, wanneer we over Philip
spraken en hoewel hij had gezegd thuis te zullen blijven om te
werken, voelde ik aan dat hij de laatste bus uit Tilburg naar
Oostelbeers zou nemen. Erik en ik haastten ons naar het bos,
waar hij onherroepelijk doorheen zou moeten lopen. Warempel, hij kwam er aan. Toen hij me zag, rende hij weg door een
aardappelveld. Ik liet de Sunbeam in Eriks handen achter en
ging hem achterna. Ergens midden in het veld vielen we elkaar
in tranen in de armen.87
31 oktober 1967

Keerde om 03:30 uur in Huis ter Heide terug. Mam voelde dat
er iets verschrikkelijks was gebeurd, maar met haar Victoriaanse discretie vroeg ze niets. Ze was alleen maar lief. Begon de
dag met Nocturnes van Chopin op te zetten. Het was niet mogelijk de emoties van gisteren op een rij te zetten. In de auto
samen met Erik zei Peter: „Wat kan je met je neus op je eigen
kleinheid worden gedrukt.” En tegen mij later: „Erik is toch
ook een vondst.” De affectie, die we beiden van Erik tijdens de
aardappelveldconfrontatie ondervonden, was totaal en allerliefst.
Lunch met Carel Enkelaar in Hilversum.
Ik kocht Over zichzelf en anderen van Anna Blaman, wat Peter
wil dat ik lees.88 Zij schrijft maar voor één lezer te schrijven,
zichzelf. Parafraserend zou ik kunnen zeggen, ik geef een lezing voor één toehoorder, en dat is dan die ene mevrouw,
meneer of student, die er werkelijk iets aan heeft of van leert.
Niemand schrijft alleen voor zichzelf. Wie dat zegt heeft niet
voldoende nagedacht. Blaman spreekt over „onverleugend”
doorgronden. Mooi woord, dat niet in Van Dale staat.
Telefoneerde mejuffrouw Büringh Boekhoudt, die ook alweer
87 Ik schreef pagina’s vol over dat moment, maar dat zal ik de lezer besparen.
88 Anna Blaman, Over zichzelf en anderen, J.M. Meulenhoff, 1963.
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zei mijn gesprek met George de Mohrenschildt te hebben gezien, „waarin je naam correct werd uitgesproken.” Het valt iedereen op dat ik, als de interviewer, van de NTS (en Carel Enkelaar) blijkbaar niet in beeld mag als.
Wat is er in de wereld gebeurd? In het weekeinde van 21 oktober 1967 hebben 15.000 mensen in Amsterdam bij het consulaat-generaal van Amerika tegen de oorlog in Vietnam geprotesteerd. Aanvoerders waren o.a. Piet Nak en professor B.
Delfgauw. Dertig arrestaties. Ook in de VS is weer massaal gedemonstreerd, en LBJ liet er op los timmeren.
Vandaag is generaal Nguyen Van Thieu als staatshoofd van
Zuid-Vietnam beëdigd. Slaat nergens op. In zijn openingsverhaal bood hij Ho Chi Minh vrede aan. Vice-president Hubert
Humprey deelde in Saigon mee dat de gigantische corruptie in
Zuid-Vietnam de situatie alleen maar erger maakte. De Amerikanen verloren de afgelopen week zestien toestellen en zeventien piloten. Het Pentagon maakte bekend dat de militaire verliezen met 70 procent zijn gestegen.
De Sjah van Iran heeft zich eindelijk laten kronen. Hij plaatste
de kroon met 3.755 juwelen zelf op zijn hoofd. Miljoenen Iraniërs vielen op de knieën en riepen: „Javid Shah”. Vliegtuigen
bombardeerden Teheran met 17.532 rozen, voor iedere dag
dat de 48-jarige Shah heeft geleefd. Er werden 97.000 kroningsfestiviteiten door het hele land georganiseerd en 630 kermissen. Er werd amnestie verleend aan 4.811 criminelen en
tegelijkertijd 6.700 nieuwe scholen, ziekenhuizen en ontwikkelingsprojecten geïnitieerd. Het nieuwe landhervormingsplan
van de Shah heeft vijftien miljoen boeren zelfstandig gemaakt.
Mohammed Reza Pahlevi kreeg van Ferdinand Marcos een
zending zaden om wonderrijst te verbouwen in zijn land.89
Marina Oswald, nu mevrouw Kenneth Porter, is een proces
begonnen tegen de regering en eist 500.000 dollar schadevergoeding voor de in beslagname van de persoonlijke bezittingen
van Lee Harvey, na de moord in Dallas.
Opmerkelijk vind ik de boete die Gerard van het Reve werd
opgelegd, omdat hij in Nader tot U had geschreven over zijn
seksuele omgang met een ezel, die God voorstelde. De procureur-generaal J.H. Kemper legde een boete van 100 gulden op
wegens het krenken van godsdienstige gevoelens van anderen
volgens artikel 147 Van het Wetboek van Strafrecht. Kemper
is even gek als Van het Reve. Las dit boekje vorig jaar. „... en
nu werden mijn haat en verachting zo sterk dat ik hem met
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grote felheid begeerde” (pagina 95). Reve’s kronkels staan net
zo ver van mij af als de schrijver zelf.
Lees het essay Reflections on writing van Henry Miller. „I am a
man,” schrijft hij, „telling the story of his life, a process which
appears more and more inexhaustible as I go on.” Ik kan er van
mee praten. Het is meer dan waar. In 1959 kocht ik in San
Francisco The Red Notebook 90 van Henry Miller, bestaande uit
een 50 pagina’s fotokopieën van notities. Wanneer ik zo zou
hebben gewerkt zou ik absoluut nooit wijs hebben kunnen
worden uit wat is geweest. Totale chaos. Miller vat schrijven
samen als „I defecate and nourish”.91 Dit soort uitdrukken van
„um was es sich handelt” schijnt de laatste mode te zijn, zoals
bij van het Reve. Not for me.
Gertrude Stein: „Creation must take place between the pen
and the paper, not before in a thought (not in careful thinking)
or afterwards in recasting.” Anna Blaman noemt dit „ontdekkend schrijven”. Zij voegt er aan toe: „Schrijven is even onzeker en boeiend als leven: je weet wat je wilt, maar je weet niet
hoe zich dat van seconde tot seconde zal realiseren.” Ik vind
dat ik „ontdekkend spreek” met Peter. Ik voel dat ook zo sterk
in mijn lezingen. Weet eigenlijk nooit wat er komt. Mijn gedachten zijn er gewoon. Al pratende creëer je.
Pagina 93 en 94 uit Over zichzelf en anderen, het hoofdstukje
Liefde laat zich niet dwingen, scheur ik uit en voeg het in mijn
dagboek. Blaman herinnert zich hier uit haar kindertijd hoe
een vriendinnetje haar lievelingspop liet vallen en brak. „Terwijl iedereen dacht dat ik huilde omdat mijn mooiste pop kapot was had ik alleen maar diep berouw. Waarom had ik niet
meer van haar gehouden? Waarom had ik niet beter van haar
gehouden?” Het blijft de vraag hoe emoties van duizend en
één nacht in één kus samen te vatten?92
1 november 1967

Dronk een kop koffie in Oase. Belde Gerard Croiset en hoorde aan zijn stem dat hij triest was. Ik vroeg waarom. „Omdat ik
gisteren voor het laatst praktijk in Enschede heb gehouden.”
Waarom zou hem dat bedroefd maken? Afscheid van de personen en patiënten? Hecht hij zich dan toch aan de mensen die
zijn hulp zoeken? Is het oud worden?
Haalde Peter op. We reden naar Breskens voor een bezoek aan
90 Henry Miller, The Red Note Book,Jonathan Williams Publisher.
91 Ik poep en voed mijzelf.
92 Las dit boekje in een dag uit en maakte een aantal pagina’s aantekeningen en commentaar.
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Gerard Croiset wilde over Dallas praten. Ik was om 21:30 uur
bij hem. Hij schonk zelfs een cognacje in, wat ik niet op dronk.
Hij bleef doorhameren op een Cubaans type man, die hij steeds
beter schijnt te „zien” en één van de schutters op Dealey Plaza
in Dallas zou zijn geweest. Hij gaf steeds nauwkeuriger beschrijvingen en zou willen, dat ik op zoek ging naar deze man.
165
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Nellie, mijn broers vrouw. Hij was op zakenreis. Nu hadden
we eens tijd om met haar te spreken. Ze liet een plakboek zien
en zei dat Theo niet eens wist dat zij dit had. Zij deed erg haar
best op het avondeten. Ze kon het met Peter uitstekend vinden, wat me gelukkig maakte.
Op de heenweg reed ik te hard, wat Peter misselijk maakte. Op
de terugweg, in de duisternis en een hevige regen en stormbui,
denkende op een vierbaansweg te rijden, wilde ik passeren,
toen ik een tegenligger zag komen die ik nauwelijks meer kon
ontwijken. We raakten elkaar niet, alleen het V-8 plaatje op de
zijkant van de auto ontbrak later. Peter vond het verschrikkelijk en hij had gewoon gelijk. Toch had ik opnieuw het gevoel
dat we ondanks de aardappelveld-confrontatie elkaar weer terugvonden.
Ik sliep bij Erik in Eindhoven. We lagen tot 03:30 uur te praten. Hij denkt dat ik te open ben, door Peter mijn dagboek te
laten lezen, waardoor teveel natuurlijke barrières wegvallen.
Toch vind hij Peter moedig om de relatie met mij aan te durven. „Je tempo is echter te hoog voor hem,” aldus Erik. „Ik
deed er vijf jaar over om in balans met jou te komen. Peter
krijgt jou in één keer compleet. Dat heeft het effect van het
kind dat opeens zijn moeder bloot voor zich ziet staan. Vergeet
niet dat hij tot dusverre meestal klootzakken en halfgesloten
mensen tegenover zich vond. Nu ben jij met je hele gewicht
ineens teveel. Toch ben ik overtuigd dat het er tussen jullie in
zit. Hij had ook eigenlijk niets om op terug te vallen. Dat begint nu te komen met zijn stijgende gevoel van eigenwaarde.”
Gisteren zei Peter, in de auto terug uit Breskens: „Wim, jij
bent mijn genezing.” Ik kreeg er tranen van in mijn ogen Hij
bedankt ook altijd voor alles wat ik hem „geef”. Maar ik geef
hem eigenlijk helemaal niets. I love him, that’s all. En die vorm
van overgave heeft niets met „geven” te maken. Ik voel dan
ook dat we alleen maar quitte staan. Zonder hem zou ik nooit
dit gehalte van zuiverheid van emotie hebben bereikt. Ik ben
dan ook door een gevoel van dankbaarheid bewogen hem te
hebben leren kennen.
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Hij maakte tekeningen van de omgeving waar hij zou moeten
wonen. Het hield hem zeer bezig. Hij dacht ook dat Jim Garrison („die man is slim”) er tijdens een ontmoeting met George
de Mohrenschildt in zal slagen om hem zich te laten verspreken. Hij vond dat ik Garrison moest vertellen welk signalement Croiset van deze schutter heeft gegeven.
„Is er haast bij?” vroeg ik.
„Ja,” zei Gerard.
3 november 1967

Huis ter Heide
Erik heeft een lang gesprek met Peter gehad. Gisteravond
kwam hij naar hier. We hebben tot diep in de nacht zitten praten. Hij zei de keuze tussen Peter en Richard nog altijd erg
moeilijk te vinden.
Amerikaanse vliegtuigen voeren nu ’s nachts ieder uur aanvallen op Noord-Vietnam uit om te voorkomen dat bruggen en
verbindingen in de duisternis worden hersteld. Generaal Omar
Bradley heeft nota bene gezegd dat Ho Chi Minh maar eens in
Zuid-Vietnam moet komen kijken naar de Amerikaanse strijdkrachten, omdat hij dan misschien eindelijk zou begrijpen dat
hij de oorlog niet zal kunnen winnen. Weer heeft een dertigjarige non in Saigon zich, uit protest tegen de oorlog in brand
gestoken. In Massachusetts zijn weer eens 25.000 mensen de
straat op gegaan om tegen de oorlog van LBJ en zijn kliek te demonstreren. Jack Bayne (22) werd in Vietnam voor dood verklaard en routinematig naar een afdeling van het leger gezonden waar sectie wordt verricht om rapporten over gesneuvelde
militairen op te stellen. Toen de anatoom-patholoog het mes
in het lichaam van de jongen zette, ontdekte hij dat de militair
nog leefde.
Toen ik mam vertelde van de narrow escape op de snelweg in
Zeeland, zei ze: „God, stel je voor, dat er iets met Peter was gebeurd, zo’n jonge vent.”
Gisteravond gaf Gerard Croiset zijn vriend van de afgelopen
twintig jaar, Carel Enkelaar, eigenlijk op zijn lazer, omdat Carel
oneerlijk was.93
Ik verwachtte zodanig een telefoon van Peter te zullen krijgen
dat, toen Erik uit Uddelermeer opbelde, ik de haak opnam en
„I love you” zei. Het bleef stil. Dus ik herhaalde: „I love you
very much.” Het bleef nog stil en toen zei een stem: „Ik ben
93 Dit ging om het feit dat de NTS mijn arbeid voor televisie moedwillig vervalste door
mij nooit in beeld te laten komen en niet of nauwelijks credit gaf voor wat ik deed
in Indonesië en nu in Dallas.

166

11-10-2002

11:56

Pagina 167

5 november 1967

Americain Hotel
Het is zondag 12:00 uur. Ik kijk naar Peter in bed. We zijn hier
vrijdag gekomen en hebben drie heerlijke dagen. Kon ik maar
met een toverstok, als een „vraie sorcière”, al zijn zwaarmoedigheid of sombere gedachten uit zijn hoofd wegvagen. Telefoneerde mam. Zij was piano aan het spelen. „Ik doe alleen
maar vingeroefeningen,” zei ze. „Groetjes aan Peter. Ik hoop,
dat jullie een mooie film zien.”
Peter: „Lief dat je je moeder belt.”
Hij zei verder: „Ik volg je, alsof ik op een weg loop, die ik
nooit eerder heb gelopen, maar die ik ken, blindelings, omdat
jij die weg al gelopen hebt.” En: „Ik kan nu ook om me zelf
lachen, een belangrijke vooruitgang.”
Mevrouw Pijper van de telefooncentrale adviseerde: „Wim,
wordt niet verliefd op Peter, want je hebt alleen maar jezelf er
mee.”
Vrijdagavond wilde ik een gesprek met Philip Nasta hebben,
maar Peter wachtte me op de weg naar zijn huis op en was onbeschrijflijk nerveus en vroeg me in alle toonaarden mijn plan
niet door te zetten. We gingen een toer maken om te kalmeren. Het was al nacht en pikkedonker. Omdat we dachten dat
Philip ons volgde ben ik heel hard gaan rijden, maar bij een
bocht raakten we vier langwerpige stukken steen en de motor
draaide niet meer. We wisten bij een garage te komen. Erik en
Helga haalden ons af. De auto werd naar de garage gesleept.
We sliepen die nacht bij Erik.
6 november 1967

De Vietcong heeft de plaats Loc Ninh bezet, ondanks een verlies van 888 man aan doden. Hubert Humprhey hield een persconferentie in Saigon en verkondigde dat de VS de oorlog aan
het winnen waren. De hele wereld weet dat dit niet zo is. Hij
scheen ook in Indonesië te zijn afgestapt. De CIA-generaals
moesten toch voor hun diensten worden beloond!
Begijnenhofkapel: twee kaarsen. Bidden is het zoeken naar een
diepste waarheid. Mijn diepste waarheid, nu, is dat mijn liefde
Peter behoort.
167
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Erik, Wim.” Dit moment bracht me tot tranen. Toen mam me
in die staat van de telefoon zag komen, geloof ik dat zij wit
wegtrok en ontdaan iets in de keuken ging doen.
Strijkkwartet van Debussy.
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Telefoneerde mevrouw Röell. Lieve Inez is op 13 mei 1967
overleden. Kreeg tranen in mijn ogen.94
Ik ben terug gegaan naar mijn twee kaarsen en verdiepte me
opnieuw in gebed.
Om 10:30 uur ontmoette ik hoofdredacteur Lücker van De
Tijd. Misschien kan ik vanuit New York voor ze schrijven.
De dood van Inez houdt me bezig. Ze is in Zwitserland begraven. Haar moeder schijnt ontroostbaar. Ze, het meisje van de
tweeling, was haar grote lieveling – de jongen heet Charles –
uit haar huwelijk met jonkheer Röell.95
De herfstkleuren worden steeds mooier.
Ben met Peter in Tilburg gaan zwemmen.
7 november 1967

Newsweek wijdt een omslagartikel aan „Trouble in hippie
land.”96 Er zouden zich in de Village (New York) zo’n 9.000
„runaway children” ophouden, die zich bij de hippiecultuur
hebben aangesloten. Wanhopige ouders struinen de straten af
om hun kinderen, soms uit andere staten afkomstig, terug te
vinden. Verkrachtingen, moord en doodslag zijn blijkbaar
schering en inslag. De nieuwste „hippisms” zijn „pot” (marihuana), „coke” (cocaïne), „smack” (heroïne) and „acid” (LSD).
Lewis Yablonsky heeft vastgesteld dat 40 procent van de „hardcore” hippies nu „speed freaks” zijn. Lekker. Een 23-jarige
hippie werd gearresteerd met een pakje waarin de afgehakte
arm zat van een drughandelaar. Het is een losgeslagen bende.
Lees van dr. E.A.D.E. Carp het boek Eenzaamheid 97. Ik tik voor
Peter een synopsis van de belangrijkste passages. Carp beschrijft
eenzaamheid als een typisch menselijke gevoelstoestand waar
de wetenschap niets over kan zeggen, „daar de mens van eenzaamheid niets kan weten.” Zelfs Nietzsche heeft niet de moed
gehad zijn diepste leed, de verlatenheid, in zijn wortel te onderkennen. Zelfs deze geniale vivisectionist van de geest durfde
de laatste sprong tot zelfinzicht niet te wagen.
Belangwekkend is Carps constatering, dat Jung werkelijkheid
omschreef als datgene dat op iets of iemand inwerkte. Een werkelijkheid, die niet werkt, kan dan ook nooit als werkelijkheid
worden ervaren. Alles wat ik lees over lichamelijkheid en lijfelijkheid is zo precies de informatie die Peter juist nu moet le94 Zie ook Memoires 1925-1953.
95 Jhr. Charles Röell was, toen ik hem in 1948 leerde kennen, in dienst bij de Huzaren
van Boreel.
96 Newsweek, 30 oktober 1967.
97 E. A. D. E. Carp, Eenzaamheid. Schets ener anthropologische psychiatrie. Erven J.
Bijleveld, Utrecht, 1964.
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9 november 1967

Voor het eerst schrijft Jonathan Raymond dat hij er inderdaad
wel eens over denkt om naar Holland te komen. Ik heb hem
hier voortdurend in aangemoedigd.
Ewout Quispel heeft zich bij de Julliard School for Music laten
inschrijven voor operaregie.
Vandaag had ik met Peter zoveel lange en emotionele gesprekken dat ik over mijn toeren raakte. Peter liet me een brief lezen
die hij Philip Nasta had geschreven. Hij zette erin uiteen dat hij
in het bijzijn van Philip een zeer sterk verminderd gevoel van
eigenwaarde beleefde. „Nu pas begin ik de ernst van die toestand langzamerhand in te zien en te begrijpen. Ik weet dat het
vernietigend had kunnen zijn. Ik, die toen nog zo jong tegenover je stond werd verblind door jouw carrière, jouw sociale
status, je reizen, je vrienden. Jij had je leven gemaakt. Ik stond
aan het begin en had nog niets op trots op te zijn of te kunnen
zeggen dat heb ik gepresteerd.” Verderop: „Toen ontmoette ik
Wim, die zich in mij verplaatste met een ongelooflijk psychologisch inlevingsvermogen, zoals nog nooit iemand heeft gedaan en misschien ooit zal doen. Hij doorzag mij vrijwel onmiddellijk, gewoon, omdat onze kaarten uit hetzelfde soort
hout waren gesneden. In enkele weken tijd gaf hij mij zo’n
wisselend gevoel van eigenwaarde, zo’n innerlijke kracht en
zekerheid, die jij beslist moet hebben opgemerkt. Wij gingen
als vrienden volkomen in elkaar op. Ons contact en afgestemdheid was onbeschrijflijk. Wim ging van mij houden en deed en
wilde alles voor mij doen. Toen ik je dit allemaal vertelde werd
je woedend en kon je je emoties niet meer bedwingen, wat ik
volkomen begreep. Toch zag ik Wim erg vaak, omdat ik wist
dat het goed voor me was en voor ons. Heb ik soms het recht
niet als nog jongere en zich nog volop ontwikkelende persoon
aan mijzelf te werken? Omdat ik vreesde, dat je het verkeerd
zou uitleggen, verzon ik smoesjes en uitvluchten, die mijn afwezigheid in Oostelbeers konden rechtvaardigen. Ook wat ik
beleefde tijdens mijn uitstapjes naar Amsterdam hield ik alleen
voor mezelf omdat ik je op geen enkele manier, hoe dan ook,
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zen. „De zich verlaten gevoelende mens schaamt zich tegenover de wereld voor zijn lijfelijk-zijn. Hier geldt het in het bijzonder de problematiek van het bekeken worden door den ander.” Dat zijn zaken waar Peter zich juist deze jaren mee bezig
heeft gehouden. Carp biedt een schitterend overzicht van de
essenties van er zijn. Dan te bedenken dat dit boek al jaren op
een vergeten plank bij Bijleveld in Utrecht heeft gestaan.

■

Z618-boek

1967 – 1968

■

Z618-boek

11-10-2002

11:56

Pagina 170

zou willen kwetsen. Tenslotte zat ik er zo diep in verstrikt, in
het verzonnen net van leugens dat het op een keer met kracht
zou moeten scheuren.”
Zijn vlucht uit Oostelbeers, en het mij ontwijken op het aardappelveld was een uiting van „blinde radeloosheid”, van de situatie tussen twee oudere mannen, Philip en mij, niet meer aan
te kunnen. Gisteravond zette hij dit allemaal uiteen. Ik bracht
hem om 03:00 uur thuis. Reed naar Eindhoven en ontdekte
dat Peter zijn schoenen in de auto was vergeten. Opnieuw reed
ik terug naar Tilburg om ze bij de achterdeur van het huis van
zijn moeder, bij wijze van verrassing, neer te zetten. Ik verongelukte ergens op de snelweg, waar een aangegeven wegversperring was vanwege reparaties. Ik zag het waarschuwingsbord
niet, reed er recht op in, slipte van de weg en kwam in een
greppel op mijn kant terecht. Een voorbijganger zou Erik bellen. Hij kwam direct over uit Eindhoven als een trouwe
vriend. De auto was een puinhoop. Mijn moeder leefde zeer
mee. Ze zei dat Gerard Croiset haar de avond voor mijn ongeluk (gisteren) om 23:00 uur nog had opgebeld, omdat hij onrustig over me was. Toen ik hem vandaag over mijn ongeluk
vertelde vroeg hij of ik verdovende middelen had gebruikt.
Dat is belachelijk. Iets anders is dat ik om ongeveer 04:30 uur,
toen het gebeurde, dermate in de war en verdrietig was dat je
van een staat van verdoving zou kunnen spreken.
Toen Peter van Helga hoorde wat mij was overkomen schreef
hij het volgende: „Nu is het dringend. Ik moet nu naar Wim
toe. Zal Philip bellen. Ik voel en denk totaal gespleten. Het
ware beter dat ik Philip niet meer zag. Het is goed dat ik met
Wim om ga. Toch wil ik Philip omsluiten. Wim duw ik van
me af. Hij wilde mij vannacht overtuigen dat ons intense contact, eensgezindheid en closeness „liefde” is. Voor mij mist het
contact met Wim juist die vonk van liefde. Geef toe, ons contact is uniek, dat is allemaal te beredeneren. Als ik echt van
Wim hield zou ik toch op de eerste plaats moeten voelen, voelen, voelen? Er zou iets door me heen moeten gaan bij iedere
gedachte aan Wim. Dat mis ik, en dat bewijst alles. Het is net
alsof een mysterieuze voorbestemming Wim en mij bij elkaar
heeft gebracht. Ik voel me nu moe en in grauwe nevelen. Oh
God, wat ben ik begonnen. Ik voel me verdoofd. Twee mensen eenzaam om mij.”
Vanavond gaat hij met Philip naar een musical.
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We dineerden in Americain en woonden daarna Bertolt
Brechts Moeder courage en haar kinderen bij, een kroniek uit de
dertigjarige oorlog in elf taferelen. Daarna liepen we een paar
uur door de stad en haalden een drankje bij Bet van Beeren op
de Zeedijk.We reden terug naar Huis ter Heide en belandden
erg laat in bed.
12 november 1967

Gisteravond liep Ernst, de jongen waarmee ik eerder dit jaar in
het bos seks had – en die me trouwens enkele brieven schreef –
samen met Gerard van het Reve in de Leidsestraat.
We stonden even te praten. Ik vertelde in New York met Jan
Cremer bevriend te zijn geraakt. Reve antwoordde: „Oh, dat
lekkere dier, zou ik toch nog altijd zo graag eens, je weet wel
wat.” Bij het afscheid streek Reve eerst licht langs Peters hoofd
en gaf hem toen een handkus.
Rustige dag ter besluit van een heerlijk weekeinde. We wandelden in de bossen van De Pan. Peter ging joggen en gymnastiekoefeningen doen. Hij liet me weer al zijn dagboekbladen
lezen waar ik me in verdiep. We genieten zo intens van elkaar
en toch raak ik iedere keer bij het uiteengaan weer in paniek.
Morgen moet hij naar militaire zaken om zich over militaire
herkeuring te informeren.
Eindelijk lees ik weer kranten. Hubert Humphrey heeft nota
bene generaal Suharto gevraagd om te bemiddelen in de oorlog
in Vietnam. Die Amerikanen doen toch maar raak. Terecht
antwoordde Suharto dat bemiddelen alleen zin heeft, wanneer
alle partijen dit willen. Roy Reed meldde in de Herald Tribune
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Jan Cremer schrijft dat Trino Plothuis helemaal nooit een interview met hem heeft gehad. Ze hebben alleen telefonisch gesproken over het toekennen van de Amsterdamse Prozaprijs.
Cremer: „De rest van het zogenaamde interview is volkomen
uit de duim gezogen. Ik weet niet of deze affaire als grap of revanche is bedoeld.” In de kantlijn schreef Jan: „Herinner je je
nog wat ik over Plothuis en fotograaf Van der Linden vertelde?” Dat doe ik niet, maar wat is gebeurd verbaast me niet.
Lees in Carp en bracht 72 pagina’s terug tot elf getypte pagina’s.
Peter en Philip gaan met Kerstmis een paar weken naar Thailand. Dan is er nog altijd het steeds uitgestelde dilemma dat hij
feitelijk spoedig in militaire dienst moet.
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dat Suharto heeft gehengeld naar een uitnodiging om Washington in 1968 te bezoeken. Welja, dat kan er ook wel bij.
Net een miljoen Indonesiërs een kopje kleiner gemaakt en dan
als beloning het Witte Huis.
De regering van Bolivia wil het dagboek van de vermoorde
Che Guevara gaan verkopen. Prijs: 100.000 dollar.
Op 8 november meldde Reuters dat 5.000 Indonesische studenten hebben gedemonstreerd in Jakarta buiten het gebouw
waar het kabinet vergaderde. Warempel: ze betoogden tegen
de corruptie bij de rijstaankopen in de vs! Suharto kwam naar
buiten, ging op een stoel staan en vroeg de studenten zich te
organiseren om hem te helpen, niet om hem tegen te werken.
En hij eindigde zijn voor-de-vuist-weg gehouden praatje precies als Bungkarno door „Merdeka” te roepen. Pure misleiding. Wanneer Sukarno dat deed was het tenminste echt.
13 november 1967

Werk door met uittreksels typen van Carp. Hij zegt bijvoorbeeld: „In de ontmoeting beleeft de mens het leven zijn leven.
Zij staat buiten de categorie van tijd en ruimte. In de ontmoeting bloeit de liefde niet op als een gevoel, maar als een gebeuren, dat ook het leven is. Liefde in de ontmoeting is dan ook
niet bij de een of de ander, die de liefde als het ware bezit. Liefde is als een medium tussen de een en de ander, tussen mij en U
als een zich voltrekkend gebeuren. In de ontmoeting beleeft de
mens een eenheidsgebeuren, waarvan enkele andere eenheid
slechts een flauwe afspiegeling kan zijn. In elke verstandhouding, in elk betrokken zijn, in elke verbondenheid openbaart
zich een eenheidsbeleven in een wederzijds gebeuren.”
Carp wijst op de verregaande onvolmaaktheid van de geest bij
het pasgeboren kind en spreekt over het voortbestaan van „de
psychische navelstreng” tot de dood toe. De zelfverwerkelijking van het kind voltrekt zich volgens de vrijwel algemeen
aanvaardde psychologische opvatting langs de weg van vereenzelviging (identificatie) en persoonlijking (individualisatie).
Carp spreekt over de oerwereld, „dual-union” van de geborgenheid van het kind in de moederschoot. „Elke verstandhouding is slechts een afspiegeling van deze oerverbondenheid tegenover ogenschijnlijke volmaaktheid.” Uitstekend vind ik de
term „mensonge du caractère” die nergens moeilijker herkenbaar is als bij de vereenzaamde, die zijn vereenzaming tracht te
verbergen. Ik heb al meer dan twintig pagina’s uittreksel van
Carp voor Peter en mezelf uitgetypt.
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14 november 1967

Nooit had De Telegraaf een man in Jakarta, behalve in de periode van 1965-1967, toen de gehate Sukarno moest worden afgezet. Nu is hij er opnieuw en schrijft hij in levensgrote letters
173
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Bezocht Gerard Croiset, maar ben mijn aantekeningen over
ons gesprek kwijt. Ik herinner me dat hij op de vraag of voortplanting een must moest zijn antwoordde: „Geestelijke voortplanting is voldoende.” Maar geestelijke voortplanting zonder
de door Carp beschreven oer-binding zal niet eenvoudig zijn.
Croiset dacht dat Peter naar Amerika zal gaan en dat hij die beslissing zelf zal nemen. Ook vroeg hij of ik een artikel wilde
schrijven over de heer Hendrik Wijnand van Amersfoort (26)
uit Zeist die, naar hij vertelde, om het leven was gekomen door
toedoen van een collega paragnost. In zoiets verdiep ik me dus
in geen duizend jaar.
Indonesië gaat meer dan één miljard gulden buitenlandse steun
vragen aan een groep Westerse pro-Suharto (dus pro-CIA) landen vragen. Nederland komt over de brug met 86 miljoen. De
zaak zal in het Amstel Hotel worden bekokstoofd. (Westerse
deelnemers: Nederland, België, Frankrijk, West-Duitsland,
Engeland, Italië, Japan en de VS)
’s Avonds sprak ik drie uur met mijn oom professor Poslavsky
op de Willem Arntsz Hoeve, waar hij directeur is. Hij vertelde
dat in Utrecht een sociëteit voor jonge homoseksuelen, van 16
tot 21 jaar, werd opgericht. Wat me verbaasde was dat hij zich
verdiepte in wat er met het onderwijs zou moeten gebeuren
om de jeugd van de zestiger jaren enigermate klaar te stomen
voor het jaar 2.000. Ook collega’s als Langeveld en Dijkhuis
hielden zich met die vraag bezig. Hij wilde best aan een tvprogramma hierover meewerken: „Maar het ongeluk is dat ik
de heren ken, die er meer vanaf weten dan ik.” Hij had op een
psychiatrisch congres een machinesimulatie van een gesprek
tussen een psychiater en een patiënt gezien. Ik zei dat een griezelige ontwikkeling te vinden. „Dat was evenmin griezelig als
een sigarenaansteker,” zei hij. Ik bracht naar voren dat hij zich
nu 25 jaar met geesteszieken had bezig gehouden, werd het
geen tijd eens iets te gaan doen aan geestesbedreigden, gezonden, die bezig waren af te drijven? Dat bracht ons op preventieve psychiatrie. „Het zou inderdaad een gedachte zijn om de
Slag bij Nieuwpoort in 1600 te schrappen” en dat er meer over
de identiteit van het kind versus het leven, de wereld en het ik
in het onderwijs zou behoren te worden nagedacht. Ons volgende gesprek zal samen met Peter zijn.
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vanmorgen, dat „EEN VERMAGERDE SUHARTO GEBUKT ONDER DE ZORGEN” gaat. Hij sloeg de communistische opstand in 1965 neer, aldus meneer De Jong, en nu
moet die arme Suharto de puinhoop die Bungkarno achter liet,
zien op te ruimen. Natuurlijk geen letter over de miljoen onschuldige doden, geen letter over concentratiekampen volgepakt met Sukarno-aanhangers. Nee. De Telegraaflezer diende
een gevoel van kassian (medelijden) met Suharto te worden bijgebracht aan de ontbijttafel waardoor dan ook gemakkelijker
de miljard gulden naar Jakarta en de generaals kan worden afgeschoven.
Dr. P.C. Dominicus beklaagt zich in De Telegraaf over de navelstaarderij van de moderne literatuur en Ik Jan Cremer II,
waarvoor je niet meer naar het Verre Oosten behoef te reizen,
en waar tegenwoordig in Amsterdam een literatuurprijs voor
wordt toegekend.
Direct na Henk van Stripiaan van de VARA belde Peter. Aan het
begin van het gesprek voelde hij zich „het gaat wel”, aan het
einde „lekker”. Gisteravond had hij vanuit bed boven bij Philip, waar hij alleen sliep, naar de maan schijnend over de velden van Oostelbeers gekeken en sterk aan me gedacht. Hij had
zich er over zorgen gemaakt dat hij in zijn dagboekbladen laatst
te cru zijn gevoelens onder woorden had gebracht. Inderdaad,
toen hij schreef dat de vonk van (lichamelijke) liefde tussen ons
bij hem niet werd gevoeld, ben ik door de grond gegaan, maar
ik dacht: We kennen elkaar tenslotte pas een half jaartje. Wat
niet is kan komen.
A. Teunis, hoofdredacteur van De Spiegel zegt me nu: „Je hebt
geluk gehad met je Malik-affaire.” Van zoiets sta ik perplex. Ik
wist precies dat wat ik meldde de waarheid was, dus wat kletst
Teunis nu toch? Schreef advocaat Van den Empel dan ook dat
ik hem belachelijk vond met zijn koude drukte namens minister Malik en een schadevergoeding van twee ton te zullen eisen.
De Amerikaanse legerleiding heeft LBJ duidelijk gemaakt sterk
gekant te zijn tegen een pauze in de bombardementen op
Noord-Vietnam. Intussen is Johnson minder populair dan ooit,
terwijl de papieren van Robert Kennedy steeds verder stijgen.
Gallup heeft reeds bekend gemaakt, dat RFK de beste kansen
heeft op het presidentschap voor de verkiezingen van 1968.
Zou RFK wraak gaan nemen voor de moord op zijn broer?
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Centraal Station
Er staat een Chinese jongen op dezelfde trein als ik te wachten.
Hij is het evenbeeld van Loet Kilian, hij lijkt zelfs heel erg op
hem. Deze jongen flirt op zijn Aziatisch, heel subtiel en onopvallend. Ik ben aan een nummer toe en zit vol opgekropte
dierlijke gevoelens en instincten, maar toch zet ik het uit mijn
hoofd. Liefde is duizendmaal grootser en verstrekkender dan ik
tot mijn 42ste jaar ooit heb kunnen bedenken. Het is de meest
volmaakt denkbare gemoedstoestand met inzet van de geest
aangevuld door het lichaam.
Onder leiding van Willem Brugsma neemt de Haagse Post
wraak op Jan Cremer met een kop: CREMER IS CORRUPT. Dit wordt verkondigd door een meneer Huug Kaleis,
leraar Frans aan een Amstelveens lyceum en een zogenaamde
literaire criticus. „De boeken van Jan Cremer,” aldus Kaleis,
„zijn een aaneenschakeling van sensatie, stunts en reclame.”
Dat vind ik ook, maar daarom lees ik ze ook eigenlijk niet. Kaleis: „Het is corrupt. Volgens mij moet een literator de diepere
lagen van zijn persoonlijkheid aanboren.” En wat als er geen
diepere lagen zijn, of wanneer diepere lagen oningevuld zijn
gebleven? Is iemand daarom corrupt? Trouwens, wie zegt, dat
Cremer een literator is? Moet dat? Kaleis: „Een literator moet
98 Time, 17 november 1967
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Time komt met een reportage over Suharto die absoluut nergens op slaat.98 Sukarno wordt natuurlijk weer afgeschilderd als
de nietsnut met zeven vrouwen, die in „splendor” op paleis
Bogor leeft, terwijl Suharto de niet materialistisch ingestelde
nieuwe legerleider zou zijn in een bescheiden „cottage” op
Djalan Tjendana 8, ook al is hij nu de machtigste man in het
land. Ik heb dit huis van Suharto, deze „cottage” bezocht, waar
een nieuwe vleugel aan werd gebouwd toen ik er in 1966 binnen was. En ik heb vele weekeinden in Bungkarno’s „cottage”
in de schaduw van paleis Bogor doorgebracht. Time liegt. Sukarno woont en leeft vele malen eenvoudiger dan meneer Suharto.
In Amsterdam kocht ik Heideggers Vom Wesen der Wahrheit.
„Die Freiheit ist das Wesen der Wahrheit selbst. (...) Die Freiheit ist nur deshalb der Grund der inneren Möglichkeit der
Richtigkeit, weil sie ihr eigenes Wesen aus dem ursprünglicheren Wesen der einzig wesentlichenen Wahrheit empfanängt”.
Is waarheid „onverborgenheid”? Ik kan die man beslist niet altijd volgen.
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schrijven wat hij het allermeest meent. Bij Cremer is niets gemeend. Het is oppervlakkig, het treft de lezer niet onder de opperhuid. Als je het gelezen hebt, dan gooi je het weg.” Kaleis is
niet goed bij zijn hoofd. Hij verwart alles. Wanneer iemand
meent wat hij zegt of schrijft, dan is het Jan Cremer. Hij zal wel
eens overdrijven en ik twijfel ook wel eens aan bepaalde details, maar wat mij nu juist altijd bij Cremer heeft aangetrokken
is zijn onbevangen, rondborstige eerlijkheid. Bovendien heeft
Gerard van het Reve gelijk dat het een aantrekkelijke kerel is,
en ik heb dan ook wel eens de grap tegen hem gemaakt dat, indien hij ooit op heren zou overstappen, ik de primeur wilde
hebben. Daar lachen we om en we gaan dan over tot de orde
van de dag. Kaleis weet niet over wie hij het heeft. Oppervlakkig, ja. Geen diepte, ja. Corrupt, beslist nee!
15 november 1967

Heb voor Peter het verzoekschrift opgesteld gericht aan het
hoofd van de Centrale Keuringsraad in Den Haag om voor
herkeuring in aanmerking te komen. We noemen dus ook dat
hij psychiater dr. Sengers van de GGD in Rotterdam hierover
raadpleegde en dat hij om die reden ook een gesprek met de
psychiatrische dienst van het leger wilde hebben. Lex Poslavsky
gaf ons eveneens een nuttig advies en contact daar.
Josiah Thompson, een Phi Beta Kappa scholar van Yale University, 32 jaar oud, heeft een diepgaande studie gemaakt van de
moord op JFK. Hij schreef Six Seconds in Dallas een boek van
323 pagina’s waarin hij het befaamde Warren Report op de
helling zet.99 Thompson toont aan dat er drie schutters waren
op Dealy Plaza en dat vanaf drie plaatsen op JFK werd geschoten. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en er lijkt geen
speld tussen te krijgen. Ook Jim Garrison krijgt steeds meer gelijk, evenals Marguerite Oswald. Carel Enkelaar gaat akkoord
dat ik Jim Garrison zo spoedig mogelijk zal filmen.100
Wat schets mijn verbazing! Vanmorgen kwam De Telegraaf met
een groot stuk van Frank de Jong met als inhoud dat de corruptie in Indonesië nog allerminst is verdreven. Hij illustreerde
zijn artikel, nota bene, met een foto van generaal Ibnu Sutowo
van Permina samen met Adam Malik en zette er onder dat deze
Malik door de KAMI-studenten op handen wordt gedragen.
Wanneer dit waar is, dan onderstreept het andermaal wat een
ezels die KAMI-broekjes zijn. Ibnu Sutowo was volgens De Jong
momenteel de zwaar bewaakste man van het land, die waar hij
99 Josiah Thompson, IX Seconds in Dallas, Random House, New York, 1967.
100 Op 21 februari 1968 zou de NTS een interview van mij met Garrison uitzenden.
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gaat en staat een escorte van tot de tanden toe gewapende soldaten om zich heen heeft. Waarom zou dat zijn?
Eén jaar na mijn publicaties in De Spiegel heeft De Telegraaf
ontdekt dat het rond Ibnu Sutowo een corrupte bende is, en
dat de man het in zijn broek doet van angst om voor zijn raap
te worden geschoten. „Er snerpen fluitjes,” aldus De Jong,
„wanneer hij ’s morgens – omgeven door jeeps met militairen
– aankomt bij zijn kantoor aan de Djalan Thamrin. Terwijl de
altijd nerveuze, griezelig magere generaal de trap beklimt, staan
bij de hoofdingang en op de trap vier soldaten klaar met het geweer in de aanslag. Zodra hij de deur van zijn werkkamer achter zich heeft dichtgetrokken gaan twee andere soldaten met
een stengun op schoot voor zijn kamerdeur zitten. Zolang de
generaal op kantoor is lopen er beneden in de gang minstens
tien bewapende militairen rond.” De Jong noemde ook andere
verdachte medewerkers van Suharto zoals generaal Suhardiman, president-directeur van Berdikari, een door het leger opgerichte handelsonderneming, en ook een andere corrupte generaal Achmad Tirto van Kolagnas heeft reeds het veld geruimd.
Voor het eerst lees ik wat bijzonderheden over Bungkarno. „Af
en toe,” schrijft De Jong, „kan men het voormalige staatshoofd, gehuld in een slobberbroek en gemakkelijk zitten sporthemd, een grote bril op de neus en zonder pitji, vanaf een naburige kampong op de veranda van zijn ‘droompaleis’ (het is
helemaal geen ‘paleis’ maar een gewoon herenhuis) aan de Djalan Batu Tulis op de veranda zien zitten.” Ondertussen blijven
Sukarno’s felste tegenstanders, onder wie de advocaat en lamstraal Adnan Bujun Nasution, voorzitter van de zogenaamde
KASI (actiefront van wetenschappers) aandringen op de berechting van Bapak. Deze 32-jarige vlerk vecht volgens De Jong tegen de bierkaai, want president Suharto wenst geen verdere
onttakeling in het openbaar van Bungkarno, zegt tenminste De
Telegraaf.
Lex Poslavsky gaf me Acta Zoologica et Pathologica van Carp en
Sauvage Nolting mee. Wetenschap houdt zich niet alleen bezig
met het vergaren van kennis, maar ook het verkrijgen van inzicht. Teilhard de Chardin ging na hoe de ontwikkeling van
niet-leven tot leven, van leven tot bewustzijn en van bewustzijn tot zelf bewustzijn zich heeft voltrokken. Het zelfbewustzijn moet dan uiteindelijk komen tot het bewustzijn van een
vereniging van de schepping en haar schepper. Deze „Schepper” wil ik onder geen beding ooit aan. Wanneer ik waar en bij
wie ook op dit denkbeeld stoot, – Schepper, Bestuurder, Al-
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machtige, – dan sta ik stil en keer me af. Dan voel ik me onmiddellijk beduveld. Dat bestaat niet. Ik ga dus noch met Teilhard, noch met Carp verder mee in die stelling of in dat uitgangspunt.
Besprak met Carel Enkelaar tevens de gedachte om een televisieprogramma te wijden aan de vraag hoe kinderen op het jaar
2000 moeten worden voorbereid. Hij voelde er direct voor en
zei dat ik dit met Kees van Angeraad – mijn voormalige Nijenrodeklasgenoot – moest bespreken. Ik wil er Peter ook bij betrekken. Lex Poslavsky: „De onderwijzers van nu houden de
jeugd werken, werken en werken voor, omdat zij zelf veelal in
een epoque van werkeloosheid opgroeiden. We dreigen achter
de feiten van de zich snel voortbewegende wetenschappelijke
ontdekkingen aan te lopen. We zouden bijvoorbeeld de identiteitsproblemen van de jeugd in het jaar 2000 moeten analyseren en daar het onderwijs nu, in 1967, reeds op aanpassen.”
Neem een trein naar Tilburg. Carp vraagt zich af of men God
poogt te ontvluchten omdat, bij overschatting van eigenwaarde
en het gebonden zijn aan eigen Zelf, een blinde vlek ontstaat,
die ieder godsbesef onzichtbaar maakt. Nee, we ontvluchten
God helemaal niet. Althans ik niet. Maar God als dreiging en
straffe des helle, en al het gezeik eromheen is toch niet reëel?!
In Amsterdam liepen Peter en ik tegen Henk en Mimi Hofland
aan. Ik vertelde Henk een unieke ervaring met Peter te beleven
en dit zoveel mogelijk in mijn dagboek weer te geven. „Wanneer je die ervaring objectiveert,” zei hij, „dus wanneer je buiten jezelf gaat staan alsof je door een spionnetje naar je belevenissen kijkt en dan van een afstand over jullie verhouding
schrijft kan het wat zijn.” Ik vroeg me letterlijk af, of ik dit zou
kunnen. Moet ik die raad opvolgen? Mijn instinct drijft me
naar exacte dagboeknotities, onopgesmukt, authentiek en
waar. Hofland: „Bedenk wel, niemand is in jou geïnteresseerd.
W.F. Hermans schrijft ook over verhalen, die hij mij al duizend
keer heeft verteld, maar hij objectiveert ze wel.” Henk scheen
belastingproblemen te hebben door een aanslag van 7.000 gulden. Onder druk van de voormalige huishoudster-verpleegster
van zijn moeder, met wie zijn vader nu is gehuwd (na het
overlijden van zijn vrouw) springt hij zijn enige zoon niet bij.
Hier wil ik opmerken maken dat in 1990 vijf delen dagboeken,
van 1925 tot en met 1961 in de boekwinkel liggen. Henk Hofland
komt er uiteraard vanaf 1946 (Deel 1) uitvoerig in voor. Bij het
verschijnen van Deel 5 sprak ik hem in maart 1989 in Krasnapolsky, en gaf hem dit deel. Ik vroeg hem of de tijd niet was aangebro178
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16 november 1967

Na een diner in Le Chat qui pelote, kregen Peter en ik gisteravond een flinke botsing, die nodig was. Jonathan Raymond
denkt er over in een kibboets in Israël te gaan werken. Zoiets
zou ik ook hebben willen doen. Hij vraagt wat ik van het plan
denk. Maar in zijn volgende brief rept hij er niet meer over.
Het doet me veel, wanneer hij eindigt: „I think of you often.”
Generaal William Westmoreland is terug in Washington en
heeft gezegd dat de situatie in Vietnam „more encouraging is,
than at any time over the past four years when he was in command there.101 Onbegrijpelijk dat die heren allemaal blijven liegen dat het gedrukt staat.
Kocht Angst en Vrees van professor E.A.D.E. Carp.102 Wat ik ervan lees tijdens de treinreis boeit me zeer.

101 Fred Farris, Herald Tribune, 16 november 1967.
102 E.A.D.E. Carp, Angst en Vrees, Aula Boeken, Utrecht, 1966.
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ken dat hij er nu ook eens over zou schrijven, aangezien het bij tal
van mensen bevreemdend over kwam, dat juist hij in alle toonaarden over mijn mémoires zweeg.
Hij zegde toe het boek met Pasen te zullen lezen en er dan ook,
zoals professor Von der Dunk dit eerder deed in het NRC Handelsblad, op te zullen terugkomen. Ik zat van maart tot juli 1989 in
Zuid-Afrikaanse townships om een ander boek te schrijven, en heb
in enkele brieven Hofland aan zijn belofte herinnerd. In augustus
antwoordde hij dat hij geen tijd had gehad om mijn boek te lezen,
laat staan becommentariëren. Ik bleef hopen dat hij zijn belofte
zou nakomen, tot ik begin oktober, in New York een artikel van
hem las, waarbij ik dacht, waarom probeer ik al 43 jaar een vriendschap in stand te houden met een man, die niet alleen mijn vriend
allang niet meer is, maar die, zoals in volgende delen ter sprake zal
komen, eigenlijk al jaren lang systematisch bezig was mij en mijn
werk te negeren, en van tijd tot tijd op een smerige manier te ondergraven. Ik heb hem dan ook in 1989 vanuit New York geschreven, er geen prijs meer op te stellen hem te kennen. Nu kom
ik deze notitie tegen, waarin hij reeds bijna een kwart eeuw geleden voorspelde dat niemand in mijn dagboeken geïnteresseerd zou
zijn. Hij meent zijn voorspelling misschien te moeten helpen
waarmaken. Ik leg zijn mening – en de man zelf – naast me neer.
Met Mimi Hofland heb ik van tijd tot tijd nog altijd even plezierig
contact, zoals ik dit vroeger met Hofland zelf had.
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17 november 1967

Mijn moeder is kribbig, omdat ik weinig zeg en stil ben. Erik
kwam me opzoeken om me op te beuren. Lees in Carp, luister
naar muziek en denk non-stop.
18 november 1967

De Vietcong heeft van een Amerikaans bevoorradingscentrum
bij Dak To „a raging inferno of exploding ammunition” gemaakt. De United Press meldde dat de hele vallei in lichterlaaie
stond. In hun onmacht hebben de Amerikanen nu een scheepswerf in Haiphong gebombardeerd, die tot dusverre was ontzien. Tweederde van die stad schijnt al vernield te zijn.
Heb koortsuitslag op mijn lip, want ik ben constant met Peter
bezig, die nog steeds zwijgt. Gerard Croiset belde en stelde
voor dat ik mee naar Amsterdam zou gaan om een vermiste
man te zoeken. Dat is het laatste waar ik nu aan zou willen
denken. Een uur later belde Croiset weer, „Waarom gaan we
niet met zijn tweeën naar Amsterdam, daar knap je helemaal
van op.” Hij moet precies gevoeld hebben wat er in me om
ging. Toch ben ik niet meegegaan.
Minister Luns is in Praag voor een verblijf van vijf dagen. Hij
bracht een bezoek aan het terrein bij Austerlitz waar indertijd
de driekeizerslag tussen het leger van Napoleon en die van
Oostenrijk en Rusland is geleverd. Het Handelsblad meldde dat
Luns „een groot Napoleonkenner” is en zijn gastheren verbaasde met wat hij over Napoleon te berde bracht.
Mijn moeder maakte had een strijkkwartetmiddag. Ik hoorde
haar bij het vertrek van de gasten zeggen: „Ik hoop dat wij dit
spelen nog héél lang kunnen volhouden, want wij hebben er
zoveel plezier van.” Mams uitspraak maakte me nog triester.
Eindelijk belde Peter. Hij was met Philip naar De getemde feeks
geweest. Hij ging naar Oostelbeers. Ik weet eigenlijk niet meer
wat ik moet denken.
Generaal Westmoreland heeft voor de Senaatscommissie van
de gewapende strijdkrachten plechtig verklaard, dat de VS in
1969 kunnen beginnen met het geleidelijk terugtrekken van de
soldaten uit Vietnam.
Er zit niets anders op dan dat Peter en ik uit elkaar gaan. Love is
impossible. Twee weken geleden vond hij het nog moeilijk om
te kiezen. Wat moet nu mijn houding zijn? Gerard Croiset
vindt dat hij gelijk heeft gekregen, want hij waarschuwde dat
Peter bij Philip zou blijven. Richard zei hetzelfde.
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19 november 1967

20 november 1967

Haalde Peter in Oostelbeers af en ontmoette voor het eerst
Philip Nasta. Ik had hem een brief geschreven. Zijn antwoord
zit in de post naar Huis ter Heide. Ik ben wel van hem geschrokken, maar wil er niets over zeggen. Peter en ik zaten
lang in Oase en vonden elkaar toch weer terug. Hij overviel
me met de vraag: „Zou jij mij willen zijn, met al mijn problemen, alles?”
„Ja, meteen, helemaal!” antwoordde ik zonder de geringste
aarzeling.
„Dat heeft nog nooit iemand zo spontaan en zo duidelijk tegen
me gezegd.”
„Because I love you as myself.”
Hij zei zekerder van mij te zijn dan van Philip, maar de seksualiteit met Philip: „Uit dat vraagstuk zijn we nog niet uitgekomen.”104
Op zo’n moment ben ik sprakeloos.
21 november 1967

Uitvoerig met het ministerie van Defensie gebeld. Peter kan alleen al met een aanvraag van herkeuring zes maanden uitstel
krijgen. Wat zal hij blij zijn. Zal ook psychiater Sengers bellen.
Peter belde vanmorgen en zei: „Dank je.” Voelde me zéér door
dit gesprek verwarmd. Gisteravond dineerde ik met Sam van
Eeghen en Jeff Teske en sprak later een paar uur met Croiset.
103 De Vinkenhof is het voormalige buitengoed van mijn grootmoeder Poslavsky in
Bosch en Duin.
104 Peter beklaagde zich namelijk herhaaldelijk over één aspect van de avances van zijn
vriend Philip Nasta.

181

Huis ter Heide

Vandaag kennen we elkaar zes maanden. Mam betrok mijn
verdriet over de situatie op zichzelf. Ik droomde van mijn vader. Hij was op De Vinkenhof en ik haalde hem af.103 Hij had
geen geld. Hij wilde van mam niet lenen. Ik vroeg of 500 gulden voldoende was. Ik dacht, ik heb nog maar 800 gulden. Vader ging naar zijn werkkamer en was heel eenzaam. Soms denk
ik dat mijn vader, omdat hij moest aftreden, omdat hij 71 was
geworden, als commissaris bij de ACP, en dus ook geen tantième meer kreeg, een hartaanval heeft gekregen uit stress dat hij
te oud was geworden om nog geld te verdienen. Mam leeft
wel mee over mijn verdriet over Peter, maar zij lijkt zich achteruit gezet te voelen
Peter belde. We zien elkaar vanavond.
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Ben begonnen het Peter-verhaal op papier te zetten.
Gerard Croiset zei: „Nu leef je, Wim, nu kan ik je pas helemaal
zien.”
Bij Dak To in Vietnam zitten 1.000 Amerikaanse mariniers op
heuvel 875 vast en zijn door de Vietcong omsingeld. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ze zijn gek. LBJ heeft voor Thanksgiving vanuit het Witte Huis alle Amerikaanse militairen een
boodschap gezonden en hen bedankt „to guard our freedom
and our safety.” Zou hij die waanzin zelf geloven?
22 november 1967

De slag om heuvel 875 duurt al 50 uur. Zeshonderd para’s van
de 173ste Airborne Brigade hebben met vlammenwerpers en
andere wapens opnieuw de top van de heuvel bestormd. Er
zijn weer 110 soldaten gesneuveld en 150 gewond.
De VS hebben Indonesië 325 miljoen dollar steun toegezegd.
Sukarno kon nooit een cent krijgen, en die wilde trouwens
geen „waterval van dollars” over zijn land uitgegoten krijgen,
om vervolgens naar de pijpen van Washington te moeten dansen, wat Suharto dus volgaarne doet.105
Minister Luns is onverzoenlijk gebleven jegens een meerderheid in het parlement. De Tweede Kamer verlangt van de minister dat hij een beroep op de VS zal doen namens Nederland,
om onvoorwaardelijk de bombardementen op Noord-Vietnam stop te zetten. Hij verdomt het gewoon. De Telegraaf gebruikte het woord „onverzoenlijk” voor Luns, „die geen duimbreed van zijn standpunt” prijs gaf ondanks de meerderheid in
de Kamer. Het parlement zit dus duidelijk voor aap en laat zich
het ondemocratische wangedrag van Luns welgevallen. Waarom? Omdat hij zo populair is ?
Om 21:55 uur belde Croiset of ik nog naar Utrecht wilde komen. Er was een architect op bezoek, die over een industrialisatie project voor de toekomst wilde spreken. Tot middernacht
duurde deze séance.
23 november 1967

De commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer
heeft een regen van moties op het hoofd van Luns doen neerdalen. Maar je moet niet denken dat er een motie van afkeuring bij is over het gedrag van Luns.106 In de VS gaat dat toch wel
anders. Na de onzin die generaal Westmoreland in het Congres
105 Gordon Weil, Herald Tribune, 22 november 1967.
106 De Telegraaf, parlementaire redactie, 22 november 1967.
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24 november 1967

Het eerste wat mam vandaag vroeg was hoe het concert was
geweest. Toen ik wat stil antwoordde vroeg ze: „Is er weer
wat?” Ik haastte me te zeggen dat ik nog slaperig was
De 60 kilo zware grafsteen van Lee Harvey Oswald is van zijn
graf in Rose Hill, Port Worth gestolen. Zijn moeder zal wel
weer in alle staten zijn. Ik herinner me nog toen we er samen
stonden.
In Surabaja zijn weer eens 50 marinemensen gearresteerd die
ervan verdacht worden pro-Sukarno te zijn. Suharto blijft aan
de gang. Hij neemt geen enkel risico. Hij roeit iedere oppositie
tegen zijn dictatoriale macht uit.
Vanavond omhelsde ik mam in een opwelling in de keuken.
Zij kreeg er tranen van in de ogen. Ik ben ook zo met Peter
bezig en besteed niet genoeg aandacht aan haar.
25 november 1967

Joseph Luns heeft nu in een vraaggesprek met Han Hansen van
De Volkskrant gezegd, dat Nederland Nieuw-Guinea heeft verloren omdat Robert Kennedy zich door president Sukarno zou
hebben laten bedriegen. Luns naait Hansen een oor aan. Hansen herinner ik me al heel lang als een brave meeloper, volgzaam wat betreft de strapatsen van bewindslieden. Geen wonder dat hij „de man” voor die krant in Den Haag is. Dat had
Luns eens tegen mij moeten verkondigen! Luns liegt dat JFK in
de kwestie Nieuw-Guinea zou zijn omgedraaid „op advies van
Robert Kennedy”. Laat staan dat John Kennedy na het bezoek
van RFK aan Sukarno in 1962 van gedachten zou zijn veran183
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verkondigde over het zogenaamd winnen van de oorlog merkte
James Reston vandaag in The New York Times op dat de generaal een „good case” bepleitte „provided you accept the assumption on which their case rests.” Dus dat China en de USSR
Hanoi in de steek zullen laten wanneer Noord-Vietnam de
oorlog zou verliezen. Dit zelfs maar te veronderstellen is Moeder-de-Gans-denken.
Een heerlijke dag met Peter in Amsterdam.
Om 20:15 uur trakteerde hij me op een uitvoering van Das
Lied von der Erde door het Brabants Orkest en Hein Jordans in
de stadsschouwburg in Tilburg. De muziek greep Peter aan.
„Mein Herz ist mude (...) Ich weine viel in meinem Einsamkeiten.” Hoe kwam Mahler er bij Chinese teksten te gebruiken? Het was de eerste keer dat we samen in Peters stad uit waren.
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derd. JFK besloot in april 1961 al, nadat hij pas enkele maanden
op het Witte Huis was, dat aan het conflict om Irian Barat een
einde moest komen.107 De minister speldde de naïeve Hansen
zonder blikken of blozen op de mouw dat indien Robert Kennedy maar niet had ingegrepen Nederland vandaag aan de dag
(1967) nog haar „stabiliserende invloed op Nieuw-Guinea zou
uitoefenen.” De groep-Rijkens wordt door de man afgeschilderd als een groep zakenlieden, „die zich door Sukarno alles
liet wijs maken.” Luns weet niet waarover hij praat, maar er is
dus helemaal niemand, die tegen hem in het geweer komt Hij
kan al die onzin ongestraft beweren. Ze verschijnt nu onder de
banier van de gevierde journalist Han Hansen.
Het schijnt dat Philip Nasta naar mam heeft opgebeld en buitengewoon onbeschoft tegen haar was. Ze vroeg me hem te
zeggen niet meer in Huis ter Heide op te bellen. „Peter is altijd
even keurig en zegt, ‘U spreekt met Peter’.” Zoals zo dikwijls
voelt mam ook nu aan wat voor vlees zij in de kuip heeft.
Reed zo hard naar Tilburg, dat een politievolkswagen in de
buurt van Peters huis moeite had me in te halen om me een
bekeuring te kunnen geven.
Fijne avond in Breda. Diner in Asia. Hij had uitstekende kritiek op mijn verhaal. „Je moet nog beter de gevoelsontwikkeling schetsen,” zei hij, „en nog diepgaander zijn. Gebruik geen
standaarduitdrukkingen en blijf origineel. Je moet nog meer stil
blijven staan bij originele gevoelens, dus nog meer psychologie
toepassen.” Hij vroeg opeens, „Vertel je Frits van Eeden, dat je
over onze relatie gaat schrijven?” Ik sta op zo’n moment voor
een raadsel.
26 november 1967

Richard schreef een lieve brief. Ik belde hem op.
Roger Peyrefitte publiceerde in 1945 Les Amitiés Particulières,
het verhaal van een homoseksuele relatie tussen twee jongens
op een rooms-katholieke kostschool. Er is een film van gemaakt. Zou die graag willen zien.108
27 november 1967

Erik van der Leeden kwam naar Huis ter Heide en las mijn manuscript. Hij vond het uniek. Hier ben ik nog allerminst zeker
van. We wandelden samen in het bos en gingen naar Amsterdam.
107 De Telegraaf, 24 november 1967.
108 Time, 24 november 1967.
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28 november 1967

Vanmorgen „zag” ik in bed dat er een brief van Loet Kilian zou
komen. Ik houd nog altijd veel van hem.
Ik noteer dat Henk Hofland in het Handelsblad één der weinigen is, die minister Luns in een hoofdartikel er op wijst dat zijn
geheugen hem in de steek laat. Gelukkig, er is tenminste iemand, die aan het onbeperkte gelieg van deze minister paal en
perk probeert te stellen. Hofland wijst er op, dat, lang voordat
Robert Kennedy zijn fameuze reis naar Jakarta maakte, de
Amerikaanse regering „niet het minste heil zag in een situatie,
die volgens haar tot een tweede Korea – of tweede Vietnam –
zou kunnen leiden.” Er zijn natuurlijk veel meer aspecten aan
deze zaak. De Kennedy’s hadden Luns’ anti-Sukarno-obsessie
gewoon door, dit was hen niet alleen door de groep Rijkens
uiteengezet, maar tevens door prins Bernhard persoonlijk.110
Ontmoette Gonnie Nikkels-Harberink Numan, die ik had
aangeraden zich voor een pijnlijke rug door Gerard Croiset te
laten behandelen. Zij vertelde dat hij haar op een zodanige manier tegen zich had aangedrukt dat zij er volkomen misselijk
van was geworden en nooit meer voor behandeling naar hem
toe wil gaan. Dat zijn dus de verborgen, latente, frustraties van
Gerard Croiset. Jammer.
Croiset gaf vanavond een lezing voor studenten. Ook professor
Tenhaeff en leden van zijn staf waren aanwezig. Croiset was
gewoon steengoed. Jammer dat Peter er niet bij was. De studenten leken me een zooitje. Croiset sprak bijna voortdurend
naar mij kijkend en niet naar Tenhaeff, wat ik als pijnlijk ervaarde. De opvolger van Tenhaeff vindt Gerard ongeschikt,
omdat hij niet voldoende integriteit zou hebben, wat juist een
vitale factor zou moeten zijn, vooral in die positie.
29 november 1967

Gesprek met Carel Enkelaar en Ben Klokman. In 1968 zal ik
wellicht meer voor de NTS in Amerika kunnen doen, maar dat
wil ik niet. Ik wil in Nederland zijn. „Doe dit nu,” zei mam,
„dan kan je geld sparen in New York met je lezingen er naast.”
Geld is het laatste wat me op dit moment bezig houd.
109 Croiset zou geen gelijk krijgen.
110 Algemeen Handelsblad, 25 november 1967.
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Toen ik Gerard Croiset vertelde een uur met hoofdredacteur
Van der Vet van het Algemeen Dagblad te hebben gesproken, en
dat hij me meeviel, zei hij dat ik een correspondentschap voor
het AD in New York op het laatste nippertje toch zou krijgen.109
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Het Parool heeft een paginagroot interview met Hans van
Lookeren Campagne, die de marine heeft verlaten en nu directeur van de Koninklijke Steenfabrieken van Lookeren Campagne N.V. in Zaltbommel is. Hij zet zich ook in voor Democraten ’66. Zal nooit vergeten hoe hij mij in 1958 inlichtte dat
Willem Drees, de toenmalige premier, een codetelegram naar
de gouverneur op Curaçao zond dat ik tijdens een bezoek van
prinses Beatrix als journalist weggehouden diende te worden.
Hans was de toenmalige codeofficier.111
Mr. J.F. Hartsuiker, officier van Justitie te Amsterdam, heeft
een politieonderzoek gelast naar professor B.M.I. Delfgauw,
die tijdens een Vietnamdemonstratie heeft gezegd, dat president Lyndon Johnson voor zijn gedrag in Vietnam voor een
tribunaal zou moeten worden gebracht. Dat is dus belediging
van een bevriend staatshoofd. Justitie is goed gek.
Ontmoette Peter om 18:00 uur in Americain. We gingen naar
Thermos. Later zijn we in een aantal tenten geweest, La Ronde, Jamaica, Cosmos, McDonald en Phoenix. We lagen pas om
03:00 uur in bed. Momenten van totale ontmoeting.
30 november 1967

Als spuit elf is mr. G.B.J. Hiltermann dan eindelijk ook in Jakarta gearriveerd. Eindelijk is hij er achter dat Indonesië in een
militaire dictatuur is veranderd en corruptie hoogtij viert. Ook
Hiltermann schijnt de gang van zaken bij Pertamina te elfder
ure in de smiezen te hebben gekregen.
Generaal Eisenhower heeft andermaal gezegd, dat hij zou willen, dat het Amerikaanse leger Noord-Vietnam zou binnen
trekken. Hij heeft gemakkelijk praten op zijn boerderij in Gettysburg, Pennsylvania. Hij is bovendien 77 jaar oud.
De NRC meldt dat Nel Oosthout enorm succes heeft gehad
met een voorstelling in theater Diligentia. Otto Dijk had speciaal voor haar een monoloog (De Bekentenis) geschreven.
A.C.W. van der Vet ziet toch af van mijn medewerking.
„Ach,” zegt Croiset, „stap naar De Telegraaf .”
Time wijdt aandacht aan de dagelijkse televisiebeelden uit Vietnam in Amerikaanse huiskamers. „And then, all is quiet, and
out there in the elephant grass a young recruit lies twisted in
the grotesque posture of death.” De jonge soldaat was pas vier
weken bij dit onderdeel en zijn kameraden herinneren zich
niet eens zijn naam. „Hij had zomersproeten,” zegt iemand. En
de nieuwslezer meldt er bot boven op dat de hoeveelheid dode
111 Hij was een van Hoflands vrienden. Via hem had ik Hans leren kennen. Zie ook Memoires 1957 – 1959.
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1 december 1967

Lang gesprek met Peter. „Je zult nog wel eens later denken,
waar heb ik me toen zo druk om gemaakt,” zei hij. Erik van
der Leeden adviseerde: „Zie Peter een tijdje niet. Je wentelt je
in egoïsme en luxe om steeds bij hem te zijn.”
De Manchester Guardian meldt dat er op dit moment 15.000 soldaten in Vietnam zijn gesneuveld. Niet 15.001!
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Amerikaanse soldaten in één maand met vijftien procent is gestegen. Het Amerikaanse televisiepubliek kijkt dikwijls maar
met één oog naar het nieuws ’s avonds, met een glas whisky of
wat anders in de hand, moe thuis gekomen van kantoor. Er
wordt maar half gekeken naar de vermoorde jongen met de
zomersproeten in de jungle van Vietnam. Time: „With the realization that war is not John Wayne mowing down Nips at
Bataan but a young second lieutenant staring dumbly at his
shell-shattered legs, has come a new sense of involvement.
Rather than dash of letters to the networks, many people now
feel compelled to take up a placard and and demonstrate – both
for and against the war.” Ik denk eerder dat het dag in, dag uit
laten zien van de meest verschrikkelijke oorlogsbeelden vanuit
Vietnam – hoe verschrikkelijk dit ook klinkt – een déjà vu effect op het Amerikaanse publiek heeft. Time drukt trouwens
een meer dan afschuwelijke foto van het oorlogstoneel op de
beruchte heuvel 875 af. Een waar inferno.
In een boekwinkel raadde Peter me aan een boekje van iemand
over Gabriel Marcel te lezen. In Marcels toneelstuk l’Iconoclaste
wordt uitgeroepen: „Alléén in waarheid kunnen we vrienden
zijn.” Dat is wel de spijker op de kop. Marcel: „Het mysterie is
een werkelijkheid waarbij ik zelf betrokken ben. (...) Het rijpen van een graankorrel blijft een geheim, ook als je er alles
van weet. (...) De liefde wordt gekend, maar als mysterie, door
hen die haar leven. Voor de andere is de liefde maar een probleem dat zij niet kunnen begrijpen. (...) Hoe kan ik een belofte doen, waarbij ik mij bind voor de toekomst?”
Marcel: „Echte trouw bestaat niet uit het reproduceren van
hetzelfde, maar uit het blijven werken onder vernieuwende inspiratie!”
Een jonge Rus, Viktor Eresko speelt Tchaikowsky. Die jongen
beleeft de muziek zeer intens, zonder enig uiterlijk vertoon.
Prachtig! Hij glimlacht maar één keer flauwtjes. Charmante bescheidenheid.
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2 december 1967

Het Bertrand Russell Tribunaal, dat in Roskild, Denemarken
bijeen is, heeft Amerika vijfmaal schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. Jean-Paul Sartre noemde Vietnam volkerenmoord. Arme meneer Hartsuiker, die professor Delfgauw zou
willen pakken.
Leopoldville in de Kongo heet nu voortaan Kinshasa. Joseph
Mobutu pleegde in 1965 een staatsgreep en is nu twee jaar aan
de macht. Overal waar de CIA een coup organiseert en steunt
gaat het spoedig „prima.” „Cause for Optimism”, meldt Time
vandaag. Hetzelfde recept als Jakarta: de jonge militaire dictator
heeft zich omringd met jonge veelbelovende academici. Intercontinental Hotels zal een nieuwe wolkenkrabber neerzetten.
Koper, tin, kobalt, industriële diamant, de rijkdommen van
Kongo zullen maximaal worden geëxploiteerd. En wie zullen
zich ontpoppen als de Ibnu Sutowo’s, Maliks, Widjatmiko’s en
ander gladjakkers van dit Afrikaanse land?
Peter en ik besloten naar de sauna te gaan. We gingen ieder ons
weegs, maar na een tijdje miste ik hem. Ik ging op zoek. Toen
ik ergens een gordijn opzij schoof trof ik hem aan in actie met
een andere blonde kerel. Was upset. Peter had me gezien en
kwam me achterna. Het duurde een tijd voor we weer in gesprek raakten. Dat was pas op station Utrecht bij het afscheid.
Hij zei eerder dat ik dermate gevoelig over Richard sprak, „zoals ik nog nooit iemand over een ander heb horen praten”.
3 december 1967

Diner bij Sam van Eeghen en Jeff Teske. Later bezochten Peter
en ik Harry Hagendorn van de NTS, die weer direct, nadat ik
wegging om te telefoneren, begon te smoezen met Peter,
waarom hij niet op bezoek was gekomen, terwijl ik in New
York was.
Vanavond logeerden we in Hotel Unique. Joop Maas van de
Amigoe di Curaçao schrijft geen geld meer te hebben voor artikelen uit New York. Ga toch maar met J.J.F. Stokvis van De
Telegraaf spreken.
Peter wilde dat ik De boeken der kleine zielen kocht. „Onze grootste roman, en jij kent hem niet”. „Couperus heeft allemaal van
die tijdloze figuren, die ook nu zouden kunnen leven. Hij is
ook een psycholoog. Hij volgt figuur bij figuur door het hele
boek. Het speelt in een Haags deftig milieu in de vorige eeuw,”
zei hij. Intussen merkte hij wel op dat niemand hem nu kent
zoals ik dit doe. Hij gaf ook toe veel opener en spontaner te
zijn geworden.
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4 december 1967

Gerard Croiset heeft zijn hond Waldo, die hij zes jaar had, laten
afmaken. Mevrouw Croiset zei dat scheren van het dier alleen
al 20 gulden en dan viermaal per jaar kostte. Ook ziet zij slecht,
door haar oogziekte als gevolg van suikerziekte. Ze viel over
het dier. „Hij werd te duur, Willem,” werd mij gezegd. Dan
laat je zo’n beest toch niet afmaken? Ik maakte duidelijk geschokt te zijn. Was er dan geen ander tehuis voor de hond te
vinden?
Er belde een dame uit Georgia op. Croiset vroeg mij te informeren wat zij wilde. Ze vroeg of Croiset vooral vandaag aan
haar wilde denken in verband met een financiële kwestie. Zij
had bovendien griep. Ik bracht Croiset de boodschap over. Hij
nam de telefoon in de hand en zei: „I think of you now,” en
hing op. Hij benadrukte dat mijn emoties om Peter niet primair zijn, „maar als je ze nodig hebt, jongen, dan doe je het
maar, alléén ik ga er langs heen,” zei hij. Croiset belde Enkelaar. Zij kregen ruzie. Begreep er het fijne niet van.
De Vietcong hebben weer eens raketten afgevuurd op een
Amerikaanse wapenopslagplaats, ditmaal bij Long Binh. Er is
een vuurzee ontstaan, die volgens een legerwoordvoerder drie
dagen zal vergen om te blussen.
Lieve brief van Richard Thieuliette.
Mevrouw Marguerite Oswald stuurt een knipsel uit de Fort
Worth Press, waarin melding wordt gemaakt dat ze niet van plan
is om de grafsteen, die van Lee Harvey Oswalds laatste rustplaats werd vervreemd, te laten terugplaatsen.
5 december 1967

Een berichtje van tien regels in De Telegraaf maakte melding
van het feit, dat oud-president Sukarno thans huisarrest in Bogor is opgelegd. De 66-jarige Bungkarno mag alleen nog met
toestemming de straat op. Wie komt hem nu nog te hulp? Wat
wil Suharto van hem? Hoe durven zij zich zo jegens deze man
te misdragen. Het maakt me woedend. Suharto heeft zelfs gezegd dat een gerechtelijke actie tegen hem nog slechts een
kwestie van tijd zal zijn. Gerard Croiset denkt, dat Bungkarno
voor de rechter zal komen.112
112 Dat kwam dus ook niet uit.
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„Ik heb je toch gezegd, dat ik je in zes maanden zou veranderen?” zei ik tegen hem.
„Ja, toen je dat verkondigde, dacht ik, lazer op vent.”
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Lees een boek van C.G. Jung over opvoeding.113 Hij zegt: „De
wortel van de drang naar weten is angst. Angst is de uitdrukking van een naar binnen gericht libido, dat wil zeggen een van
nu af neurotisch geworden introversie.” Ik weet het niet. Ik
betwijfel of Peters angsten hiermee zouden zijn verklaard (of
de mijne). Peter vroeg: „Zorg je niet voor een kleine attentie
voor je moeder vandaag?” Mam en ik zijn in Driebergen gaan
eten. Het speet me voor haar dat ik me zo gedeprimeerd voelde. In Kesteren was Sinterklaas trouwens niet welkom op een
School met de Bijbel. Het schoolhoofd, H. van Oostende, zei
er niet van te zijn gediend een roomse heilige binnen te halen.
Hij vroeg de politie Sint en zijn negen Pieten te verwijderen.
De kinderen kregen opdracht er over te zwijgen... Nederland
anno 1967.
Mam zei vanavond tegen me: „De kinderen zullen vanavond
wel bellen,” ze bedoelde broer Theo en Nel, die in Hotel de
Miliano in Breskens logeren. Zij belden niet. Mijn oudste
broer in Kaapstad laat helemaal nooit iets van zich horen. Mam
zegt hier bijna nooit iets over, maar wat haar zeker verdriet
doet. Hij was altijd haar oogappel. Maar zelfs oogappels bestaan
alleen bij tweerichtingsverkeer. Deze Sinterklaas eindigde voor
mij met tranen. Ik weet niet eens meer voor wie die tranen
waren bedoeld, voor Peter, voor mezelf, voor God, de hemel
mag het weten.
6 december 1967

Schreef een reportage over George de Mohrenschildt voor de
Haagse Post.
De uitgeverswereld knokt om het dagboek van Che Guevara.
Ze minachten de man. Maar ze ruiken geld. Er wordt „al”
125.000 dollar geboden. Er zouden codeboodschappen van Fidel Castro in staan met tekeningen en notities, in totaal 30.000
woorden.
Ontmoette Peter in Amsterdam. Mam had over Hella Haase’s
Nieuwe Testament gesproken. Hij had het voor haar gekocht.
Hij voelde zich super. Voor het eerst sprak hij over de kinderen
in zijn klas. „Ik noem wel eens woorden en laat ze dan reacties
opschrijven. Wim, wat het ene ventje dan zegt of het andere
houd je niet voor mogelijk.” Toen hij nog lessen op de huishoudschool gaf beleefde hij zijn fijnste onderwijzerstijd. Ook
had hij lang gesproken met de Moeder Overste van de Zusters
van liefde, waar zijn zus Trees bij zit. Zij schijnt niet op haar
113 Een aantal boeken in dit deel liggen waarschijnlijk bij Peter, ik kan hier de gegevens
dus niet van opzoeken.

190

11-10-2002

11:56

Pagina 191

7 december 1967

Natte sneeuw.
Ook na zo’n heerlijke avond en nacht samen met Peter ben ik
toch, zoals vandaag, gedeprimeerd en eenzaam. Ik besef steeds
meer dat Peter en ik nooit anders dan platonisch vrienden zullen en kunnen zijn. Ik moet in 1968 dus eigenlijk weer van voren af aan beginnen. Warme gevoelens te over, Loet, Erik,
Frits, Richard en nu Peter, maar het zijn vrienden tot hier en
niet verder. Wat me ook verbaast is dat Peter al een paar maal
heeft opgemerkt enorme zin te hebben een roomtaart in mijn
gezicht te kwakken.
In de VS zijn in meer dan tien steden demonstraties tegen de
oorlog in Vietnam gehouden. Meer dan 600 mensen werden
gearresteerd.
De schrijver Paris Flammonde heeft me benaderd. Richard is
namens mij naar hem toe geweest. Hij schrijft een boek over
de moord in Dallas en wil zo snel mogelijk al het materiaal krijgen dat ik over George de Mohrenschildt verzamelde.
Henk Hofland wordt hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. Zal ik hem opbellen?
8 december 1967

Feliciteerde Henk Hofland met zijn benoeming.
Larrio Ekson schrijft me dat zijn hond is overreden: „Part of
me died also”
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gemak te zijn in het klooster. Peter wil bewerkstelligen dat zij
een half jaar gewoon thuis komt wonen.
We waren een paar uur in het DOK. Er werd ongegeneerd onder mijn neus op alle mogelijke meer of minder acceptabele
manieren op Peter getippeld, tot en met Ronnie Tober toe.
We waren pas om 03:00 uur terug in Hotel Unique.
„Toen ik Philip ontmoette,” zei Peter, „dacht ik, dit is het.
Maar nu weet ik het niet meer.”
„Jij kende dat gevoel op je achttiende: ik ben nu 42.”
Hij vond ook dat Gerard Croiset een enorme invloed op mijn
leven heeft. Ik denk van niet. Croiset raadde me bijvoorbeeld
aan met Mora Henskens te trouwen. Er is zoveel, waar ik weliswaar naar luister, maar zeker niet doe, omdat hij het zegt. Ja,
ik ga naar De Telegraaf omdat hij het adviseerde. Maar ik treed
ook in contact met de heer Diemer van De Rotterdammer. Daar
weet hij niets van en heb ik ook niet besproken. Ik geloof in
Croiset tot op zekere hoogte, nooit helemaal. Hij geeft trouwens zelf toe er heel dikwijls ook naast te zitten.
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Ontmoette Jaap Drabbe. Frieda Westerman woont in Florida
en heeft drie dochters, plus twee kinderen van haar man en
diens overleden vrouw. Frieda’s nieuwe echtgenoot maakte
dus wèl gebruik van de faciliteiten van zijn schoonvader en
werkt nu voor Esso. Zo gek hebben ze mij nooit kunnen krijgen. Jan Westerman is al weer gescheiden en staat op het punt
opnieuw te trouwen.114
9 december 1967

Peter van Leeuwen Boomkamp is overleden. In een aanval van
astma, zo werd me verteld. Onvoorstelbaar. Begin jaren vijftig
sliepen we wel eens samen. Hij was groot, blond en voor mij
buitengewoon aantrekkelijk. Hij is later getrouwd.
Heuvel 875 nabij Dak To is gevallen en de Stars and Stripes is
gehesen. Wat een overwinning! Meer dan 200 Amerikaanse
jongens zijn er voor gesneuveld en niet minder dan 600 gewond. Dat nog altijd niemand op de idee komt in Washington
dat dit waanzin is. In ieder geval heeft Senator Eugene McCarthy (51) uit Minnesota zich kandidaat gesteld voor de Democratische Partij om LBJ uit het Witte Huis te verdrijven, om dan
de oorlog snel te beëindigen.
Jim Garrison schrijft uit New Orleans.115
Gerard Croiset belde: „Ik ben heus wel met je bezig.” Hij
vroeg of ik kwam en dan gingen we een rit maken.
„Ik heb je toch vanaf het begin gezegd dat Peter geen blijvertje
voor je zou zijn,” aldus Croiset. Ik zei dat ik hem niet meer
wilde missen. „Je moet er ook zeker geen streep onderzetten,
maar door zijn werkzaamheden hier kan hij toch niet met je
mee naar New York, wanneer je straks weggaat. Wanneer Peter niet deze karakterstructuur zou hebben, zou je inderdaad
een levenspartner aan hem hebben gehad. Peter is zo ontzettend fijn afgesteld, zo goed zelfs, dat zodra hij in aanraking met
de wereld komt, wordt hij omgebogen en daar is niets aan te
doen. Hij spreekt onwaarheid tegen die vriend in Oostelbeers,
maar hij doet het ook tegen jou. Je moet je niet psychisch aan
hem ophangen, zoals je nu doet. Beleef gewoon, wat je met
hem hebt om het te beleven en laat het daarbij.”
Ik vroeg Croiset wat hij van Richard „zag”. „Hij is objectiever
dan Peter, maar hij is ook niet van smetten vrij. Onwaarheid
spreken kan zelfs een prikkel zijn. Dat krijg je er niet uit.”
Croiset liet me een stuk van zijn komende memoires lezen,
114 Frieda Westerman is de vrouw die ik van 1955 tot 1960 heb gekend en enige tijd
mee in een niet-geconsumeerde huwelijkse staat heb geleefd.
115 Gaf de brief aan Carel Enkelaar en heb die dus niet meer.
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10 december 1967

De Vietcong heeft contact gezocht met de VN, via Algerije. Secretaris-generaal U Thant heeft dit meegedeeld. De regering in
Hanoi ontkent het bericht. Het wordt de hoogste tijd.
De procureur-generaal Ramsey Clark heeft de afgelopen twaalf
maanden niet minder dan 6.306 jonge Amerikanen in staat van
beschuldiging gesteld, omdat zij geen gevolg gaven aan de oproep om dienst te nemen of zonder meer deserteerden. Die
jongens stellen zich, terecht, op het standpunt dat alleen het
Congres een oorlog kan verklaren en aangezien dit niet is gebeurd heeft het ministerie van Defensie dus niet het recht hen
op te roepen, laat staan voor uitzending naar Vietnam. Ze hebben gewoon 100 procent gelijk. Hoe kan het dan dat wanneer
ze worden gepakt, ze onmiddellijk worden berecht en in gevangenissen terecht komen?
Lees Ondergang van de Wijsheid van Gabriel Marcel.116 Hij schrijft
over „geschiedenis, als geestelijk erfgoed.” De geschiedschrijver, die zich uitsluitend met het opeenstapelen van documenten bezig houdt dreigt in zijn arbeid te verstikken. En de dagboekschrijver? Hangt de waarde van een dagboek niet af van
de innerlijke bezieldheid? Zou je belevenissen gaan objectiveren of van een afstand van bijvoorbeeld 25 jaar later beschrijven,
beroof je dagboeknotities dan niet de intrinsieke authenticiteit?
Ook Marcel benadrukt: „Wordt wie gij zijt.” Is dat nog mogelijk in de wereld van nu?
Willem Burgsma schrijft me dat hij mijn artikel over De Mohrenschildt niet in de HP wil opnemen, „omdat er niemand is,
die er meer iets van begrijpt.” Carel Enkelaar zou bovendien
protest bij hem hebben aangetekend, want die wil alles wat
George en Jeanne op mijn film hebben gezegd exclusief voor
de NTS houden. De film ligt intussen in een kluis.
11 december 1967

Peter vraagt om hem vanavond bij de kerk in Tilburg te ontmoeten. Ik zond een telegram, dat ik met de trein zou komen
vanwege de sneeuw.
116 Ondergang van de wijsheid, Gabriel Marcel, Erven J. Bijleveld, 1965.
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over een vrouw, die gek werd, omdat zij een overgeprikkeld
lichaam had.
Bezocht Anneke (Kaat) Verrips. Zij vond het niet aardig dat ik
de hele zomer maar eenmaal bij haar kwam. Ik vertelde over
Peter.
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Vanmorgen sprak ik eerst lang en vertrouwelijk met Loet Kilian. Hij blijft een vriend uit een miljoen.
Bezoek mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt in Baarn. We
spraken over waarden en wat zij noemde „het gevaar van liefhebberen in de ziel van anderen.” We spraken over Peter. Ik
vroeg haar of zij begreep, wat Croiset had genoemd dat Peter
zo fijn was afgesteld, dat hij in contact met de wereld omboog.
Croisets uitspraak interesseerde haar. Ze zei dat precies aan te
voelen. Ze had eens haar handschrift laten lezen. Eén opmerking had haar aangegrepen en als waarheid herkent: „Het is
jammer dat zij in sommige gevallen niet blind kan zijn.” Van
die opmerking had zij veel geleerd. Zij onderstreepte dat sommige mensen slechts onwaarheid spreken uit angst de ander te
kwetsen.
We namen een trein naar Breda, aten samen in De Beurs en
haalden koffie in De Drie Keerssen. Peter vertelde over zijn
krampachtige relatie met zijn vriendin Adrienne. „Ik kan haar
niet vertellen over mijn homoseksualiteit,” zei hij. Ik dacht aan
wat juffrouw Boekhoudt „een leugentje” noemde, om niet te
kwetsen. We hadden een perfecte avond samen.
Toen ik vertelde dat ik Croiset had gevraagd hoe het verder
met hem in zijn leven zou gaan, kon ik onmiddellijk een uitdrukking van angst op zijn gezicht lezen. Het zweet brak hem
uit. Hij liet de binnenkant van zijn handen zien. Eerst wilde hij
weten of ik hem de waarheid zou zeggen. „Ik ben jou, dus natuurlijk doe ik dat,” zei ik hem. „Croiset heeft gezegd, Peter
wordt oud in zijn vak.” Ik zag hem nadenken. Toen antwoordde hij: „Nou, je weet, hij heeft in 40 procent van zijn uitspraken gelijk.”
Ging bij Erik en Helga slapen.
12 september 1967

Gisteravond zei Peter plompverloren: „Wat voel ik me bij jou
toch op mijn gemak.” Hij legde uit, wat Jungs begrippen anima
en animus waren en zei met dédain: „Dat krijg je bij de inleiding tot de psychologie.” Hij sprak over experimenten met
speelgoed bij kinderen, om frustraties en agressies te testen. Hij
vond dat hij er ook voor zichzelf conclusies uit kon trekken.
Vandaag had hij een paar van zijn lessen vooral gericht op het
observeren van kinderen.
Ontmoette de hoofdredacteur van De Rotterdammer, maar het
ziet er niet hoopvol uit. Ook Bruins Slot had geen belangstelling voor artikelen uit New York. Daarop bezocht ik Goeman
Borgesius bij De Telegraaf . Hij zei dat de redactie hem voor gek
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13 december 1967

Dr. Mohammed Hatta, de in Rotterdam opgeleide econoom,
heeft een scherpe aanval gelanceerd op het economische beleid
van de militairen onder generaal Suharto. De koopkracht van
de lonen is nu nog maar gelijk aan de prijs van 22 kilo rijst per
maand. Hatta zong een toontje lager na zijn aanvankelijke jubel
en hoge verwachtingen over het generaalsregime.
Een 22-jarige student werd in Chicago tot vier weken gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij ter waarde van 150 dollar in195
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verklaarde dat hij me ontving, temeer er een dik dossier over
mij bij de krant bestond. Hij rakelde alles op, o.a. mijn „kruistocht” tegen Luns. Hij dacht dat ik bij televisie thuis hoorde.
Hij wenste me veel succes. „Ik ben verliefd op mijn krant,” zei
hij nog. Ik vroeg me af waarom hij mij werkelijk had ontvangen. Het snobisme van sommige mensen kent immers geen
grenzen.
Mijn oude vriend, de militair Tjalk Tijdens is nu uit dienst. Hij
heeft tien maanden door Canada en Amerika gezworven en
heeft me in New York gezocht. Hij kan niet goed wennen in
Groningen, waar zijn ouders op Stocksterhorn wonen. Hij wil
terug naar de VS. Hoop hem spoedig terug te zien.
Overal in de VS verbrandden opgeroepen militairen hun draft
cards. In Cincinnati doopten negen jonge Amerikanen hun draft
cards in een schaal met bloed, dat door twee studenten van Antioch College werd afgestaan. De president van Yale, Kingman
Brewster – ben daarom trots op hem – en ook andere vooraanstaande Amerikanen beginnen steeds meer aan de kant van de
opgeroepen studenten en jonge Amerikanen in het geweer te
komen. De commissie voor Buitenlandse Zaken in de Senaat,
voorgezeten door J. William Fulbright, een man met hersens,
heeft een motie aangenomen, dat er paal en perk gesteld dient
te worden aan de waanzinnige toestand rond de war powers van
Amerikaanse presidenten. Die kunnen feitelijk naar willekeur
oorlogen beginnen aan het andere einde van de wereld – en
meer dan een half miljoen soldaten inzetten – zonder dat de
volksvertegenwoordiging er aan te pas komt.
Het programma Monitor van de NTS is een sof. Nu wordt Ed
Lautenschlager, die ik nooit een uitblinker vond wanneer ik
met hem te maken had, opgevolgd door Harry Hagendorn –
een man waar ik me ook weinig illusies over maak. Dat is een
typisch ambtelijk in het gareel lopende schipperaar, die zo nodig met alle winden meedraait om vooral in het zadel te blijven. een beetje onfris.
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kopen had gedaan op de creditcard van een ander. Hij ging
naar de Cook County gevangenis. Na indeling op een afdeling
werd hij onmiddellijk aangesproken door een krachtpatserige
neger, die de bijnaam Briefcase droeg, en die hem er op wees
dat aangezien de student blank en niet gespierd was, hij bescherming nodig zou hebben. Briefcase zou het geven, indien
hij zijn shirt en jas afstond. De student gaf de zaken af. Diezelfde avond kwamen Briefcase en zijn maat naar de slaapplaats van
de student en allebei misbruikten ze hem seksueel. Hij werd
dus genaaid. De jongen protesteerde, maar kreeg te horen dat
een andere jongen, die ook aanvankelijk niet meegaf in brand
was gestoken en gedood. In de vier weken dat hij was opgesloten, werd hij iedere week een keer flink door Briefcase en zijn
maat te pakken genomen. In de damesafdeling, zo meldt Time
gebeurt hetzelfde.117
Het was me gelukt om, via bepaalde contacten, Peter op 15 december een herkeuring te bezorgen, die voornamelijk zal bestaan uit een gesprek met een psychiater die reeds ook van andere bevoegde zijden is benaderd en geïnformeerd. Maar nu
eist Philip Nasta dat hij Peter naar Den Haag voor die keuring
zal brengen in plaats van ik. Dat is unfair. Philip heeft geen poot
uitgestoken om Peter hier vanaf te helpen. Peter begon al door
de telefoon met: „ik zit met een conflict”. Ik wist het al, maar
goed, waar het om gaat is dat hij niet in dienst terecht komt. Ik
denk misschien nog steeds teveel aan mezelf en mijn onbevredigde liefdesgevoelens, in plaats van aan Peter, en aan wat hij
voelt en wil.
Time wijdde aandacht aan de verhouding ouders-kinderen. De
idee „nucleaire familie” is tot stand gekomen. „Modern society,” aldus Yale-psycholoog Kenneth Keniston, „demands a
technological ego dictatorship, a talent for divided living that
requires coolly rational behaviour at work, reserving feeling for
home.” Schizofrener kan het niet. „Home is where the heart
is.”
Sprak er met Peter over. Hij had me eens verteld als kleine jongen onder de tafel te hebben zitten spelen, toen zijn vader binnenkwam, en hem niet had gezien, en zijn moeder op een bepaalde manier benaderde. Omdat zij wist dat Peter onder de tafel speelde verzette zij zich tegen de avances van dat moment,
en er ontstond een situatie, die Peter levenslang van zijn vader
vervreemdde. Vlak voor diens dood hebben vader en zoon in
het ziekenhuis een soort verzoening tot stand gebracht. Nu
117 Time, 15 december 1967.
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14 december 1967

De Amerikanen hopen nu op een splijting tussen communisten en niet-communisten in de politieke arm van de Vietcong,
de NLF. Ook vice-president Hubert Humphrey heeft in die
richting gespeculeerd. Geloof er niets van. Er zou namelijk een
dagboek van een VC-guerrilla zijn gevonden waarin dergelijke
gedachten zouden zijn vervat. Onzin.
Nu is er een JFK-onderzoeker opgestaan, John Sparrow van de
Oxford University, die na alle feiten te hebben bestudeerd, zich
achter het befaamde Warren-Report stelt en er zeker van is dat
Lee Harvey Oswald in zijn eentje Kennedy vermoordde. Alle
anderen hebben ongelijk, inbegrepen Mark Lane, Richard
Popkin, Edward Jay Epstein en Harold Weisberg. Sparrow beschuldigt de anderen van „foolishness and recklessness”. Zo
gaat dat met de heren JFK-onderzoekers onder elkaar. Doe er
niet aan mee. Ik stel vast wat ik in staat ben om vast te stellen en
verder zoeken ze het maar uit.
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werd Peter pas geboren, toen zijn vader al 61 was; wanneer zijn
vader hem uit school haalde riepen zijn vriendjes, „je opa is
er”. Tegen deze achtergrond zei Peter: „De laatste keer, dat ik
me kan herinneren, dat mijn vader me wilde pakken om te
spelen of om mij op schoot te nemen – dat was dus na de zojuist beschreven ervaring van onder de tafel – ben ik gewoon
gevlucht. Ik had op een bepaalde manier een aversie van hem.
Dat was het laatste contact, dat ik ooit met hem had.” Ik besloot meteen de koe bij de horens te nemen.
„Okay, Peter, luister. Onze verhouding, onze affectieve gevoelens liggen eigenlijk het dichtst bij normale liefdes gevoelens
tussen jou en een oudere persoon, je vader, anybody.Wie weet
loopt er toch ook bij jou, onbewust, die rode draad van aversie
van toen, door je gevoelens jegens mij, als oudere. Je trauma
van die jeugdervaring speelt mee in onze relatie.”
„Wat je zegt is nieuw, inderdaad, maar ik geloof dit nog niet,”
zei hij na enig tijd nagedacht te hebben.
„Denk er nog eens over na,” antwoordde ik. „Philip is ook ouder, maar een echt diep geestelijk contact hebben jullie niet.
En, vanaf het moment dat jullie meer met elkaar praten, waren
er ook meteen seksuele problemen.”
Hij gaf overigens toe dat de eerste keer dat wij samen seks hadden, in de sauna op 19 mei 1967, dat lichamelijke contact totaal
was geweest, maar hij voegde er aan toe: „Toen waren wij ook
nog vreemden voor elkaar.”
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Peter heeft als koning Salomon een besluit genomen. Hij was
het eens dat het idioot was om mij van zijn keuringsdag in Den
Haag buiten te sluiten. Philip brengt hem er morgen heen en ik
haal hem af.
Nam kamer 12 in Hotel Excelsior bij het station in Den Haag
om vroeg bij de hand te zijn.
15 december 1967

Was al om 05:00 uur, 06:15 uur, 07:30 uur en 08:30 uur wakker uit nervositeit te laat te zullen komen. Ik wil Peter steunen
in zijn gevecht om uit militaire dienst te blijven. Terwijl Peter
in het Militair Hospitaal was, dronk ik een kop koffie met Philip Nasta. Ze gaan samen van 19 december tot en met 5 januari
naar Thailand. Het ging me door merg en been, maar ik probeerde niets te laten merken. Ik zei tegen Philip: „Ik heb eigenlijk maar één bezwaar tegen jou en dat is dat je zegt dat je
van Peter houdt, maar je hebt geen enkele moeite genomen
om je in hem te verdiepen. Misschien neuken jullie regelmatig,
en dat doen wij dus niet, maar wij verdiepen ons in elkaar. Ik
denk dat juist dat van blijvende waarde zal zijn. Wanneer Peter
woedeaanvallen heeft, zoals je zegt, heb je je dan niet afgevraagd hoe dat kan komen, wat er de oorzaak van was, wat er
tussen jullie allemaal onuitgesproken bleef? Wat heb jij, als oudere gedaan, Philip, om Peter zichzelf te laten zien?”
Het gesprek tussen Peter en de psychiater had niet lang geduurd. Had hij een lover? Was hij lid van het DOK? Had hij last
van klamme handen?
Peter was razend benieuwd wat Philip en ik hadden besproken.
16 december 1967

Cocagne, Eindhoven
Peter stond om 14:00 uur weer buiten. Over drie weken kreeg
hij de uitslag. We gingen naar het Scheveningse strand, liepen
in de wind en lunchten in de Witte Brug. We doken in een
boekwinkel. Hij kocht een boekje van Gide over Dostojewski.
Peter: „De idioot van Dostojewski is de mooiste analyse die ooit
werd geschreven over iemand, die geleidelijk aan gek wordt.”
Later vroeg ik: „Waar haal je geloof in God, geloof in alles vandaan?”
„Dat is niet beredeneerbaar,” zei hij. „Je zou de functieleer van
de psychologie moeten lezen: over denkend-voelen en voelend-denken. Je zult het saaie lectuur vinden maar het zou
goed voor je zijn.” We hadden het heerlijk samen.
Om 17:15 uur zette ik hem thuis af.
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19 december 1967

20 december 1967

Zond het bestuur van de GPD per telegram mijn sollicitatie,
omdat ik 8 januari naar New York terugkeer.
Aardige brief van Richards moeder, madame Mougel, uit St.
Dizier. Hij was maar twee dagen voor vertrek naar Amerika
naar zijn moeder gekomen, wat haar veel verdriet had gedaan.
Natuurlijk schrijft hij nooit naar huis, dus waren zijn ouders blij
dat ik hen van tijd tot tijd op de hoogte hield. We gaan allemaal
door periodes dat we „vreemden” belangrijker denken te vinden dan onze ouders, maar dat zijn slechts aberraties van tijdelijke aard. Hoe afstandelijk mijn verhouding met mijn ouders
ook mag zijn geweest, ik heb ze nooit over mijn wel en wee
veronachtzaamd. Trouwens, wanneer ik van dichtbij gadesla of
op een afstand, welke de lijdensweg tussen ouders en kinderen
maar al te dikwijls is, prijs ik me gelukkig, die dans zelf te zijn
ontsprongen, zeer bewust trouwens.
Vanmorgen bezocht ik Lex Poslavsky op de W.A.-Hoeve in
Den Dolder. Ik zocht in de bibliotheek naar een boek over
functieleer. Er stonden boeken om van te watertanden. Toen
ik Lex vertelde, welk advies Peter me had gegeven, zei hij „Op
die manier kan je net zo goed een boek over kristalchemie gaan
lezen.” Hij vervolgde: „Altijd weer besef ik dat de wereld met
schoften is bevolkt, maar statistisch bevindt zich een onwaar118 Ik schreef in die dagen pagina na pagina vol met zelfbeklag uit pure jaloezie dat hij
met een „ander” op vakantie ging. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat hij misschien nog steeds echt van die „ander” hield en tussen twee vuren zat.
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Peter is met Philip op weg naar Frankfurt voor de Kerstvakantiereis naar Thailand. Kon niet slapen. Het was een opportunistische besluit. Hij zei nog dat hij de dijk in Oostelbeers was
opgegaan in de hoop dat hij me zou treffen. Hij is dus weg.
Het trieste einde van een „glorious affair.”118
Peter belde van het station in Eindhoven. „Wat lief van je”,
riep ik meteen. Mam was hier boos over. Mijn moeder vond
Peters escapade naar Thailand in strijd met de ontwikkeling in
onze relatie, zoals zij deze had meegemaakt. „Hij moet jou
toch respecteren als hij om je geeft?” Zij vond het onbegrijpelijk dat ik achter hem bleef staan. „Misschien zijn jullie als kinderen toch te veel beschermd geweest.” Ik probeerde haar iets
meer te vertellen over hoe we elkaar beleefden, maar ik denk
dat zij het niet begrijpt.
In De Journalist stond een advertentie dat de GPD een chef
Nieuwsdienst zocht. Ik denk er over.
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schijnlijk groot aantal schoften in jouw onmiddellijke omgeving. Misschien nodig je deze figuren uit om hun verhalen te
spuien. Het is waar dat in jouw maag een brok oppositionaliteit
dwars ligt, wat je als journalist uitstekend van pas komt. Dit zet
je in Amerika aan het denken en je levert kritiek. Het heeft
ook zeker een maatschappelijke functie, alleen je beleeft er persoonlijk meer verdriet dan plezier van.”
Diep in relaties duiken was niet direct neurotisch of deficiënt.
„Peter schept bij jou niet bewust, maar eerder onbewust een
vacuüm, waar jij in gezogen wordt. Of het toeval is dat jij daar
instapt, weet ik niet. Peter is gewoon niet in staat om onaangename realiteiten, die niet passen in het moment dat jullie ergens
een biefstuk eten, naar voren te brengen. Dat kan hij gewoon
niet. Dat komt niet voort uit onbetrouwbaarheid, zoals men
soms geneigd is te denken. Het is eerder zwakte. Je moet gewoon tien jaar wachten. Daar is niets aan te doen. Of er met
professionele hulp wat aan is te doen is vers twee, vast staat dat
het in de vriendschappelijke sfeer niet kan worden opgelost.”
Daarna volgde een persoonlijk advies: „Ik zie bij jou twee stukken van je persoonlijkheid. Ze zijn niet met de rest meegegroeid. Je zou die moeten zien te bespoedigen. Daar is misschien geen echte psycho-analyse voor nodig, maar je zou met
een psycho-analist kunnen gaan praten. Zulke gesprekken zullen anderhalf tot twee jaar gaan duren. Bepaalde manieren van
je sociale contacten zijn gewoon niet goed. Zou je hier niet aan
werken en helemaal niets doen, dan zal je tussen je 50ste en
60ste jaar volkomen vereenzamen.” Ik zei die twee delen verontrustend te vinden, waarop hij geruststellen antwoordde:
„Ach, Wim, je kent toch de ‘ambiguity of all things, there are
two sides to each story’?” Hij was bereid contact voor me te
leggen met professor J.M.Th. Dijkhuis in Utrecht. Ik vertrok
in de overtuiging dat ik dit moest doen.
Van Den Dolder reed ik naar Utrecht en vertelde Gerard Croiset dat ik overwoog gesprekken met professor Dijkhuis te hebben. „Als je een dooie pier wil worden, moet je vooral dat
doen,” aldus Gerard. „Maar goed, ze zullen toch nooit tot je
doordringen. Juist door die oppositiedrang waar je oom, de
professor over sprak, wordt jouw scheppende drang gestimuleerd. Het is veel te moeilijk voor Poslavsky of Dijkhuis om jou
en Peter, en wat tussen jullie speelt, te doorgronden. Dat zou te
diep gaan. Dat kunnen ze niet. Als studieobject is het misschien
interessant voor ze. En je moet die studie nog betalen ook. Ik
zou het op die gronden maar laten zitten. Wanneer je in analy200

11-10-2002

11:56

Pagina 201

Mijn moeder was erg alleen in die tijd. Mijn vader was in 1966
overleden. Mijn oudste broer woonde in Kaapstad en liet nooit
meer iets van zich horen. Theo verhuisde naar Zürich, met zijn
vrouw, op wie mijn moeder zeer gesteld was. Ik was al maanden in
201
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se zou gaan zou je er misschien wel wat van leren, maar het zou
niets oplossen.”
We gingen naar zijn spreekkamer. Ik zag hem enige tijd bezig
met een aantal aan defecten lijdende kinderen.
Dat greep mij zeer aan. Zowel die arme schepsels als de vertederende wijze waarop Croiset met ze omsprong. Ze waren
soms vergezeld door hun ouders. Later belde Croiset in Huis
ter Heide op: „Wim, heb je de houding van die ouders gezien?
Vergelijk dat nu met wat jij meemaakt.” Hij hing abrupt weer
op. Inderdaad, wanneer je een achterlijk kind hebt, of een kind
dat aan toevallen lijdt, yes, what can be done? Ik heb ze gezien.
Het beroerde me diep. Maar waarom vergelijkt Croiset dit met
wat ik met Peter beleef? Moet ik dankbaar zijn dat Peter niet
epileptisch is, of ik zelf? Moet ik dankbaar zijn dat Peter niet
blind wordt, zoals mevrouw Croiset, of ik zelf? Hij wil zeggen
dat er ergere dingen in de wereld zijn, dan een onbeantwoorde
liefde. Dat wist ik dus al.
Na Poslavsky en Croiset reed ik naar Baarn voor een ontmoeting met mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Bij de kruising van
de Dolderseweg kwam een Lincoln aanrijden met Beatrix en
vier vriendinnen. Zij zwaaide. Ze zat middenin op de achterbank. Jammer dat ik niet met Peter was, of mijn eigen auto
had, in plaats van dit huurding.
Aunty leek het een uitstekend idee om gesprekken met professor Dijkhuis te gaan hebben. Zij citeerde de volgende spreuk:
„Einen Hasz, die man nicht bekämpfen kann lernt man ertragen, Eine Liebe, die man nicht erwiedern kann ist unerträglich.”
Zij meende dat ook al hield men nog zoveel van een ander er
altijd een stukje voor jezelf over moest blijven: „Want wanneer
je volkomen en totaal beslag op een ander wilt leggen houd je
juist niets over.”
Toen ik thuis kwam en mam vertelde van de drie gesprekken,
zei ze dat ze vond dat Lex Poslavsky gelijk had dat delen van
mijn karakter niet voldoende waren ontwikkeld. Meewarig
merkte zij op: „Als ik de honden niet had, dan zou ik niets
meer hebben. Ik kende een mevrouw in Zuid-Afrika, die een
Maltezer had, die 17 jaar is geworden. Als het zo door gaat dan
overleven de honden mij nog”
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gevecht met mezelf over Peter en wanneer ik er echt over wilde
praten ging ik naar mijn oom Lex Poslavsky, Gerard Croiset en
mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Dit was triest voor haar.
Wie heeft er gelijk gehad? Poslavsky of Croiset? Ik ben nu, in
1990, 65 en zou een vereenzaamde – dus een beetje zielige – figuur moeten zijn. Ik voel me wel alleen en ben veel alleen – ben
zelfs het liefste alleen. Dat is waar. Maar ik voel me allerminst vereenzaamd. Mijn relatie met Peter is springlevend. In 1981 is er
zelfs een relatie van eenzelfde orde bij gekomen, die na soortgelijke problemen toch uiteindelijk in acceptabele banen werd geleid
en eveneens in volle bloei staat. Loet Kilian is nog altijd een
vriend, evenals de beeldhouwer Frits van Eeden. Henk Hofland
heb ik afgeschreven en op zijn beurt heeft Erik van der Leeden mij
afgeschreven. Richard woont in Parijs en houdt zich bezig op de
Sorbonne met Sanskriet. Er is altijd nog contact met Jonathan
Raymond en er zijn in de jaren zeventig andere vrienden bij gekomen als Casper van den Wall Bake, Tage Domela Nieuwenhuis
en Frank Heckman. Voel me eenzaam, zeker, maar ben allerminst
een zielig en veronachtzaamd mens.
En wat schoften in mijn omgeving betreft, ik denk dat het boekje
Zaken Doen, dat ik in 1986 over mijn ervaringen met Ernst van
Eeghen, Gerrit Jeelof (Philips), S. Orlandini (KLM) en Frans Lurvink samenstelde, hier ruimschoots een bevestiging van is. Twintig
jaar na het gedenkwaardige gesprek met professor Poslavsky over
een gedeelte van mijn persoonlijkheid, het welk niet zou zijn
meegegroeid, is dit waarschijnlijk inderdaad nog steeds het geval.
Eerlijk gezegd ben ik er blij en tevreden over. Men heeft geen
kans gezien mij te corrumperen met de rest van de zogenaamd
aangepaste lieden, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en je
besodemieteren waar je bij zit. Ik heb op het fatsoen van Van Eeghen, Jeelof, Orlandini en Lurvink volledig vertrouwd. Ik zag ze als
vrienden, of soms, als Orlandini, als gerespecteerde heren uit de
samenleving van de tachtiger jaren. Maar weinigen hebben me zo
succesvol in de maling genomen als juist deze meer Orlandini, en
diens public relations directeur Ron Wunderink. Zij traden als
overwinnaars naar voren, want ze hadden mij geld dat mij toe
kwam, weten te onthouden. Meneer Orlandini is zelfs als „grote
Nederlander” aangezocht om geld bijeen te schrapen, opdat de
Gouden Koets op de weg zou blijven, maar in mijn lexicon staan
deze figuren genoteerd als de gepatenteerde schoften waar Lex
Poslavsky in 1967 reeds aan refereerde.
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Gesprek met professor W.H.C. Tenhaeff. Het psychiatrischdiagnostisch onderzoek heeft uitgewezen hoe Croiset in wezen
is. Croiset denkt slechts aan Gerard Croiset, zo luidde het oordeel. Ook zou zijn mensenkennis niet al te best zijn en waren
er dikwijls louche figuren om hem heen, zo meende Tenhaeff.
Vroeg me af of hij Carel Enkelaar en mij daar soms ook toe rekende? Hij projecteerde zichzelf maar al te vaak. Om op zijn
voorspellingen te bouwen zou levensgevaarlijk kunnen zijn.
Tenhaeff bevestigde overigens dat Croiset wel eens andere, dan
professionele relaties met vrouwelijke patiënten had. „De BBC
betaalde de paragnost 3.000 gulden voor diens medewerking
aan een programma en mij 200 gulden,” zei Tenhaeff. „Ik heb
hem toen gezegd, ik ben maar een ‘gelernte Arbeiter’ en jij
hebt de Gabes Gottes!”
Kocht Mahlerliederen voor Kerstmis.
Bracht mam bij het graf van mijn vader. Ik trachtte mij een
203
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Betekent dit het einde van mijn dagboek? Begon bij Peter de
victorie? Dit was, na een loswoelen door de ervaring met Richard, de eerste maal dat ik werkelijk in een homoseksuele relatie ging geloven. Nu weet ik waar ik sta. Dit zal mijn doel
zijn. Ik wil een vriend vinden.
Zou professor Dijkhuis orde in deze zogenaamde onvolgroeide
chaos kunnen brengen?
In Saigon is meegedeeld dat het aantal burgerslachtoffers in
1967 op 24.000 wordt geschat, waarvan 20 procent kinderen
en 55 procent vrouwen.
De Leidse student, Herman Amptmeijer is door de Haagse
rechtbank tot vier weken gevangenisstraf veroordeeld wegens
majesteitsschennis. Hij had pamfletten uitgedeeld tegen de verhoging van de jaarwedde van het staatshoofd. Een meerderheid
van de Leidse studenten was hier tegen in het geweer gekomen.
Erik kwam me halen. We gingen mijn Sunbeam in Eindhoven
ophalen, die eindelijk klaar was. Een reparatie van 2.843 gulden.
Op de terugweg stopte ik in Rotterdam bij John van Haagen.
Hij was als gewoonlijk op zijn praatstoel. „Om Willem Oltmans te kennen zou je al zijn vrienden over de afgelopen twintig jaar op rij moeten zetten met het jaartal om hun nek en dan
een film maken. Op het COC zouden ze huilen.”
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moment het graf van binnen voor te stellen, maar liet die griezelige gedachte meteen weer los.
Ik denk trouwens dag in dag uit aan Peter ergens in Thailand
en laat menige traan.
Harry Hagendorn wilde in een Marokkaans restaurant gaan
eten, want er serveerde zo’n leuk jongetje. Carel Enkelaar had
hem belazerd. Hij zou wel spoedig directeur van de KRO worden. Enkelaar had teveel fouten gemaakt. Tegen mij: „Ik zie
jou wel bij de NTS komen. Wij zouden samen grote reportages
moeten gaan maken.” Trouwens, zijn eerste vraag was: „Is er
iets met Peter?” Zijn eigen vriendje heet ook Peter, maar is
geen 22 maar negentien jaar. Zijn Peter was jaloers geweest,
omdat Harry met mijn Peter had proberen te flirten. Kwam
volkomen miserabel thuis. Ik kan dat nichtengeklets niet aanhoren.
23 december 1967

Babbelaar Mr. G.B.J. Hiltermann continueert zijn geklets uit
Indonesië. Vorige week noemde hij Sukarno zelfs „een fantast”. Dat krijg je als je jarenlang probeert bij de man binnen te
komen en je, bijvoorbeeld dagenlang in Rome wacht, voor
niets. Trouwens bij een journalist als Hiltermann zou het onbegrip door een ontmoeting wellicht nog groter zijn geworden. Zal nooit vergeten, hoe Hiltermann mij op een zeer bepaalde manier onder mijn neus wreef dat hij Indoloog was. Dat
was ik niet, maar wie onderzoekt wat Hiltermann in de afgelopen jaren over Nieuw-Guinea schreef, en vergelijkt met wat ik
over dit onderwerp in het openbaar heb gezegd, komt er al
vlug achter, dat hij de meeste tijd niet wist waar hij het over
had en er altijd steevast naast zat.
Vandaag lanceert Hiltermann een bijzonder laaghartige aanval
op Emile van Konijnenburg, oud-KLM-directeur. In Memoires
1957-1959 heb ik trouwens beschreven hoe ik zelf Hiltermann
met Van Konijnenburg in contact bracht. Nu meldt Hiltermann aan zijn lezers dat het aan het ontbijt bij Sukarno altijd
„een allergezelligste boel was”. Dat had hij van horen zeggen,
want zelf was hij nooit door Sukarno uitgenodigd. Volgens
Hiltermann liepen voor veel mensen de contacten naar Sukarno via Konijn. Voor mij in ieder geval niet. Toen ik Bungkarno in 1956 op eigen kracht ontmoette, had ik nog nooit van
de heer Van Konijnenburg gehoord. Volgens Hiltermann zou
de oud-KLM-directeur Sukarno teveel naar de mond hebben
gepraat en werd hij nu in Jakarta met de nek aangekeken. „Informatie” van een sul.
204
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Op een veiling bij Mak van Waay zijn schilderijen van Karel
Appel tussen 1.900 en 6.000 gulden verkocht. Een Piet Mondriaan ging voor 8.000 gulden. Anton Heyboer verkocht voor
380 tot 800 gulden; een kleine Breitner 2.000 gulden en drie
Jan Cremers, waaronder De flipstand, voor 420 gulden.
Herbert Matthews, die Fidel Castro al vele jaren kent en over
hem in de New York Times berichtte – en die ik ook heb ontmoet en geïnterviewd – heeft gemeld dat de Cubaanse leider
er zeker van is, dat de CIA hem nog steeds wil vermoorden. Hij
slaapt zelfs in kamers zonder vensters.
Ontmoette Bertie Hilverdink in Amsterdam. Hij werkt nu bij
Elisabeth Arden in Parijs. Hij had bijvoorbeeld de hertogin van
Windsor mogen verzorgen, die hem een boek schonk. Zijn affaire met Budd is voorbij. Hij heeft nu een Zweedse vriend.
24 december 1961

Lockheed heeft een nieuw wapen ontworpen, een supergevechtshelikopter, speciaal bestemd voor Vietnam. Het is de
AH-56A Cheyenne, die 300 mijl per uur kan vliegen. Het
heeft raketten aan boord en is tot de tanden bewapend. Waar
die waanzinnige oorlog al niet goed voor is.
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Maar al te dikwijls praat het orakel van de toestand-in-de-wereld
over mensen die hij feitelijk helemaal niet heeft gekend. Hij kende
noch Sukarno, noch Van Konijnenburg. Van Konijnenburg was
lang niet altijd eerlijk, maar welke zakenman is dat viel? Tegenover
president Sukarno was Konijn buitengewoon openhartig en dikwijls vele malen eerlijker, dan sommige van Sukarno’s naaste medewerkers, als de kwade genius dr. Subandrio bijvoorbeeld Vooral
gedurende de laatste jaren van zijn regeerperiode, te beginnen in
1960, werd de spoeling steeds dunner. Van Konijnenburg was
daarom voor Sukarno een enigermate verfrissende ervaring tussen
een gestadig toenemend aantal ja-broers en corrupte vleiers. Wat
die ontbijten van Bungkarno betreft, die waren lang niet altijd een
gelegenheid waarbij de president „grote staatsaangelegenheden”,
zoals Hiltermann schrijft, besprak in het bijzijn „van (o.a.) beeldschone medewerkstertjes”. Hiltermann gaf klakkeloos door wat
kwade tongen hem hadden ingefluisterd, omdat hij zelf nooit aanwezig was geweest. Er werden afwisselend zeer ernstige gesprekken gevoerd, waar ik zelf een aantal malen aan heb deelgenomen,
er werden ook grappen gemaakt, bijvoorbeeld door Emile van
Konijnenburg. Mijn uitgever adviseerde me zelfs de moppen weg
te laten, maar ik vond deze juist tekenend voor Konijn. Het was
daarom relevante informatie om te vermelden.
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De pianist Byron Janis heeft op het kasteel van graaf Paul de la
Panouse het oorspronkelijke manuscript van Frederic Chopins
Waltz in G Flat Major, Opus 10, nummer 1 gevonden. Het historische stuk kwam te voorschijn uit een doos waar „old clothes” op stond. De muziek is rond 1833 geschreven.
Lang gesprek met mijn oude vriend John van Haagen in Rotterdam. „Jij was de eerste, die in staat was mij een reëel gevoel
van schaamte te geven. Wanneer jij er voor zorgde, dat ik mij
schaamde, was mijn eerste reactie je af te stoten. Wanneer ik
jou vroeger belazerde, bijvoorbeeld door afspraken niet na te
komen, bracht ik de moed niet op je de waarheid te zeggen. Ik
wilde jouw reactie niet meemaken, niet zien en niet voelen.
Vroeger als wij, je vrienden, rot tegen je deden, reageerde je altijd met dat wij „basically” okay waren. Maar daar neem je nu
geen genoegen meer mee. Je gaat een nieuwe fase van je leven
in. Toen onze vriendschap voor mij te zwaar ging wegen ben
ik het huwelijk in gevlucht. Wat deed Erik met Helga? Loet
met Tieneke? Wat doet Peter nu met Philip, door mee naar
Thailand te gaan? Je zou een relatie moeten nastreven zonder
eisen te stellen. Jij wilt volkomen waarheid, maar zolang de
mens zichzelf belazert kan dat natuurlijk nooit. Voor Peter ga je
niet alleen te diep, maar je stelt bijna onnatuurlijke eisen aan
die eerlijkheid. Augustinus heeft gezegd: ‘God geef me mijn
reinheid, maar nu nog niet.’ Jij bent voor Peter, die 22 jaar is,
onbereikbaar. Stelde je maar eisen. Jij dwingt je vrienden een
onzichtbare ladder te bestijgen. Wij kunnen niet voelen waar
de geestelijke sporten zitten. Dat gaat drie maanden, maar niet
constant. Peter kan die totaliteit van vriendschap niet opbrengen. Ik stelde me zelf in veiligheid en trouwde met Greet om
jou kwijt te zijn. Jij was de eerste vriend wiens kleren ik mocht
dragen, maar toch was ik niet in staat mijzelf over te leveren.
Wanneer je mij met mezelf confronteerde vlekte je mijn vijandigheid tegenover jou op. Wanneer ik mezelf als schoft zag,
dan was je mijn tegenstander. Je vergeet dat je vrienden een eigen persoonlijkheid hebben. Zelf sta je als een toren in het leven. Je vrienden willen niet geleid worden en lopen weg. Jij
overspoelt ons met liefde, je overvleugelt en verdrinkt onze eigen Ik. Je gaf Peter een eigen Ik. Dit nieuwe gevoel van eigenwaarde tilt nog zwaar voor hem. Er zitten nog teveel consequenties aan vast. Hij kan jouw waarde nog niet opbrengen.
Hij schrikt er van. Hij vlucht er voor. Je hebt mij ook opgetild.
Ik kreeg zelfvertrouwen. Voor ik jou kende, was ik alleen maar
geslaagd als komediant. Door jou kreeg ik schone nagels en tafelmanieren. Jij gaf een versnelde opleiding die onuitwisbaar is.
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119 Carl Rogers, On becoming a Person, Houghton Mifflin Company, Boston, 1961.
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Jouw stempel staat op mijn leven. Jij geeft je vrienden een eigen waardegevoel, maar vergeleken bij jou voelen zij zich toch
nog waardeloos. Wanneer ik rot deed tegenover jou, dan vond
ik mezelf een rotkerel. Hoe dit te overwinnen? Door de factor
tijd. Maar tijd maakt ook vele zaken onherroepelijk. Jij grijpt
gewoon te hoog, tenminste wat betreft Erik, Peter, Loet en
mij. Je wilt ons ook niet zien zoals we zijn. Zoals een vrouw
onvermijdelijk eens in de maand menstrueert, zo moet je accepteren, dat een vent van tijd tot tijd andere uitlaten nodig
heeft. Dit moet je bij voorbaat accepteren in je relaties met je
vrienden. Welk sterk mens heeft niet de pest aan de persoon tegen wie hij oneerlijk was? Hoe meer jij mij een spiegel voorhield, hoe meer ik bang werd voor jou. Je zou ook kunnen
zeggen, hoe meer je me eigenlijk dwong rot tegen je te doen.
Nu pas kan ik me permitteren eerlijk tegen je te zijn, want ik
heb niets meer te winnen of te verliezen. Peter wel. Die wil dat
jij een goede mening over hem hebt. Dat hoort bij zijn nieuwe
Ik. Een Ik dat hij van jou cadeau heeft gekregen. Maar wanneer je hem dan weer op een leugentje betrapt – wat zwakheid
en helemaal geen leugentje is – dan ontneem je hem weer het
beetje goud dat je hem zelf hebt helpen vinden. Je pikt altijd
vrienden met een persoonlijkheid en je maakt ze tot je vrienden, want jij bent degene, die ze tot je vriend maakt.”
Ik reed John met zijn tweeling, Robbie en Rinnie naar Amsterdam. We liepen wat in de stad, maar alles herinnerde me
aan Peter. Reed terug naar Huis ter Heide. Mam wilde me met
kerstkransjes verwennen, maar dat bracht me juist tot tranen.
Nam mam mee voor een autorit naar Woudenberg, omdat zij
zo van die streek houdt. Ik kon geen woord door mijn keel
krijgen. Het speet me zo voor haar.
Ik schrijf nu eigenlijk alles wat ik heb te zeggen in een dagboek
voor Peter. Ook las ik On becoming a Person119 uit van Carl C.
Rogers en prepareerde een uittreksel van enkele pagina’s voor
Peter. Rogers beschrijft hoe ook hij begon met praktisch werk
met kinderen. „I found myself drawn to child guidance work,
so that gradually, with very little painful re-adjustment, I shifted
over into the field of child guidance, and began to think of myself as a clinical psychologist,” schreef hij. Dit is precies de richting, die Peter in wil gaan. Ik wil alles ondernemen om Peter
hierin te stimuleren.
Rogers schrijft: „My most fruitful period of work are the times
when I have been able to get completely away from what others
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think, from professional expectations and daily demands, and
gain perspective on what I am doing. (...) I prize the privilege
of being alone.” Uit mijn hart gegrepen! Rogers: „In my relationships with persons I have found that it does not help, in the
long run, to act as though I were something that I am not. I
have not found it helpful or effective in my relationships with
other people to try to maintain a facade: to act in one way on
the surface when I am experiencing something quite different
underneath why behave for some defensive reason on the surface level one way, while in reality my feelings run in a contrary direction?”
Rogers is voor mij een bron van vitaal belangrijke informatie,
vooral nu. Lex Poslavsky zette mij op zijn spoor.120 „I feel, I
have become more adequate in letting myself be what I am.
The curious paradox is, that when I accept myself as I am, then
I change. We cannot change, we cannot move away from what
we are, until we thoroughly accept what we are. Then change
seems to come about almost unnoticed. (...) Another result,
which seems to grow out of being myself, is that relationships
then become real. Real relationships have an exciting way of
being vital and meaningful. Real relationships tend to change
rather than to remain static. (…) If I let myself really understand
another person, that understanding might change me. But we
all fear change. To enter thoroughly and completely and emphatically into another person’s frame of reference is a very rare
thing.” Al deze passages en nog veel meer heb ik naar Peter in
Thailand gezonden.
25 december 1967

Koningin Juliana spreekt vanwege Kerstmis. De vrouw is een
schat, maar ik vrees, dat zij bazelt. „Het gaat om ja of nee, om
zijn of niet zijn,” aldus hare majesteit. „Er is zoveel om voor te
bestaan. Wie niet weet waar te beginnen – wel ga eenvoudigweg leven. Voor wie zelf actief deelneemt aan wat dan ook
van al wat onze aandacht vraagt – onze hulp, ons enthousiasme
is er mateloos veel te doen. Zo is ergens vlakbij altijd iets of iemand, die ons meetrekt in de grote kring van de mensengemeenschap. (…) Wie lijdt door onzekerheid zoekt naar vastheid maar vindt die nergens. Ik zou durven zeggen: gelukkig
niet.” Werkelijk, aan kerstredes van H.M. is geen touw vast te
knopen. Dat niemand haar nu eens zegt er maar beter mee op
120 In 1972 zou ik een dag met Rogers doorbrengen in La Jolla, Californië voor mijn interviewboek over de Club van Rome.
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26 december 1967

Sliep tot 11:30 uur, wat nog nooit gebeurt is. Newsweek vraagt:
„Will of Steel?” en wijdt een artikel aan Ho Chi Minh. Noord
Vietnam ondergaat het meest geconcentreerde bombardement
uit de menselijke historie, namelijk sinds februari 1965 werden
675.000 ton bommen boven het land door Amerikanen afgeworpen. Desondanks maken de 18 miljoen mensen in Ho Chi
Minh-land een lange neus naar Washington, dat er allemaal
niets van begrijpt. Noord-Vietnam heeft nu 8.000 luchtafweerstellingen opgesteld, ook geschikt voor SAM-afweerraketten. Er
worden steeds meer Amerikaanse toestellen uit de lucht geschoten. Hoe zal de geschiedenis over dit Amerikaanse gedrag in
Azië oordelen, wanneer eenmaal maarschalk Ky en de andere
marionetten van Washington van het toneel zijn verdwenen?
De nieuwe Indonesische ambassadeur in Nederland, generaal
Taswin Natadiningrat, is gearriveerd. Hij zegt dat zijn land niet
alleen kredieten nodig heeft, maar „ervaring en vakmanschap
waar Nederlanders zo trots op zijn.” In 1957 zaten er 44.000
Nederlanders met die ervaring en vakmanschap in Indonesië.
Wij zeiden toen tegen Den Haag, draag Nieuw-Guinea over, of
ga tenminste onderhandelen, want de Nederlandse expertise is
nodig in dit ontwikkelingsland. Wij hebben de kennis en het
vakmanschap. Verstier de band Nederland – Indonesië alsjeblieft
niet al was het maar uit eerbied voor de voorvaderen, die in Indië iets groots verrichtten. Maar nee, Luns en consorten moesten
alles eerst vernietigen vanwege de fictie Papoea’s broeken aan te
willen laten trekken en nu zitten we met de gebakken peren. Intussen zwermen Japanners en Amerikanen en anderen, die feitelijk in Indonesië niet thuis horen, naar binnen om Indonesië met
behulp van handlanger-generaals verder leeg te plunderen.
Typisch Hollands wordt er nog altijd geredekaveld of Jan Cremer de literatuurprijs van Amsterdam wel of niet moet krijgen.
Nu is besloten toch maar van wel. Het Algemeen Handelsblad
belde Jan in New York op, die zei dat hij niet omkoopbaar
was. Hij werkte aan Jan Cremer III en Made in USA tegelijk.
27 december 1967

Afschrijvingen voor medewerkerschap in New York van de
GPD, het Friesch Dagblad (P. Wybenga) en van de VPRO. Dispereert niet!
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te houden. Maar door de waanzin van de zogenaamde traditie,
moet zij een kerstverhaal ophoesten als moeder des vaderlands.
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Hans en Gonnie Nikkels aarzelen niet mij te waarschuwen voor
Peter, die zij tout court „een hoerenjongen” noemen. Ik had
misschien op moeten staan en weg gaan, maar ze zijn aardig en
ze weten niet waarover ze spreken. Ik had ze niet in vertrouwen moeten nemen over mijn gevoelens. Dit oordeel over Peter zegt meer over henzelf dan over Peter. Ontmoette Mora
Henskens. Mijn vriendinnen Najwa Sarkis en Penny Hedinah
schrijven lieve brieven, maar Peter staat voor mij centraal.
Voelde me zeer verwend om samen met John van Haagen en
Erik van der Leeden in restaurant Canton in Rotterdam te
eten. John noemt mij „een wolkenjager”. Ze leven helemaal
mee in mijn gevecht hoe de emoties over Peter te hanteren. Ik
moet hem laten beslissen of hij mee naar New York wil. Moet
me veel meer terugtrekken, opdat hij niet nog meer naar Philip
Nasta wegvlucht. Of, zoals Lex Poslavsky zei: „Why the urgency?”
Jim Garrison heeft in New Orleans gezegd dat Lyndon Johnson
de waarheid over de moord op JFK voor het Amerikaanse volk
verborgen houdt. Garrison is overtuigd dat LBJ al vierentwintig
uur na de moord in Dallas precies wist wat er was gebeurd. Op
17 september zijn de samenzweerders al bij elkaar geweest. De
FBI liet die dag zelfs een intern telegram uitgaan dat op 22 november een aanslag op Kennedy zou worden gepleegd. J. Edgar Hoover had de waarschuwing persoonlijk in ontvangst genomen. Carel Enkelaar is het er mee eens, dat ik Garrison op
korte termijn moet filmen. Ik zond hem dus reeds een telegram
of 12 Januari a.s. in New Orleans zou schikken.
28 december 1967

Er schijnen zich bij de poorten van Soestdijk en Drakensteyn
geregeld mensen te melden, die met de koningin of prinses
Beatrix willen spreken. Er is weer in de tuin van het kasteeltje
in Lage Vuurse een man gepakt, die op weg was naar Beatrix.
Over geestelijke gestoordheid gesproken.
Gesprek met de heer Liao op de Chinese legatie. Hij vond dat
ik in 1964 de kans gemist had naar China te gaan, toen de
Amerikaanse overheid me bedreigde dat ik mijn emigratiestatus in de VS er door zou verliezen. Vreemd genoeg ben ik er
niet rauwig om niet te zijn gegaan.121
Jan Haak van de GPD verzekert me dat er nog geen opvolger
voor André Spoor in Washington is gevonden, die nu naar het
Algemeen Handelsblad gaat. Hans Hoefnagels heeft gehoord dat
121 Ik ben er nu in 1990, nog niet rauwig om nooit aan China te zijn toegekomen. Je
kunt nu eenmaal niet alles doen.

210

11-10-2002

11:56

Pagina 211

30 december 1967

Een brief van Peter uit Thailand. Tranen. „Na twee dagen
overstelpt te zijn met indrukken, even tijd voor Wimmes. Hoe
ben je? Ik begin me nu pas te realiseren wat er de laatste twee
weken allemaal is gebeurd in een razendsnel en doodvermoeiend tempo,” schreef hij.
Moet nu naar Frits van Eeden. Lange wandeling in de duinen
en de wind gemaakt. Hij vond dat ik met twee benen op de
grond diende te staan. „Je zou je hart over Peter niet uit storten
wanneer je gevoel echt was,” zei hij. Later met hem en zijn zus
Inez in Katwijk gegeten.
Twee Amerikaanse Canberra-bommenwerpers hebben ZuidVietnamese soldaten gebombardeerd: vijf doden en 34 gewonden. Wat zeg je tegen de geliefde van de man, die hierbij om
het leven kwam? Waarvoor verloor hij zijn leven?
Jim Garrison heeft opnieuw drie mannen als getuige opgeroepen. Twee waren cronies van Jack Ruby, die Oswald doodschoot. Eén van hen heet Loran Hall. Deze Hall was al in oktober 1963 in Dallas aangekomen en verliet de stad pas op de dag
van de moord op JFK. Hall had eveneens CIA-bindingen.
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er twee kandidaten uit eigen GPD-kring zijn. Dan maar niet.
Lang gesprek met mijn vriend fotograaf Leonard Freed. „Denk
je dat Brigitte weet wat ik werkelijk denk? Iedereen buiten jezelf,” meent hij, „is ‘outside world’ including your wife!” Een
echtgenote is een compromissituatie, de persoon met wie je
leeft, voor wie je zorgt, maar daarnaast zijn. Er andere behoeften. Leonard is bijvoorbeeld zeer bevriend met de beeldhouwer Tajiri. Die totale harmonie, zoals ik die zoek is onmogelijk: „You are reaching for the moon, Wim.”
Gerard Croiset zei het enkele dagen geleden nog anders:
„Waarheidszoekers en waarheidszeggers zoeken zelfbevrediging, precies zoals onwaarheidszeggers bij het uitspreken van
onwaarheid een emotie beleven. Leugenaars leven feitelijk aan
de hand van de spanningen die onwaarheden scheppen. Wim,
wanneer je van alles een bewijs zoekt, of waarheid zoekt, stapel
je slechts het ene probleem bij het andere op. Het zal bovendien geen oplossingen brengen.” Ik zou zonder waarheid, althans tegenover mezelf, of rondom mezelf, niet werkelijk kunnen leven. Totale waarheid is een fictie en alleen voor de Übermensch weggelegd. Maar wanneer ik iets tegen mijn moeder,
of tegen Peter zeg, dan heeft dit toch enkel waarde wanneer ik
probeer waarheid te spreken?
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In de cavalerie-eenheid van Koningin Elisabeth II is een schandaal uitgebroken, omdat drie soldaten van de Royal Horse Guards werden betrapt op homoseksuele contacten. Haal je de
koekoek! Ze lopen dag in dag uit in rijbroeken en laarzen rond
en zijn bovendien voortdurend met dieren bezig, zodat een
nummer in het hooi van de koninklijke stallen toch onvermijdelijk wordt?
Mr. E.L.C. Schiff, ambassadeur in Jakarta – en mij dus wel bekend – publiceert een public relations-artikel ten behoeve van
de generaals in Indonesië in het Algemeen Handelsblad. Het is
feitelijk een commercial om meer materiële steun te werven voor
de militairen die een coup pleegden en een bloedbad van één
miljoen mensen aanrichtten. Hoe werkt het brein van Schiff?
Ik ken hem vanuit Washington en in de VN als een brave vazal
van Joseph Luns, die zich trouw inspande om vooral te voorkomen, dat Nieuw-Guinea naar Sukarno zou gaan. Wat ik ook
nauwelijks te verstouwen vind is dat hij over het „parlement”
in Jakarta spreek alsof het te vergelijken zou zijn met een parlement in westerse democratische zin. Schiff verdoezelt opzettelijk het dictatoriale karakter van het regime Suharto. Maar
goed, de man doet tenslotte precies, wat hij weet dat meneer
Luns graag wil dat hij doet (of zegt). Fijne baan, hare majesteits
ambassadeur in Indonesië!
Oudejaarsdag 1967

Maakte een rit met mam naar plekjes van vroeger. We reden
naar Maarssen, waar zij werd geboren, toen haar vader bezig
was de ACF van de grond te krijgen. We passeerden ons vroegere huis Meerwijk. Zij vond dat de oude beuk op het grasveld
voor de villa nu te groot was geworden. Later belde ik mejuffrouw Büringh Boekhoudt, mevrouw Röell – de moeder van
Inez, dit jaar overleden – en Emile van Konijnenburg. Hij zei
Bungkarno nu anderhalf jaar niet meer te hebben gezien. Hoe
kan dat? Vorig jaar oktober waren we nog samen bij Bungkarno? Hij wilde verder liever niets over de telefoon zeggen. Hiltermann had hij niet gelezen. Belde Richard Thieuliette op in
mijn flat in Kew Gardens.
Een oude dame speelt op televisie twee delen van een pianoconcert van Chopin. Zeer roerend.122
Ik lees in Jung123 dat een verkeerd geleide ontwikkeling van de
psyche tot een psychische massaverwoesting leidt, zoals Hiros122 Jef en Iet Last zouden me aan haar voorstellen. Ze zou in mijn huis op mijn vleugel
voor ons spelen.
123 C.G. Jung, Psychologische beschouwingen, L.J. Veen’s Uitgeverij.
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Nieuwjaarsdag 1968

Ging in tranen slapen en stond in tranen op.
Om 14:00 uur belde Gerard Croiset. Hij kende mijn stemming.
„Je kunt een probleem pas oplossen door het op de tweede
plaats te zetten en er afstand van te nemen,” adviseerde hij.
Maar Peter is voor mij niet secundair. Wandelde een uur in de
sneeuw in de bossen van De Pan. Ging in Amsterdam naar de
film De Samurai met Alain Delon. Schreef vele, vele pagina’s,
wat misschien „lucht” geeft, maar geen oplossing.
2 januari 1968

Een tweede enveloppe van Peter uit Thailand. Hij kreeg mijn
eerste brieven. Ze vertrekken nu uit Bangkok naar Pathya aan
de zee. „Het klimaat stemt je niet zo tot diep nadenken. Er
overvoelt je hier een loomheid, zodat je de hele dag slaperig
bent. De Aziatische non-reflexieve atmosfeer doet je een eenling voelen in de massa. Denk veel aan je.”
Gevoelige brief van Richard. Antwoord in twee regels: „Je te
crois. Je t’aime.”
Ging naar de sauna in Amsterdam. Kon en wilde niets.
3 januari 1968

Droomde van Inez Röell.
De Chicago Tribune heeft een rapport te pakken gekregen dat
Jim Garrison in 1951 uit de militaire dienst werd ontslagen als
„totally unfit for military duty because of mental problems.” Je
zou haast zeggen dat is een aanbeveling. Ze zullen niets nalaten
om deze man verdacht te maken.
Maak me zorgen om mam. Zij begint meer er meer op haar
124 Zie ook Memoires 1961.
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jima. „Wanneer de ziel haar evenwicht verliest, verstoort zij
niet alleen het evenwicht van de natuur, maar vernietigt zij ook
haar eigen schepping.” Hij wijst er vooral op dat Hirosjima op
de eerste plaats een „psychische catastrofe” is geweest. Zo is het
natuurlijk ook.
The Overserver noemt Walt Rostow nu de meest felle havik in
de LBJ-regering. En dat zou hij ook best eens kunnen zijn. Ik
zal nooit vergeten dat hij mij in 1961, toen als nationale veiligheidsadviseur van JFK op het Witte Huis verzekerde, dat de vs
nooit één vierkante centimeter terrein in Azië aan het communisme zouden prijsgeven. Rostow heeft een idée fixe over het
communistische gevaar in de wereld.124
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moeder, grootmoeder Poslavsky te lijken. Mam zegt haar hele
leven met anderen rekening te hebben moeten houden, en dat
zij de jaren die haar nu resten met niemand meer rekening wil
houden. Ze vroeg of ik al mijn boeken wilde weghalen uit de
werkkamer van mijn vader, die ik eigenlijk min of meer heb
overgenomen. Ik moest mijn spullen maar in de garage opslaan. Ik denk dat dit haar nieuwjaarsresolutie is, omdat zij
vindt dat ik me met onzinnige zaken bezighoud, als affecties
voor, eerst Richard en nu Peter. Haar houding brengt me nog
verder van huis.
Later draaide zij weer bij, deed schone lakens op mijn bed en
was lief. Het herinnerde me allemaal aan botsingen vroeger
met mijn vader. Wanneer ik naar haar kijk, realiseer ik me altijd
weer dat zij mijn moeder is. Dan ben ik diep vervuld van het
feit dat zij tot de zeer weinige mensen behoort, die me eerlijk
zal zeggen wat zij denkt. Het vreemde van mijn „making
friends” is, wat John van Haagen noemde: „Wij spreken ook
waarheid tegen jou, of althans we benaderen die waarheid zo
dicht als maar mogelijk.” Richard noemde mij altijd een Brooklyn Mama.
4 januari 1968

Bracht een roos op het graf van mijn vader. Ik stond stil voor
me uit te staren, in tranen.
Bracht Peters moeder een vergroting van de stemmige foto, die
ik een paar weken geleden op een gracht van Peter maakte. Zij
leek er blij mee.
5 januari 1968

Peter komt terug. Kon niet slapen. Bovendien zit een muis tussen de snaren van mams piano te donderen.
Time heeft Lyndon Johnson tot man van het jaar gebombardeerd. De man is per ongeluk president geworden en is waarschijnlijk een der grootste klootzakken, die ooit op het Witte
Huis hebben gezeten. Met zijn napalm in Vietnamese sawa’s!
Trouwens, ik heb gelezen dat Dow Chemical, de multinational waar broer Theo nu voor werkt, die napalm vervaardigt,
nota bene in het Zeeuwse Terneuzen. Johnsons populariteit is
van meer dan 80 procent in 1964 gezakt tot beneden de 40
procent. Waarom moet die kerel Man van het Jaar zijn?
Vergadering bij de NTS met Carel Enkelaar, Ben Klokman en
Kees van Langeraad. Hagendorn schittert altijd weer door afwezigheid. Croiset heeft steeds gezegd dat mijn werk voor de
NTS in New York op het nippertje in orde zou komen. Dat is
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6 januari 1968

Frits van Eeden opent een tentoonstelling van zijn plastieken,
schilderijen en tekeningen, maar ik wil naar Peter in Tilburg.
7 januari 1968
Het terugzien van Peter en mijn stemming zijn niet te beschrijven.
8 januari 1968

Gisteravond waren zijn laatste woorden: „Lieve Wim, welterusten”. We zoenden elkaar. Onvergetelijk.
Hij vroeg me dit al eens eerder: „Denk je dat je iemand in blinde woede zou kunnen vermoorden?” Hoe komt hij er bij? Ik
kan niet eens schieten.
Hij bracht een koperen kaarsenhouder uit Bangkok voor me
mee. Emotionele dagen.
Carel Enkelaar gaf me een brief mee dat ik de NTS in New
York en Washington DC zou vertegenwoordigen.125 Ik voelde
in belangrijke mate dankbaarheid, ook jegens Gerard Croiset
die zich steeds garant stelde voor dit contact.

125 Zie Bijlage 6 voor de tekst.
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wat er nu gebeurt. Ik vang 18.000 gulden per jaar plus 3.800
gulden aan uitgaven voor vaste onkosten.
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9 januari 1968

Richard haalde me af op JFK. Hij vloog in mijn armen. Hij
zoende me spontaan en hield me lang in zijn armen gedrukt.
Hij voelde ondertussen mijn lichaam en vond dat ik slank was
geworden. „Ik hou van niemand, alleen van jou,” zei hij. Garrett is nu out of the window, maar hij heeft een andere vriend. Hij
moest om 20:00 uur werken. Om 20:00 uur was ik weer terug
op JFK voor een vlucht naar Detroit om daar morgen een lezing
te geven.
10 januari 1968

Om 11: 00 uur lezing voor de Town Hall in Royal Oak, Michigan. De Daily Tribune stuurde een verslaggeefster, Mary Sylvester. Het zal me benieuwen wat deze dame schrijft.
11 januari 1968

Sylvester: „The greatest trouble spot of the world feels Oltmans
lies in the crisis in psychology.” Ik las in de Daily Tribune van heden dat ik had gezegd: „We can transplant a heart, but the mind
of man, we know very little about as yet.” Meer schreef de reporter niet over wat ik de belangrijkste passage van mijn lezing
had gevonden.
Verrassende brief van Jonathan Raymond. Na alle jaren dat ik
hem ken, meldt hij zijn belangstelling voor filosofie te hebben
verloren. Zijn enthousiasme en psychologische energie zijn
voor dit vak met de muziek mee. Hij concentreert zich nu op
drama. Ik denk dat iemand hem aangepraat heeft dat hij kansen
zou hebben als acteur. Hij speelt een rol in Tsjechovs’ Sea Gull.
Verder is hij verbaasd over alles wat ik over Peter schrijf.
„What astonished me particularly is that it not only persists but
is deepened and enriched with time.”
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijft in haar liefheid en
zorg over mij: „Het schijnt je noodlot te zijn om altijd tegen
mensen aan te lopen, die je teleurstellen en die je de indruk geven dat de hele wereldpopulatie bestaat uit ellendelingen. Ik
wou dat je nu eens contact kreeg met een andere categorie, die
er toch heus ook is.” Ik begrijp hoe moeilijk het is om tegen216
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12:15 uur Eastern Airlines naar Miami.
Ik kijk naar de mensen op JFK. Dozijnen welgestelde joden vertrekken naar het warme Florida om in de zon gaar te koken.
Meestal volgevreten, verveelde, voldane smoelen. Ik voel me
compleet vreemd onder zulke mensen. Verdiep me in Somerset Maugham. „Most people think little. They accept their presence in the world: blind slaves of the striving which is their
main-spring they are driven this way and that is to satisfy their
natural impulses and when it dwindles they go out like the light
of a candle.”
Er was in de Doral Country Club een kamer voor me gereserveerd van 25 dollar. Ik ben echter naar het Strand Hotel gegaan
en boekte een kamer voor 8 dollar. Ik moet om 18:00 uur een
lezing geven voor het Farm and Industrial Equipment Institute
uit Chicago. Men houdt er ’s winters een bijeenkomst van twee
dagen in de ballroom van de Doral Country Club. Dien in smoking te verschijnen gedurende cocktails. Men verwacht een lezing over Troublespots in focus, dat is dus op de eerste plaats voor
deze mensen Vietnam.
Het begon allemaal met een luidruchtige cocktail. Iedereen
was op zijn paasbest opgedoft. Er werd, zoals altijd bij zulke gelegenheden, in de ruimte gezwamd. Paul Bucha, van bovengenoemd instituut, insisteerde, dat ik over „the boys in Vietnam”
zou spreken. Eerst werd een lavish diner geserveerd met verschillende soorten wijnen. Iedereen werd geleidelijk aan luidruchtiger en vrolijker en op dat moment kreeg ik het woord.
Ik had me dermate opgewonden over de ambiance van de
avond, de ernst van de situatie in Vietnam en het ongelooflijk
lijden van zowel Amerikaanse als Vietnamese militairen in die
onzinnige oorlog stond me zo helder voor de geest, dat ik het
woord nam en zei: „Dames en heren, het spijt me meer dan ik
u zeggen kan, maar onder deze omstandigheden kan ik niet
over het onbeschrijflijk lijden in Vietnam spreken. Uw kinderen liggen op dit moment onder Vietcongvuur, terwijl men
zich hier aan schalen met eten en wijn te goed doet, sorry, ik
126 Helaas zouden zij elkaar nooit ontmoeten.
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over Aunty of mijn moeder, dames van een zo andere generatie, duidelijk te maken, dat Peter nu juist precies de categorie is,
die ik het liefste omhels, als mens, als kameraad, en indien mogelijk als partner. Trouwens, mam voelt een zekere genegenheid voor Peter, maar juffrouw Boekhoudt kent hem nog
niet.126
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kan het niet,” en ik verliet de katheder en wandelde weg.
Men is me achterna gekomen met duizend-en-een excuses en
of ik please terug wilde komen. Men respecteerde mijn standpunt en nog meer van die praatjes, maar ik had de 250 dollar
voor de lezing in mijn hoofd al afgeschreven en aarzelde in alle
standen. Ik ben tenslotte teruggegaan en heb me helemaal gegeven met in gedachten de beelden van de oorlog voor me. Ik
zei precies wat ik dacht: dat men LBJ, Hubert Humphrey en alle
presidenten, vice-presidenten en managers van de bedrijven
aangesloten bij het Farm Institute in Chicago maar eens in de
gevechtshelikopters boven Vietnam zou moeten zetten, en onder vuur laten nemen van de Vietcong, want dat ze blijkbaar
nog altijd niet begrepen in welke penibele en doodsgevaarlijke
situatie hun generatie haar eigen kinderen had geplaatst. Ik zei
dat ik een banketbijeenkomst in Miami onder dergelijke omstandigheden een onvergeeflijke belediging voor de militairen
in Vietnam vond, om hun situatie onder het genot van drank,
eten en vette sigaren te bespreken of zelfs maar aan te roeren.
Inwendig was ik de hele avond razend en ben dat gebleven. Ze
zullen bij mijn lezingenmanagement hun beklag wel doen en
het zal mijn toekomstige inkomsten misschien schade berokkenen, maar: To hell with these people!
12 januari 1968

De zon is stralend warm. Lees in De Sade: „Wanneer mensen
bij hun geboorte wisten welk lijden hen te wachten staat, en
wanneer het slechts van hen afhing terug te keren in het niets,
zou er dan één enkele zijn, die de levensweg zou willen voltooien?” De Sade begrijpt niet hoe mensen de pretentie kunnen hebben om te denken dat de ziel onsterfelijk is. „We zullen
in de smeltkroes van de natuur verdwijnen.” Wie heeft er gelijk? Ik tendeer naar De Sade.
Onderwijzer Herbert Kohl schreef een boekje 36 Children,
over een klas negerkinderen in Harlem die hij had.127 Kohl experimenteerde met zijn kinderen, zoals Peter er dikwijls over
sprak. Hij liet de kinderen bijvoorbeeld hun eigen sprookjes
schrijven. Ik heb het boekje per luchtpost aan Peter toegezonden.
Ewout Quispel is eindelijk uit Kew Gardens vertrokken. Loets
broer René komt tijdelijk bij me wonen.

127 Herbert Kohl, 36 Children, New American Library.
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14 januari 1968

Expresbrief van Peter. Hij schreef: „De toon die uit je laatste
brieven klonk was duidelijk evenwichtiger, in ieder geval
strakker dan uit je vorige episode in Amerika… Hoe je bent
hoef ik niet te vragen. Ik weet het maar o zo goed. Mijn reactie
op je brieven is nu veel fijner. Jij schrijft anders en het is allemaal veel openlijker en eerlijker. Ook dat driehoeksidee van
Philip, jou en mij staat niet meer steeds op de voorgrond. Daar
zijn we bovenuit gegroeid.” Peter las veel en nam het stapeltje
boeken dat ik hem al zond door. „Ik schrijf je momenteel in
zéér sterke, actieve toestand. Hoop ook zo met jou.”
15 januari 1968

Philip Nasta zond me een brief zonder aanhef en zonder ondertekening. Hij probeerde me te overtuigen dat „Peter cares a
great deal for you, but as you know, he doesn’t love you.” Ik
begrijp wel wat hij bedoelt, „to love” wordt dan ook meestal
geassocieerd met „to fuck”. Ik heb deze brief driemaal overgelezen en was diep geschokt dat Peter het dagboek dat ik voor
hem schreef tijdens zijn reis naar Thailand blijkbaar aan Philip
had laten lezen. Philip schreef verder: „Will it make a great difference in your friendship with Peter, if you know that Peter
and I have become much more honest with each other? Will it
alter that wonderful contact that you both have?” Hij vervolgde: „I would like to admire, respect and accept that friendship,
as long as it is no threat to me. From your writings, it seems as if
you are completely against me because of my relationship with
Peter. Why can’t you be honest with me as you want Peter to
be with you? It will be much easier for Peter, you and me.” Later in de brief: „You have taught me to understand Peter... ”
Goed. Maar ons dagboek was niet voor Philip Nasta bestemd.
De gedachte alleen al maakt me duizelig.
Ik telefoneerde Peter. Hij zei dat Philip in de nacht, toen hij
sliep, mijn dagboek voor hem bestemd (ongevraagd) had gele219

New York

Richard kwam. Hij was lief. Ik kreeg tranen in mijn ogen.
„Wat is er toch met je? Je zou al tien jaar geleden een grote
liefde hebben moeten vinden. Je bent nu al 42 jaar. Je houdt nu
van jongens in hun twintiger jaren. Je zult concessies moeten
doen. Herinner je je wat ik je zei over Peter? Hij is nog erg
jong. Hij moet alles nog ervaren, wat jij al hebt meegemaakt,”
zei Richard.
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zen. Ik wist trouwens dat Philip Peters privacy in dit opzicht
nooit had gerespecteerd.128 Het maakte me aanzienlijk rustiger
met hem gesproken te hebben. Ik kondigde aan 24 januari
weer naar Holland te zullen komen. Hij wilde dit ook aan Philip gewoon meedelen.
New York - Detroit, American Airlines
Het sneeuwt, maar het vliegtuig vertrekt.
16 januari 1968

Lezing voor de Woman’s Club van Jackson, Michigan. Een
journaliste kwam me interviewen, maar vertelde zojuist haar
verloving te hebben verbroken. Het werd allemaal niets en op
dit moment interesseren deze zaken me niet.
De Confessions van Rousseau stellen me enigszins teleur. Het
zijn herinneringen en geen bekentenissen. Het is een kunst om
ze te lezen. Je moet tientallen pagina’s met trivialiteiten gewoon overslaan en alleen de werkelijke gedachten er uit pikken. Alhoewel: „I was born a weak and ailing child. I cost my
Mother her life, and my birth was the first of my misfortunes”,
dit is natuurlijk toch wel een ontboezeming. Zijn vader overleed 40 jaar na zijn moeder, in de armen van zijn tweede
vrouw, maar mompelde als laatste woord de naam van Jean Jacques’ moeder. Rousseau zegt niet „liefde”, maar „hartstocht”
voor muziek te hebben.
Northwest Oriënt, Detroit, New York
Mijn lezing voltrok zich zeer intens. Totaal anders dan wat ik
ooit eerder deed. Men reageerde emotioneel. Het is moeilijk
om precies te zeggen hoe, maar het was goed.
Ben dicht bij Peter. Rousseau raakte in contact met een Arabier die een oogje op hem had. „I endured his kisses, saying to
myself: ‘the poor fellow has conceived a lively friendship for
me. I should be wrong to repulse him.’” Maar de Arabier ging
steeds verder en begon voorstellen te doen, waarvan Rousseau
dacht dat de man gek moest zijn. „One night, he wanted to
sleep with me,” schreef hij. „I refused saying that my bed was
too small. He pressed me to go to his, but I again refused, for
the wretch was so dirty and stunk so strongly of chewed tobacco, that he made me quite sick.” De volgende dag vervolgde
de man zijn avances, en met zoveel kracht: „he wanted to take
the most disgusting liberties with me.” Uiteindelijk beschrijft
128 Onbegrijpelijk. Voor mij zou dit alleen al een redden zijn geweest om iemand met
andere ogen te gaan zien.
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Rousseau hoe de „Moor” zich ter blijkbaar plekke aftrok: „I
saw something white, like glue, shoot towards the fireplace and
fall upon the ground.”
Bij thuiskomst lag er een brief van mijn moeder. Uit mijn brieven maakte ze op dat ik er blijkbaar niet in was geslaagd mijn
Zijn wat op te krikken. „To be or not to be, that is the question!
Voor mij was the choice always too obvious, voor jou blijkbaar niet.
Daarom geloof ik niet, dat ik je op enigerlei wijze kan helpen,
aangezien ik volgens jou tot de gedachteloos vrolijken behoor.
Voor mij is dit alleen maar een bewijs, hoe bitter weinig je iemand met een andere outlook dan de jouwe kunt begrijpen,
maar dat geeft niet, het zal wel wederkerig zijn, dat wil ik tenminste graag aannemen. De enige raad, die ik je op het ogenblik kan geven is om jezelf tijdelijk een beetje naar de achtergrond te schuiven en een tikkeltje meer aan anderen te denken,
vooral ook in verband met diegenen waar je mee moet werken. Want anders komt er van wat je ook doet niets terecht,
wat toch nooit de bedoeling kan zijn, vooral in verband met
alle plannen, die je toch zult willen verwezenlijken, zonder een
behoorlijke dosis pep lukt het nooit!” Mam sloot een advertentie voor een eindredacteur bij het Algemeen Dagblad in. Heeft
het zin te solliciteren met „Den Haag” altijd weer tegen?
Ontdek toch voor mij dierbare gevoelens bij Rousseau: „I can
swear, that I never loved her (Madame de Warens) more tenderly than when I had so little desire to possess her (...) I still loved her as passionately as possible: but I loved her more for her
own sake than for my own, or, at least, I sought happiness with
her, rather than enjoyment or sensual pleasure (...) I loved her
too well to desire to possess her: that is most clearly; prominent
in my ideas.” (bladzijden 202-203) Ik weet wat hij bedoelt.
Eerder tippelde een „Abbé” op Rousseau en de beschrijving
ervan is charmingly stupid en beunhazerig.
Later, in bed vond ik meer emoties bij Rousseau, die ik zeker
herken. „Our mutual attachment was not increased, that was
impossible: but it assumed a more intimate form which I cannot explain, more touching in its great simplicity (...) We began
without thinking of it, to be inseperable, to share, as it were,
our existence in common: and feeling that we were not only
necessary, but sufficient, for each other, we accustomed ourselves to think of nothing that was foreign to us, to limit our happiness and all our desires to that possession of each other, which
was, perhaps, unique of its kind among human beings (...) It
was not love, but a more real possession, which, without being
dependent on the senses, sex, age or personal appearance, was
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concerned with all that which makes one what one is, and
which one can only lose by ceasing to exist...” Schreef al deze
regels in het voor Peter bestemde dagboek.
17 januari 1968

Regelde in de VN mijn perskaart, telex accreditation, een reis voor
een NTS-cameraman van drie maanden door Latijns-Amerika
met een VN-televisie team, en heb er allerlei mensen gezien.
Brandde twee kaarsen in St. Joseph’s.
Richard werkt ’s avonds en ’s nachts in een discotheek. „Ik kan
nauwelijks meer op mijn benen staan,” zei hij. Prima.
Bezocht mijn Marokkaanse vriendin en diplomate bij de VN,
Najwa Sarkis: „What if Peter turns his back on you?”
„I love him and this is not that type of boy.”
„I don’t want you to get hurt.”
„I will not be destroyed. I might shed tears, be silent, be sad,
but I value my life, my capability to love, my affection to a
high degree. I believe in myself. Nothing can ever really destroy me. Even if I lose everything I will still possess my own
feelings. True love does not need reciprocity. Love does not
need to be answered when it is in your heart.”
„But that’s true love!” riep zij uit.
Rousseau over een dierbare vriend: „He was tall and well built:
his body was a worthy habitation of his soul,” wat een uitspraak
is die helemaal op Peter zou kunnen slaan Rousseau spreekt
over „het regeren van gevoelens”. Doe het maar eens.
Dineerde met mijn vriend van Yale, Jim Carmichael. Hij verhandelt kunstmest naar de Filippijnen, Japan en Indonesië. Hij
heeft een Filippijnse lover, Johnny (28). Jim is 40 jaar. Ze zijn
nu zeven jaar samen. Hun arrangement is dat Jims carrière op de
eerste plaats komt. Alleen wanneer hij materieel succes heeft
kan hij voor Johnny zorgen. „I will meet and play with other
boys, while I am in the Far East” – want Johnny bewoont hun
flat in Manhattan en doet hetzelfde – „but I only love him and
never will think of anybody else.” Ze wonen in een flat op
1270 Fifth Avenue. Johnny werkt bij een bank en betaalt mee.
Ook kookt hij. Het viel me op dat hij toch enigszins als een
Asian house boy wordt gecommandeerd. Hij zegt op Jim te zullen wachten, terwijl Jim zelf zijn vertier zoekt in Asian bathhouses. Truth remains stranger than fiction.129
129 Eind tachtiger jaren probeerde ik hem weer te vinden via zijn bedrijf in Manilla,
maar ik ontving een brief dat hij was overleden. Ik probeer Johny nog in Manhattan
te vinden.
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18 januari 1968

Zit in de delegates-lounge van de VN met Rousseau, koffie en
een brioche. Op straat liep ik te dromen dat Peter eens mee zal
komen naar hier. In zaal 4 heeft een persconferentie van secretaris-generaal U Thant plaats. Wat een prettig mens vergeleken
bij een slob and basterd als Lyndon Johnson uit Texas. Het is toch
wel een geheel ander „product” van de menselijke soort. Hij
bespreekt Vietnam andermaal in detail. Hij denkt als Sukarno.
Ik denk trouwens identiek over de situatie in Zuidoost-Azië als
Bungkarno en U Thant.
Telefoneerde uit de VN met Peter in Tilburg. Dat was een ware
opkikker. Schreef hem meteen uitvoerig. Mora Henskens stelde me aan haar nieuwe Ierse schone, Brian, voor. Ik wist in een
oogopslag dat deze vondst een milde ramp was.
Bij thuiskomst lag er een brief van John van Haagen. „Zoals ik
het zie ben je een te consequent, te idealistisch mens, en onmenselijk, zeker ten aanzien van hetgeen menselijk mogelijk is
voor iemand en met iemand. Ben je in de buurt van je vrienden, dan overtuig je ze om dit te kunnen opbrengen, maar ben
je er niet, dan wil die iemand die overtuiging snel kwijt uit
angst voor de consequentie (leven?). Bedenk wel dat je gedachten kunt overbrengen in iemands hoofd, maar zonder
voedingsbodem helpt het niet, zoals een computer wel antwoorden geeft, maar geen gevoelens kan vertalen. Zou met je
willen praten, dat gaat beter via onuitgesproken verstaan.
John.”
19 januari 1968

Schreef een korte brief aan Bungkarno. Maar zal hij mijn
woorden ooit lezen?
J. W. Frasor, Vice-President van de Northwestern Steel and
Wire Company, schrijft dat mijn lezing in Miami’s Doral Country
Club „one of the finest presentations I have ever been privile223

New York

Na het diner arriveerde een advocaat. Jims testament moest
worden getekend. Jim wilde dat ik als een van zijn beste vrienden, als getuige optrad. Ik heb het testament niet gelezen, maar
dus wel getekend. Johnny deed me trouwens erg aan Bertie
denken. Jim merkte trouwens dat ik anders dan anders was. Ik
vertelde hem over Peter.
Rousseau (bladzijde 428): „The first, the greatest, the most powerful, the most irrepressible of all my needs was entirely in my
heart: it was the need of a companionship as intimate as was
possible...” Dat somt precies mijn doel met Peter op.
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ged to hear” was. Ik denk altijd: wanneer er tenminste één
mens in mijn gehoor er echt wat aan heeft gehad, het de moeite waard is geweest de reis ervoor te hebben gemaakt.
Ladybird Johnson had 50 blanke en zwarte dames, bekend van
naam en faam, naar het Witte Huis uitgenodigd voor een lunch. De zangeres Eartha Kitt heeft er eens onomwonden haar
mond opengedaan en iedereen sprak van een schandaal. Eigenlijk zei zij daar wat ik in Miami had gezegd, maar dan op een
passend niveau: „You send the best of this country off to be
shot and maimed”, aldus Miss Kitt. „The youths rebel in the
streets. They will take pot. They will get high. They don’t
want to go to school because they are going to be snatched off
from their mothers to be shot in Vietnam.” The New York Times meldt: „A pale Mrs. Johnson later rose and looked directly
at Miss Kitt, who leaned against a podium in the yellow walled
White House Family Dining Room, ‘Because there is a war on
– and I pray that there will be a just and honest peace – that still
doesn’t give us a free ticket not to try to work for better things,
such as against crime in the streets, better education and better
health for our people,” aldus Ladybird. Wanneer ik mevrouw
Johnson hoor babbelen over een eerlijke vrede, na wat er zoal
heeft plaats gehad in Vietnam, krijg ik eigenlijk een gevoel van
walging. Maar goed, ze is dan ook bezig met „beautifying
America’s parks and cities”, terwijl LBJ stad na stad plat gooit in
Azië.
Telefoneerde mam in Huis ter Heide, en zei dat ik de 24ste terug wil komen. „Wat kom je eigenlijk doen?” was haar onmiddellijke reactie. Vroeger zou ik door de grond zijn gegaan, nu
ben ik er immuun voor. Het is ongetwijfeld haar manier om te
zeggen liever het geld voor de reis in mijn zak te houden. Maar
je leeft maar één keer.
Om 20:00 uur een lezing voor een boys college in Salisbury,
Connecticut. Jongens van veertien tot achttien jaar. Ik ben 2,5
uur met ze bezig geweest. Het was trouwens een schitterende
campus met glooiende heuvels. Er lag sneeuw. Ik sprak in de
kapel. Ook het vragenuur was boeiend. De jongens waren
één-en-al vragen, vol belangstelling, levendig en zo onschuldig
nog. Ik zou zelf een jongen van achttien jaar gehad kunnen
hebben wanneer ik meer geloof in de uiteindelijke zin van het
leven zou hebben gehad. Logeer bij de headmaster. Deze avond
was zeer de moeite waard.
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130 Ik begrijp dat hetzelfde geldt voor dit dagboek, daarom denkt Henk Hofland dat er
niemand ooit in geïnteresseerd zal zijn. Hij heeft het faliekant mis.
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De rector kwam me wekken. Hij zei in mijn lezing veel terug
te hebben gevonden van het denken van Teilhard de Chardin.
Ik antwoordde dat ik in de grond van de zaak weinig of niets
gemeen had met diegenen, die het leven verbinden met de wil
van een God: „Wanneer er werkelijk een God is, dan zou ik
willen denken, dat hij niets met de chaos hier op aarde van
doen heeft. Ik kan, gezien wat er allemaal gebeurt, dan ook
niet aanvaarden dat er een opperste gezag van een opperste
heerser, een God, zou bestaan.”
In de trein terug naar Manhattan heb ik Rousseau’s 683 pagina’s uitgelezen. Ben blij die man te hebben leren kennen. Maar
waar ik bezwaar tegen heb, is het eindeloze gelul over totaal irrelevante zaken, die echt voor lezers niet de minste waarde
hebben. Had veel meer over zijn innerlijke zielenroerselen willen lezen en weten.130
Een paar rijen achter mij had ik een jongen zien slapen in gezelschap van een schaapachtige griet. Ik begon zelf in een
boekje van Freud te lezen. Even later, ik zal nooit weten waarom, stond de jongen naast me en vroeg of hij met me mocht
praten. Hij heette Huntley Berger (20). Hij werkte op een
school voor retarded children, en observeerde hen.
„What made you do that,” vroeg ik.
„Oh, I don’t know.” Hij bladerde eerst door Rousseau. Daarop zei hij, naar mijn Freudboekje kijkend: „Freud analysed Leonardo da Vinci. You must read that booklet. At the end of his
life, didn’t Freud say that he wasn’t sure he should have developed psycho-analysis?” Huntley’s kinderen hadden vooral problemen met wiskunde. „Zij kunnen niet vermenigvuldigen. Ik
probeer methoden te vinden om het hen uit te leggen. In het
algemeen houden zij veel van muziek. Ik speel zelf hobo.”
Ik beleefde die jongen helemaal. Hij las gedichten van Robert
Frost. „Wat ik er het fijne van vind,” zei hij „is that they are always short and make you stop and think days on end about one
poem.” Hij liet me een gedicht zien, The darkest evening of the
year. Hij schreef in de kantlijn, „dacht hier aan zelfmoord.” Hij
sprak maar door. Hij kende de componist John Cage, die bij
het componeren meende, dat het Ego diende te verdwijnen en
dat men niet met een stopwatch in de hand muziek diende te
schrijven, maar meer op goed geluk, „like flipping a coin”. Het
woord „chance” leidde hem naar een volgende vraag: kende ik
het Book of Chances (de I Ching)? Hij omschreef het als een
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soort Chinese bijbel. Men kon zijn leven rond dit ene boek inrichten, meende hij. Zijn gezicht was eigenlijk pokdalig, zijn
tanden waren niet te best, en zijn ogen drukten niets bijzonders
uit. Hij duwde voortdurend zijn haar, dat in zijn gezicht hing
naar achteren. Hij lachte me wat te veel, of hij sprak of ik. Ik
nam hem nauwkeurig in me op, vooral wanneer hij in volle
ernst naar me keek. Ik zag hem en zijn vriendin op het Grand
Central Station verdwijnen in de zich verdringende kudde
mensen. Voor altijd weg.
Ging naar een film. Een Chinese jongen vroeg me met hem
mee naar huis te gaan. Ik moet bekennen dat ik er veel voor
zou hebben gegeven vanavond iemand – anybody – in mijn armen te voelen. Ik denk dat ik gewoon de prijs voor mijn
idealen moet betalen. It’s okay. I will sleep alone.
21 januari 1968

Draai de radio aan. Vioolconcert van Max Bruch. Prachtig.
Droomde over Peter in Huis ter Heide.
Brief van Peter. Hij geniet van mijn platenspeler en radio op
zijn kamer en draait de platen, die ik hem stuurde en zegt er
van te genieten: „Voor het eerst wat warmte en sfeer op mijn
kamer.” Philip is dus inderdaad ’s nachts uit bed geslopen „en
nam de enige kans waar om de tekst van jouw dagboek bestemd voor mij te lezen.” Peter merkte er verder over op dat
Philip van alles verkeerd begrepen had en anders geïnterpreteerd dan het was: „Want wanneer je er eenmaal op uit bent
om verkeerde dingen te zien, vind je ze in elke regel.” Daarop
vertelde Philip wat hij mij had geschreven. Peter was woedend
geworden. „Met mij is verder alles okay, voor zover alles okay
kan zijn, hoop ook zo met jou. Mijn gebrekkige taalvaardigheid van dit moment staat me in de weg om mijn gedachten en
gevoelens onder woorden te brengen.” Tranen.
Ging naar de verfilming van het boek Ulyssus van James Joyce.
Het bezwaar wat ik tegen een film als deze heb, is de vorm
waarin de levenskritiek is gegoten. Het is hetzelfde wat ik tegen dichterij heb. Ik moet er niet aan denken dat er van ons
verhaal een gedichtenbundel zou zijn te fabriceren.
Ik volg nauwelijks meer de politiek of de kranten. Robert
Kennedy, senator J. William Fulbright en gouverneur George
Romney van Michigan – die onlangs ook Suharto in Jakarta
bezocht – bekritiseren in koor de regering Johnson voor het
achterwege blijven van het zoeken naar een oplossing in Vietnam. De studentenprotesten worden steeds luider en veelvuldiger. Op de Harvard University hebben 22 procent van de
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22 januari 1968

Brief van Philip Nasta. Hij geeft toe dat hij mijn dagboek voor
Peter ongevraagd heeft gelezen, „precies zoals jij die brief van
een Franse jongen aan Peter las.” Inderdaad vond ik een keer in
een van mijn ski-jacks een briefje van een Franse jongen die
131 Dr. Howard Rusk, The New York Times, 21 januari 1968.

227

New York

studenten al gezegd het land te zullen ontvluchten of liever
naar de gevangenis te gaan, dan gehoor te geven aan de oproep
tot dienstneming in het leger om te gaan vechten in een totaal
onwettige oorlog in Azië. The Times zegt in een hoofdartikel
dat de regering buitengewoon unfair is wanneer LBJ beweert
dat de critici van de oorlog geen alternatieven aandragen. De
krant somt vervolgens een lange lijst met voorstellen op van de
oppositie hoe met zo min mogelijk kleerscheuren uit Saigon
op te hoepelen. In Lyndon Johnsons kerk in Washington moesten zelfs de protesterende jongeren voor aanvang van de dienst
verwijderd worden. Iedere twintig minuten pleegt iemand in
de VS zelfmoord. Onder studenten is zelfmoord nu de tweede
voornaamste oorzaak van overlijden.131
Volgens Schopenhauers beroemde gelijkenis van de bibberende stekelvarkens kan niemand een al te intieme relatie met een
ander verdragen. „Een troep stekelvarkens drong op een koude
winterdag bijeen om zich door wederzijdse warmte tegen bevriezen te beschermen. Spoedig voelden zij echter elkaars stekels die hen weer prompt uiteen dreven. Het euvel herhaalde
zich, wanneer zij het weer koud kregen, zodat zij tussen twee
kwaden heen en weer werden geslingerd, totdat zij een matige
weerstand hadden gevonden, waarbij zij het het beste konden
uithouden en verdragen.” Freud herinnert aan dit voorbeeld.
„De psychoanalyse leert ons,” aldus Freud, „dat bijna iedere intieme gevoelsverhouding tussen twee personen van langere
duur – huwelijk, vriendschap, de verhouding ouders-kinderen
– een bezinksel nalaat van gevoelens van afkeer en vijandigheid, die slechts door verdringing terzijde worden gesteld.” Eigenlijk is dit wat John van Haagen laatst in eigen woorden probeerde uit te drukken.
Alex van Maarseveen belde met de boodschap dat Ewout
Quispel hem had verteld dat Peter en ik uit elkaar waren.
Ewout schijnt trouwens pot-feestjes in mijn flat te hebben georganiseerd. Tieneke Kilian hintte ook al dat nu alleen Peter nog
voor mij bestond, wat onzin is. Trouwens Loet weet precies
hoe het wel is.
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Peter een keertje in de stad had ontmoet. Dat kattebelletje heb
ik toen inderdaad gelezen, waar verder nauwelijks iets bijzonders in werd vermeld; niet meer dan bijvoorbeeld dat hij Peter
nog wel eens in zijn vingers zou willen hebben. Dat Philip dit
geval vergelijkt met ’s nachts uit bed sluipen om mijn dagboek
van tientallen pagina’s aan Peter stiekem te gaan lezen, zegt alles over die man en zijn sense of values. Ik begrijp dat hij het
deed uit jaloezie en naijver, maar het kan niet. Philip onderstreept met vette strepen dat Peter om hem geeft op geheel andere wijze dan hij om mij geeft. Hij had het niet beter kunnen
onderlijnen. Hij begrijpt alleen niet hoe een gelijk hij zal blijken te hebben.
Loet bracht me met Monk (zijn zoontje) naar JFK. Neem American Airlines, flight 67 naar Chicago.
Ik nam een kamer in de YMCA. Ben in The Future of an Illusion
van Sigmund Freud begonnen.132 Prachtige passages. Neem ze
in het dagboek voor Peter over. „In general people experience
their present naively, as it were, without being able to form an
estimate of its contents.”
23 januari 1968

Palmer House, Chicago
Lezing voor de Woman’s Athletic Club, waar ik al eerder ben
geweest. De club ligt aan 626 North Michigan Avenue en
heeft een volmaakt zotte naam, aangezien de dames die naar
mijn lezing komen gemiddeld 70 jaar en ouder zijn en in zaal
vol vergulde stoeltjes plaats zullen nemen. Ik was te vroeg,
vond een Steinway en speelde Rêverie en Clair de lune van Debussy.
Amerikaanse mariniers en Zuid-Vietnamese militie-eenheden
hebben zich bij Khesanh moeten terugtrekken onder druk van
de Vietcong. Honderden dorpelingen zijn per helikopter naar
het nabijgelegen Danang vervoerd. Washington geeft toe dat
sommige Amerikaanse eenheden het grondgebied van Cambodja hebben geschonden, „in the heat of the battle.”
Bij Groenland is een B-52 bommenwerper van de VS in zeer
gestort met een aantal H-bommen aan boord. Amerikanen
gaan met dit soort ondingen om als speelgoed.
Reis van Chicago naar New York met Dolf Enthoven met wie
ik op het Baarns Lyceum heb gezeten. Hij werkt nu voor de
Wereldbank in Washington DC. Viel tijdens de vlucht in slaap
en droomde van een hond, die een wolf aanvloog en tussen de
132 Sigmund Freud, The Future of an Illusion, The Hogarth Press, London, 1962.
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21:10 uur JFK Airport. K.L.M., flight 644.
Ik ben het oneens met de Economist dat Lyndon Johnson het bij
de verkiezing zal moeten opnemen tegen Nelson Rockefeller.
Ik denk dat het als puntje bij paaltje komt, het opnieuw Richard Nixon zal zijn tegen wie de Democraten zullen moeten
knokken.
Heb de Future of an Illusion uitgelezen. Er staat zo veel schitterends in, ik kan alles wel overschrijven in Peters dagboek.
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poten van de wolf naar diens strot vloog. Schrok wakker. Peter
is de psycholoog. Hij moet de droom later maar verklaren.
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24 januari 1968

Mam was lief, vrolijk en praatte honderduit.
Peter arriveerde om 16:10 uur in Utrecht. De trui die ik had
meegebracht vond hij super. De acht platen: „Kan ik dat wel
allemaal accepteren?”
De Centrale Keuringsraad voor de Dienstplicht had hem op 18
januari 1968 meegedeeld dat hij na een nieuw geneeskundig
onderzoek „voorgoed ongeschikt” was bevonden voor de militaire dienst. Ergens had hij zich rot gevoeld door die mededeling. Het belangrijkste is dat hem die onzin bespaard blijft.
We praatten uren lang, diner in het Bakhuisje, koffie in Americain. We namen een kamer in Hotel Unique. De stemming
kwam terug als in onze dagen in augustus.
26 januari 1968

We dineerden samen in Breda.
27 januari 1968

Nam vast kamer 17 in Hotel Unique. De gerant van het hotel
merkte op dat Peter nu meer „zijn kleur” werd. „Hij is niet
meer zo piepjong. Hij wordt mooier en volwassener.”
Ontmoeting met Jim Carmichael, die hier op doorreis was. We
spraken over onze wederzijdse ervaringen. „I am almost envious of you,” zei Jim. Hij schreef zelfs op de Herald Tribune:
„Think of Peter before you speed.”
29 januari 1968

We hadden een compleet weekeinde samen.
Peter: „Ik wil gewoon intieme vrienden met je zijn en met je
kunnen praten, zoals ik met niemand kan praten.”
Peter: „Ik zou best een kind willen krijgen, een scheppend gevoel hebben, een kind, dat ‘papa’ zegt…, maar misschien zeg
ik dat ook, omdat ik weet, dat ik geen kind zal krijgen.”
Peter: „Een intieme band groeit door liefde en leed.”
Peter: „Besef je hoe mensen op je inwerken, bijvoorbeeld in
seks? Al die gevoelens en emoties beginnen geïntegreerd te raken en op een praktische manier.”
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30 januari 1968

Haalde Peter in alle vroegte in het bos in Oostelbeers af.
„Wim, ben jij dat?” vroeg hij in de duisternis. Ik vond het rot
dat hij toch nog schrok. We ontbeten in Tilburg voor hij naar
school ging. Hij vroeg of ik Grundbegriffe der pädagogischen
Fachsprache van Joseph Dolch voor hem wilde bestellen.

133 Dit was met Peter een keer gebeurd.
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Peter: „Misschien, ik weet het niet, maar het zou kunnen, dat
ik zo lichamelijk op je reageer, omdat ik onbewust (ik doe dit
misschien als afweer) bang ben dat je dan weer verkeerde conclusies zou trekken. Ik ken je gevoelens maar al te goed.”
Peter: „Jij en ik raken toch nooit uitgetippeld. Misschien houd
ik volgend jaar van een straatveger, wie zal het zeggen?”
Peter: „Er zijn mannen, die ik mooi vind, of aardig, misschien
zelfs aantrekkelijk, maar, dit wil niet zeggen dat ik van zo’n
man houd. Iemand kan lelijk zijn en ik zou toch van hem kunnen houden. Je kunt nooit precies zeggen wat liefhebben is.”
Peter: (ik had geen trek) „Eet die biefstuk dan voor mij.”
Ik vroeg hem of hij zich in mijn toestand kon verplaatsen. „O,
ja, zeker, ik zou radeloos zijn.” Dit onmiddellijke antwoord
overrompelde me compleet.
Ging met mam een pannenkoek eten in Zeist. Ik vroeg haar en
passant hoe je aan iemand moet uitleggen, dat je nooit een scène en plein publique moet maken.133 Haar reactie was: „Die
uitleg moet in jouw gezelschap niet nodig zijn.” Mam vond dat
een conflict tussen geliefden eigenlijk even intiem en privé behoorde te worden beleefd als een lieve, harmonische ervaring.
„Een dergelijke ervaring is nooit geschikt voor de onwaardige
ogen van Jan, Piet of Klaas.” Haar keuze van het woord „onwaardig” zei me veel. „Een explicatie moet gewoon niet nodig
zijn,” liet zij er op volgen.
Woonde een stafvergadering bij in Hilversum met de NTS-bazen. Harry Hagendorn kwam steeds weer terug op de vraag of
ik naar Paramaribo zou willen reizen om premier Pengel te interviewen. We hebben vooral besproken, hoe de televisie de
Amerikaanse presidentsverkiezing zou gaan volgen.
Gerard Croiset vroeg of ik nog even wilde komen. Mevrouw
Croiset is nu stervende. Hij vertelde, dat men hem uit Jeruzalem had opgebeld om hem te vragen waar een verdwenen Israëlische duikboot in de Middellandse Zee ligt.
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31 januari 1968

Wanneer zullen de Amerikanen nu eindelijk begrijpen dat ze
weg moeten uit Vietnam? De Vietcong valt nu rechtstreeks
Saigon zelf aan. En tezelfdertijd nota bene zagen ze kans om de
steden Kontum, Qui Nhon, Pleiku, Tuy Hoa, Ban Thuot en
Nha Trang te bestoken. Clark Clifford (61) is nu definitief Robert McNamara opgevolgd als minister van Defensie. Van de
regen in de drup. Ze mogen geen enkel Amerikaanse leven
meer aan die waanzin opofferen.
Mijn Indonesische vriend Djie Ping Tiong schrijft vanuit het
Goethe Instituut in Murnau, West-Duitsland. Hoop hem
spoedig te ontmoeten.
Haalde Peter in Tilburg af. We waren laat op het DOK. Peter
werd aangesproken door de schrijver Stephen Membrecht, die
tegen mij zei: „Je moet niet denken dat je Peter aan de ketting
hebt.” Na enig gesmoes met Peter besloten ze, dat ze samen alleen wilden zijn en „praten”. Peter zei dat hij voelde dit te
moeten doen. Hij bleef een half uur weg, en kwam terug en
zei zeer onder de indruk te zijn van wat hij had gehoord.
We waren pas om 04:00 uur op de kamer in Unique. Hij begon oefeningen te doen en vond het te laat om nog te gaan slapen. We lagen naast elkaar op bed. Hij luchtte zijn hart over tal
van zaken. De directeur van de kweekschool had hem gedreigd, nadat iemand over Peters homoseksuele contacten had
geklikt. Hij vertelde over de jongens en meisjes in de zwemkliek. Ik begon hem anders te zien.
Gerard Croiset zei trouwens dat ik door de ervaring met Peter
word wedergeboren en dat ik er blij en dankbaar voor moet
zijn; over zes maanden beleef ik alles anders. Het is al begonnen.
1 februari 1968

Croiset: „Je waarde als mens zal door alles wat je nu meemaakt
alleen nog verder stijgen. Wanneer je er doorheen bent wordt
het erg goed.” Wijzend op een foto van zijn aankomst in de VS
in 1965 zei hij: „Vanaf dat moment is er zowel in jouw leven
als in mijn leven veel veranderd. Wij hebben belangrijke invloed op elkaar gehad.” Ik antwoordde mij niet bewust te zijn
geweest dat ik wat voor hem gedaan zou kunnen hebben.
In Jakarta zou een complot zijn ontdekt, om generaal Suharto
en zijn bende op te ruimen. Geloof er niets van. Dit soort generaals kondigt zoiets aan om nog meer mensen zonder enige
controle te kunnen afslachten. Generaal Suharto schijnt in april
een staatsbezoek van drie dagen aan ons land te zullen brengen.
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3 februari 1968

Mam zei vanmorgen dat ze gisteravond heeft moeten huilen bij
het zien van een film over de oorlog in Vietnam. Toen ze mij
er over vertelde kreeg ze opnieuw tranen in haar ogen. Ik weet
van wie ik het heb.
4 februari 1968

Stralend weer. Peter is in Oostelbeers. Er is een dia-avond over
hun reis naar Thailand.
5 februari 1967

Mam bracht een kop thee in mijn slaapkamer bij het opstaan.
Dat doet zij nooit. Ik vond het erg lief. Daarna vertrok zij naar
een begrafenis van een familielid. Ze vroeg nog, „Hoe is Peter
geweest?”
„Erg lief,” heb ik gezegd.
Er vertrekken vandaag geen vliegtuigen naar New York door
233
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Dat is altijd Bungkarno’s liefste wens geweest, en nu komt de
man, die Sukarno heeft verraden en honderdduizenden mensen heeft laten vermoorden. Welke gekken hebben dit in Den
Haag bedacht?
Peter: „Heb weinig aan Philip gedacht deze dagen. Hij wil
vrijdags mee naar de sportschool in Amsterdam, maar dan voel
ik me niet meer vrij.”
Peter: „Een getrouwde vrouw kan toch ook een fijne vriendschap in haar huwelijk hebben met een andere man?
Peter: „Het gaat er op lijken, dat ik nu degene ben die steeds
maar doorpraat.”
Peter: „Ik voelde me vandaag zo uitgelaten. Ik ken mezelf zo
niet. Heb me eigenlijk nog nooit zo gevoeld. Ik praatte tegen
iedereen maar door.”
„Ook tegen je moeder?”
„Ja.”
Peter: „We moeten eigenlijk jubelen met wat we hebben. Zei
Croiset dat het over zes maanden goed wordt? Veel zal afhangen hoe evenwichtig we zullen zijn, ook in Amerika.”
Peter: „Ik ben soms bang van mezelf, want ik wil, sinds ik jou
ken, dingen kapot gooien.”
Peter: „Ik zou morgen verliefd kunnen worden, in die zin zit
ik niet echt aan Philip vast. Ik weet allang, dat ik me niet meer
echt helemaal aan hem geef.”
Peter: „Juist omdat jij die gevoelens voor mij had is onze relatie
uniek geworden en in ons leven niet meer weg te denken.”
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de sneeuw en het slechte weer. Ik heb Keedick Lecture Bureau
getelegrafeerd. Ze seinen terug dat ik donderdag met TWA naar
Los Angeles kan doorvliegen.
Ben zeer geëmotioneerd en kan Chopin niet verdragen.
6 februari 1968

Frits van Eeden wilde raad hebben. Hij kan een studiebeurs
voor een kunstacademie in Indonesië krijgen. Er zijn enkele
mensen uit Jakarta hier. Hij wil dat ik meega om ze te ontmoeten. Zijn moeder en grootvader komen uit Indië. Dat trekt, ik
weet het, voor altijd.
Ontmoette Peter in de Postelse Hoeve, het motel waar ik bleef
slapen, niet ver van zijn huis in Tilburg.
7 februari 1968

Ga ik vandaag terug naar New York, maar wanneer dan? Wat
me zeer pijnlijk heeft getroffen is dat hij blijkbaar toch een afspraak heeft gemaakt met Stephen Membrecht. Hij heeft beloofd te zullen opbellen en doet het ook zeker. „Vind je dat
rot?” vroeg hij doodgewoon.
Mam is vanmorgen voor het eerst diep ingegaan op mijn relatie
met Peter. „Ik ken noch van Peter, noch van jou de details of
nuances van jullie relatie, maar wat ik wel weet is, dat ik jou zo
niet ken en nog nooit eerder zo heb gezien. Ik leef erg met je
mee, want ik geloof dat ik begrijp wat je doormaakt. Ik ben
zelf zo’n eenling, zo’n mens voor één, dat ik het geloof ik niet
zou kunnen verdragen om zo veel van iemand te houden die
eigenlijk van anderen is.”
„Ik geloof in Peter als in mezelf. Daarom handel ik zo. Daarom
is mijn love voor hem ook zo compleet.”
Mam antwoordde dat het haar nu niet meer verbaasde wat ik
de laatste maanden had gedaan. Zij begreep het nu volkomen.
„Ik ken Peter niet,” zei ze, „want wat heb ik nu van hem gezien? Het gaat mij dus op de eerste plaats om jou. En ik vind
het naar wanneer je zo diep ongelukkig bent, want nogmaals,
ik heb je zó nooit gekend.” Ze onderstreepte het belang van
wederzijds respect in vriendschap. „Peter moet toch de kracht
van jouw affectie voor hem voelen? Als je die affectie niet wederzijds respecteert, dan heb je niets. Alleen genegenheid aanvaarden en niets teruggeven leidt tot een Aussichtslos dood
spoor.”
Ik verwonderde mij grenzeloos over ons gesprek. Ik ken mam.
Zij moet er dagenlang over hebben nagedacht. Ik wist totaal
niet dat zij zo diep met me meeleefde, want ik dacht steeds dat
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134 Rousseau, Confessions.
135 Ik kan niet meer terugvinden welk boek ik toen las.
136 Zie Bijlage 7.
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zij mijn liefde voor Peter zonder meer als abnormaal afwees.
Vandaar dat ik er nooit echt bij haar op ben ingegaan. Mam zei
ook nog: „Je weet hoe ik er tegenover sta, ik geloof alleen in
natuurlijke dingen. Maar ik merk toch aan jou dat je echt van
Peter houdt en dat is voor jou blijkbaar natuurlijk.” Daar hield
het gesprek zo ongeveer mee op. Ze zei ook nog dat ze er absoluut niet met broer Theo over sprak, die gisteravond onverwachts uit Zürich was binnen komen waaien: „Want die zou
daar allemaal niets van begrijpen, maar ik weet nu echt hoe jij
voelt.” Nog nooit, niet in 42 jaar, heb ik ooit zo’n gesprek met
mijn moeder gehad. Ik zal haar er over schrijven.
Lees veel. Rousseau: „Wat moeten kinderen dan wel leren?
Datgene wat zij moeten doen als mens? (…) Een sterke ziel
weet schijn van wezen te onderscheiden, schakelt alle illusies
uit, houdt vast aan het gestelde doel en weet alle moeilijkheden te overwinnen (…) Kinderen behoren kinderen te zijn
voor zij mensen worden, anders worden het vroegrijpe vruchten.”134
Kwam in Americain Henk Hofland tegen: „Wat zie jij er miezerig uit! Van verdriet?”
„Henk, ik voel me zalig,” antwoordde ik. Waar is de tijd gebleven dat ik Henk zonder meer deel gemaakt zou hebben van
mijn belevenissen?
Peter kwam naar de stad. Ik belde mam, en zei dat alles okay
was. „Ik ben blij voor je,” zij ze. Ik heb haar gezegd hoe dankbaar ik was voor ons gesprek en hoe lief zij had gesproken en
dat ik nu over deze ervaringen echt met haar kon spreken. Voel
me eigenlijk gelukkig dit alles te mogen beleven.
Daarna ging Peter uit. Ik reed naar Riche in Zandvoort en las
Dostojevski uit.135 Om 01:30 uur was ik terug in onze kamer in
Hotel Unique. Ik vroeg me af waar en met wie hij zou kunnen
zijn en hoe hij zich zou gedragen, indien hij eenmaal terugkwam. De hele nacht werd ik wakker wanneer ik stappen in
het hotel hoorde. Peter kwam niet. Zeer pijnlijk.
Carel Enkelaar zette per brief onze overeenkomst nader uiteen.136
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8 februari 1968

Schiphol
„Dank je, dat je uit Amerika bent gekomen,” waren Peters afscheidswoorden. Ik zond hem van hier een telegram:
Kracht van binnenuit is absoluut essentieel in het
leven – stop – in gevoel en gedachten geef ik je
meer kracht – stop – denk aan je Wim.

KL 641 naar New York
Met loden schoenen wandelde ik de slurf af naar de vliegende
verhuiswagen. „Hoe kan ik je nu zeggen wat ik voor je voel,
dat weet je toch? Kijk niet zo wanhopig Wim.” Peters laatste
woorden echoden na in mijn hoofd. Waarom moest hij uitgerekend tijdens ons weekend, bij Stephen Membrecht gaan slapen. „Laat ik ook eens zwak zijn geweest. Ik voelde dat ik dit
moest doen. Direct al, toen ik hem zag, dacht ik, wat een aardige knul. Ik heb hem versierd, niet andersom, maar daarmee is
voor mijn gevoel tussen jou en mij niets veranderd.”
„Wat bindt ons dan toch, ondanks alles zo sterk?”
„Onze gelijkgestemdheid.” Dostojevski meent dat geluk met
lijden gepaard gaat en met lijden wordt geluk bereikt. Zou wat
wij nu meemaken tot een uiteindelijke gelukstoestand kunnen
gaan leiden?
Eindelijk lees ik weer The New York Times. De krant schrijft dat
tussen 29 januari en 7 februari 22.748 Vietcongstrijders werden
gedood tegen 614 Amerikanen en 3.408 gewonden. De cijfers
zijn nog absurder dan die van de Duitsers in de oorlog. Lezers
nemen dergelijke getallen voor kennisgeving aan, en bladeren
meteen door naar de sportuitslagen. In één week tijd zouden er
200.000 mensen van huis en haard zijn verdreven. Het gaat
hier slechts om Saigon zelf. Wie leeft zich het leed van al die
mensen, al hun vergoten tranen, angsten, misschien zelfs hun
doodsstrijd in? Niemand in de wereld schijnt bij machte te zijn
één poot uit te steken en er rigoureus een einde aan te maken.
Kots van de krant, ga terug naar Rousseau. Hij stelt: „Hart en
rede functioneren alleen dan goed, als zij elkaar steunen. In
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Los Angeles, Hotel Cécile
Rousseau: „Ik voel, dat ik rijp ben voor de liefde, maar ik zie
niemand, die mij behaagt. (...) Men heeft vaker het beeld lief,
dat men zich vormt, dan het object, waarop het berust. (…) Ik
zie mij, verloren, in dit heelal, als verdronken in de oneindigheid der creaturen, zonder iets van hen te begrijpen, noch van
hun onderlinge betrekkingen, noch van hun betrekkingen tot
mij!”
9 februari 1968

Lezing voor de Assistance League in San Barnardino, Californië. Het verliep uitstekend. Er volgde een lunch in de Country
Club. Nam een helikopter terug naar Los Angeles. Blijf deze
machines griezelig vinden. Je bent een soort ballonvaarder in
137 Het leven wijden aan de waarheid!
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hun verbondenheid leiden zij tot geluk...” (Bladzijde 111.)
„Vitam impendere vero!”137 Schreef een (ongewoon) lieve brief
aan mam.
Rousseau: „Het lichaam moet gezond zijn om aan de geest te
gehoorzamen.” Ook Emile worstelde met zijn innerlijke hartstochten. „Zij schuiven zich tussen de mens en zijn geluk, bedreigen de eenheid zijner persoonlijkheid en zijn dus een reëel
gevaar. Tegenover innerlijke dreiging moeten innerlijke tegenkrachten worden gesteld. Het moeten hartstochten zijn van
een hogere categorie. Hun gezag moet hun tirannie overwinnen.” Ook Rousseau kende „een hongerige behoefte naar
vriendschap.” Bij hem kwam de vriendschap voor de liefde.
„Zij is niet alleen genetisch de eerdere, maar schijnt ook in
waardering hoger aangeslagen te worden.” (Later schreef Peter
hier in de kantlijn: „Vriendschap is evenwichtiger en vaak minder emotioneel dan de liefde en vaker ook op een hoger geestelijk plan.”)
Had weinig tijd in New York en heb mijn reis vanuit JFK met
vlucht l van TWA naar Los Angeles voortgezet. Regelde intussen om Jim Garrison in New Orleans te filmen met een CBSploeg. Er lag ook nog een expresse-brief van Peter van einde
januari. Hij schreef melancholiek te zijn en non-actief, „…omdat er momenten zijn dat het leven alle zin verliest. Waar dient
al dit studeren voor? Iedere dag heb je je aan andere situaties en
andere mensen aan te passen. Het is nu nooit eens helemaal
fijn. Het lijkt of we voor al die rottigheid zijn geboren.” Hij
vroeg vooral niet bezorgd te zijn over zijn sombere stemming.
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een vliegende mand met twee motoren en een schroefblad.
Ik zit naast een student, die enveloppen adresseert. Bij navraag
blijkt hij assistent te zijn van de president van de Campus Crusade for Christ International. „Er zijn veel studenten, die een
oplossing voor hun problemen zoeken ,” zegt hij. „You can be
on the side of the problem, or you can be on the side of the solution. I don’t like the way our country is going. I want to
help. That’s why I chose action.” Hij geeft me een boekje over
de vier „spiritual laws”, hoe men een dynamische christen kan
worden.
National Airlines, naar New Orleans
Ik lees een boek van professor Van Wijngaarden.138 Peter wilde
dat ik het las. „Het conflict tussen drift en geest is aan elk bewust mens bekend. (...) Bij de mens, die zichzelf ongebonden
overgeeft aan zijn driften, ligt de moeilijkheid evenmin in die
driften, maar in de wijze, waarop hij erdoor wordt beheerst.”
Van Wijngaarden is van mening dat de wil en haar kracht hechter zijn, naarmate iemand meer een eenheid is. (Peter schreef
later in de kantlijn van mijn dagboek: „Natuurlijk, want bevrediging van driften verstoort vaak de eenheid.”)
Van Wijngaarden formuleerde hartstocht aldus: „Wanneer de
mens zich niet ter beschikking stelt voor den ander, maar, desnoods ten koste van zichzelf, bevrediging zoekt van eigen begeerte. (...) De ander wordt niet gediend of geëerd, maar tot
elke prijs gekocht om eigen verlangens te stillen, en dus ondergeschikt gemaakt. Hartstocht is een karikatuur van de liefde.”
(Peter schreef later in de kantlijn: „Waarom noteer je dit allemaal alsof ik dit niet wist! Ik voel me als een kind.”)
10 februari 1968

New Orleans
Ontbijt. Van Wijngaarden: „De leugen, die geen zelfstandig
bestaan heeft, verdringt de waarheid. Als er geen waarheid was,
zou er geen leugen kunnen zijn, want de leugen vindt zijn bestaan in de ontkenning van de waarheid. De waarheid staat
echter onafhankelijk van de leugen. De kennis van de misstap
bestaat uit een vermindering van bewustheid, in een verduisterd inzicht. De leugen en het kwaad (zwakheid) brengen geen
toename van, maar een gemis aan ware kennis. De negatie van
de waarheid, van het goede is geen verrijking, maar alleen een
verarming...”
138 Het boek ligt bij Peter. Ik kan het niet nader omschrijven.
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11 februari 1968

Newsweek meldt, dat Eddie Adams (Associated Press) en NBCcameraman Vo Shuu weer eens een bijzonder schokkende episode op film vast legden. Een Zuid-Vietnamese brigadegeneraal heeft pardoes op straat een hem voorgeleide Vietcongverdachte, die gekleed was in een shirt en korte broek maar wel
een officier was, door zijn kop geschoten; allemaal voor de
NBC-camera om op de Amerikaanse journaals te worden vertoond. Savage.139
Richard Nixon is deze week zijn presidentscampagne tegen LBJ
begonnen. Ik heb de NTS dringend geadviseerd om vooral een
gesprek met Nixon te filmen. Dat zou bijvoorbeeld door Willem Brugsma kunnen worden gedaan, die klaart wel meer dergelijke klussen op televisie. Carel Enkelaar heeft inmiddels geseind dat Brugsma het gesprek zal voeren en dat ik kan doorgaan met voorbereidingen treffen. Zond een telegram naar
Nixons assistent Leonard Garnett:
We request for NTS television of Hilversum, Holland a 15 minutes interview with Mr. Richard
Nixon, at his convenience for which a Dutch TV
team and to news commentator Willem Brugsma will
fly over from Holland - stop - realizing Mr.
Nixon’s time problem we are prepared to meet him
anywhere between now and February 21 - stop please advise, Willem Oltmans.

Van Wijngaarden meent: „In een partnership is er een wet van
afstand. De overschrijding er van in de identificatie van de partner met zichzelf is een gebrek aan eerbied en liefde voor den
ander uit egocentriciteit. (...) Echte overgave aan een ander is
tevens een tot zichzelf komen.”
Neem een trammetje naar het centrum. Ik bereid me zo min
mogelijk voor op het gesprek met Garrison. Ik heb nog eens
de rapporten van Enkelaar en Croiset over de affaire doorgelezen. Het moet spontaan gebeuren.
139 Newsweek 12 februari 1968. Met hierin de foto’s van het doodschieten van de Vietcong-officier.
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Zonnig, fris weer. Ga met laarzen aan en een ski-jack de stad
in – en mijn dagboek. Mis Peter.
Geregeld! Morgen film ik Jim Garrison. Kocht Siddharta van
Hermann Hesse voor Peter.
Twee kaarsen gebrand.
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14:50 uur
Zit in de ontvangstvestibule van het bureau van Officier van
Justitie, Jim Garrison. Er staat een Friese muurklok, of iets wat
er op lijkt, en een paar vlaggen. De kamer heeft houten lambriseringen. Er hangt een wapen: „Cause Civium, Nullum
Negotium Principium.”
Jim Garrison komt binnen vergezeld van een lijfwacht. Hij is
een reus van een kerel, die een ferme hand geeft. Ik moest naar
hem op kijken. Hij vroeg of ik even wilde wachten.
New Orleans Airport
Heb mijn eerdere toestel gemist, want ik heb na een fijn gesprek van 45 minuten op film te hebben nog lang met hem zitten napraten. De film gaat morgen nog met de KLM via CBS
naar Hilversum. Ik heb ook stiekem uit Garrisons prullenmand
een stuk papier met zijn handschrift erop gepikt om door Henk
Bruinsma te laten analyseren.
„President John F. Kennedy is vermoord door elementen van
de Central Intelligence Agency,” zegt Garrison. „Zij die bij de
moord waren betrokken hebben er lang aan gewerkt een zodanige voorstelling van zaken te kunnen geven, dat de verdenking op anderen zou komen te rusten. Deze manier van het organiseren van een moord is de standaardmethode van de CIA.”
Hij verduidelijkte hoe de CIA, die 20 jaar geleden werd opgericht om het Communisme in de wereld te bestrijden, geleidelijk aan dit doel uit het oog begon te verliezen. „Wanneer de
CIA iemand uit de weg wil ruimen, wordt er altijd voor gezorgd dat iemand anders in een zodanige positie wordt gebracht, dat hij er bijvoorbeeld voor kan worden gearresteerd.
Het moet altijd liefst een communist zijn of iemand, die van
communisme kan worden verdacht. Communisme wordt immers door fascisme steeds gebruikt als voorwendsel om de democratie te vernietigen? Ik ben bang dat het nu in Amerika zover is gekomen, dat we een soort fascisme hebben ontwikkeld,
geboren in welvaart, een soort liberaal fascisme dat geen hoge
laarzen meer draagt en geen Horst Wessel-liederen zingt, maar
wel haar eigen soort concentratiekampen van de geest inricht.”
Garrison zei zich bewust te zijn, dat een vergelijking met
Duitsland of Adolf Hitler schokkend zou overkomen. „Maar
waar ik het over heb is niets minder dan het feit dat het fascisme in Amerika is gearriveerd. Het is gekomen in de vorm van
de CIA, die ons fascistisch alter ego is. We hebben weliswaar,
een grondwet, die vroeger effectief is geweest. Het was een
uitstekende grondwet, die echter nu niet langer ter zake is, om240
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dat we een onderdeel van de regering hebben ontwikkeld, dat
buiten die grondwet staat en dat machtiger is dan de rest van de
regering bij elkaar: de CIA.
Garrison vertelde verder dat hij al kort naar de moord op JFK
een zekere David Ferrie op het spoor was gekomen, die zich
op de middag van de moord nogal vreemd had gedragen en
achteraf een lid van de CIA bleek te zijn. Hij had Ferrie overgedragen aan de FBI, die hem ondervroeg en hem daarna weer liet
gaan. Er is toen, aldus Garrison ook bewijsmateriaal vernietigd.
Nadat de Warren-Commision het befaamde rapport had gepubliceerd heeft Garrison geen aandacht meer aan de zaak besteed,
omdat het niet bij hem op kwam te veronderstellen dat de Chief
Justice van Amerika en de prestigieuze leden van de commissie
gezamenlijk zouden liegen. „Intussen moet ieder van hen hebben geweten dat Lee Harvey Oswald zeker niet de enige
moordenaar in Dallas was geweest. Ieder van hem moet zelfs
hebben geweten, dat de CIA John Kennedy heeft vermoord.”
Dat Lyndon Johnson het ook moet hebben geweten leidde
Garrison af uit het feit hoe hij de Commissie-Warren samenstelde, bijvoorbeeld uit de keuze van Allan Dulles, het voormalige hoofd van de CIA; senator Richard Russell die in het
„watch-dog” comité van de CIA zit; Gerald Ford die bekendstaat
als de beste vriend van de CIA in het Huis van Afgevaardigden
en John McCloy, het hoofd van de OSS, de organisatie waar de
CIA uit is voortgekomen. Het onderzoek kwam echter pas
weer op gang, toen er in het Congres zelf stemmen op gingen,
die meenden dat Lee Harvey Oswald de president niet kon
hebben vermoord. Garrison besloot de zaak opnieuw na te lopen. Door de handel en wandel van een groot aantal personen
nader onder de loep te nemen kwam hij tot de conclusie dat de
moord op JFK door elementen in de CIA moest zijn gepleegd.
Ons gesprek belandde bij Oswald, die volgens Garrison zelf in
verbinding met de CIA had gestaan. De officier van Justitie had
hier dezelfde zienswijze over als Oswalds moeder. „Feitelijk”,
aldus Garrison, „is de mysterieuze reis van Oswald naar de Sovjet Unie een CIA-operatie geweest. Daarna zou men hem uitstekend kunnen voorstellen als een communist of sympathisant
van het communisme. Het was dan immers nuttig werk van
Jack Ruby om die verkapte communist neer te schieten. Terwijl Oswald nota bene voor de CIA in Rusland was geweest
werd hij zonder meer uit de weg geruimd om daarna in het
openbaar en officieel voor altijd als de communistische moordenaar van JFK te worden gebrandmerkt. En dit,” aldus Garrison, „terwijl men maar al te goed wist, dat hij absoluut geen
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communist was.” Ook dit hebben George en Jeanne de Mohrenschildt, die Lee en Marina Oswald enkele jaren van zeer nabij
meemaakten, mij in alle toonaarden bevestigd. Oswald was
niet alleen geen communist, maar een bewonderaar van John
F. Kennedy.
Ik opperde vervolgens of Kennedy dan misschien met zijn politiek van detente jegens Khrushchev de plannen van de CIA en
een aantal gevestigde belangengroepen, zoals de oorlogsindustrie, in de war stuurde. „Er bestond een schrille tegenstelling
tussen de buitenlandse politiek van Kennedy en die van de CIA
en het militair-industriële complex. De Koude Oorlog was gestadig in hevigheid toegenomen. We beseften niet dat bepaalde
krachtig gevestigde belangen bij het voortduren van deze spanningen het allergrootste belang hadden. President Kennedy
heeft een grondige poging ondernomen om dit land een blijvende vrede te brengen en daarom werd hij vermoord,” aldus
Garrison. Hij staafde zijn standpunt met een aantal die betrekking hadden op Vietnam, Cuba, China en de Sovjet Unie.
„Ik wil,” zo vervolgde Garrison, „niet teveel kritische dingen
over mijn regering zeggen, maar ik moet mij hierover uiten,
tenminste tegenover Europa, want in Amerika lukt me dit niet.
De pers wordt nu zozeer door de CIA beheerst dat we eigenlijk
niet meer de waarheid kunnen zeggen. Ze hebben ons de keel
dicht geknepen. Ik wil de wereld echter laten weten dat er iets
fout is, dat ze Kennedy hebben vermoord en dat de volgende
president van de VS die probeert de oorlogsmachine af te remmen en dit land vrede wil brengen ook zal worden vermoord.
Ze zullen het gewoon op een andere manier doen, in een andere stad op een andere plaats. Misschien zal het dan een ongeluk zijn of er wordt weer een andere communist gebruikt,
maar hij zal worden vermoord, omdat deze gigantische belangengemeenschap, die oorlog nastreeft, de Koude Oorlog tegen
iedere prijs wil laten voortduren. Men zal van hieruit niet toestaan dat wie dan ook deze oorlogsspanning zal tegen houden.”
Garrison ging eveneens in op de fameuze Zapruder-film waarop voor de hele wereld te zien is dat van twee kanten, en dus
door meerdere personen, op JFK werd geschoten. Deze film
wordt vooralsnog geheim gehouden en mag door niemand
worden gezien, omdat de hele natie dan met eigen ogen zou
kunnen waarnemen dat de conclusies van de Warren Commissie bedrog zijn. President Johnson heeft veel bewijsmateriaal
tot geheime stukken laten verklaren, die 75 jaar geheim zullen
moeten blijven. Dat bewees andermaal, aldus Garrison, dat LBJ
bewust uit was op een cover-up, omdat Johnson deksels goed
242
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13 februari 1968

Kew Gardens
Zond Carel Enkelaar het volgende telegram:
Interview of 40 minutes should be with Harry Hagendorn now - stop - KRO television (met Willebrord
Nieuwenhuis) went to New Orleans last week, but
Garrison following our agreement did not make himself available to KRO – stop - Garrison impressed
with source142, and will study several data I gave
him closely while scheduled second meeting within
ten days for a special reason –stop - will closely
keep you informed developments highly encouraging
stop also reached Nixon on campaign trail in Concord, New Hampshire and was informed to standby for
interview next wednesday night in New York – stop tried to reach you and Brugsma at once - stop - am
working hard on new date which will be a delicate
and difficult affair. - stop - Willem.

Omdat Peter in ons telefoongesprek had gezegd opnieuw met
Stephen Membrecht uit te zijn geweest ben ik zeer upset en
schrijf weinig. Zelfs Penny Hedinah, mijn vriendin in Jakarta,
schreef: „I wonder what is wrong with you. You have never
been in the ten years we write each other so downhearted before.
140 Ik weet niet wat er bij de NTS met de originele film gebeurd is.
141 Ralph Slovenko, Crime, Law and Corrections, Charles Thomas Publisher, Illinois,
1966. „Voor Willem Oltmans van Jim Garrison” schreef hij er onder.
142 Met deze term duidden we in internationale telegrammen Gerard Croiset aan.
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wist hoe Dallas werkelijk in elkaar zat. Garrison zei ten slotte
dat hij het niet ondenkbaar achtte dat men hem ook uit de weg
zou ruimen: „Maar het belangrijkste is dat de waarheid aan het
licht komt, niet alleen over wat ze de Kennedy’s hebben aangedaan, maar ook wat er met dit land is gebeurd voor het te laat is.140
Ik was vooral onder de indruk van de rustige wijze waarop
Garrison zijn betoog hield, zonder een spoor van emotie te tonen; hij wist zijn gevoelens als ervaren officier van justitie perfect te beheersen. Hij sprak buitengewoon overtuigend, gedetailleerd en recht in de camera kijkend, zoals ik hem had gevraagd. Hij gaf me als aandenken Crime Law and Corrections van
Ralph Slovenko, met een voorwoord van hemzelf erin.141
Telefoneerde eerst Peter in Tilburg, vervolgens vloog ik, via
Atlanta terug naar New York.
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What happened? I notice, every time when you are in Holland,
you got such a painful feeling. I am very sorry for you! I can’t
understand, what makes you so sad. I worry about you, really!
Is there anything I can do for you from the Far East?”
Harisanto schreef uit Stuttgart: „The Germans are very cold,
like the weather is now, so far I have not found any kontjo’s.143
The general atmosphere at school is good. As I see it, the clash
between professional politicians and intellectuals has begun all
over again. This happens all over the world. Young technologians and intellectuals seem to realize that they have been used
all the time by the parties in power for the benefit of political
parties.” And so on. Een lange, bedachtzame brief.
14 februari 1968

In een brief, per expresse verzonden, schreef Peter over hoe hij
onlangs naar Philip ging. Eenmaal daar barstte hij in tranen uit.
Philip was erg ongerust, maar Peter kon geen woord door zijn
keel krijgen: „Hij zou het toch niet hebben begrepen.” Hij was
bij Stephen Membrecht geweest. „Na alles wat er de nacht tevoren was gebeurd leek echte vriendschap, de wereld, liefde
me absurd toe en zonder enige zin. Deze gedachten kwellen
me al te vaak en drukken me tot op de grond. Het denken aan
mijn toekomst bezorgt me de laatste tijd ook vooral angst en
onzekerheid. Wat is de drang in ons om toch steeds status en
aanzien te zoeken?” Hij voelt zich wat onze relatie betreft „erg
fijn en optimistisch”. Ik probeer hem dan ook zo veel mogelijk
zekerheid te geven. „Er is toch nog steeds een hoerige onrust
in mij om me te werpen in avontuur, spieren en roes tot ik er
van kots. Zou mijn jong-zijn de voedingsbodem zijn van die
onrust? Wat denk je?” Zijn brief maakte me intens blij.
18:45 uur
JFK Airport.
Kafka: „Wij woelen en doorwoelen onszelf als een mol en komen helemaal zwart en fluweelharig uit onze ingestorte zandgewelven. (...) In mijzelf bestaan er zonder menselijke relatie
geen zichtbare leugens. De begrensde kring is zuiver.”144
Zond Peter een telegram:
Do not forget the ring it shall protect you – stop
– please write as fully and open as you can – stop
– be rational and balance head and heart against
143 Kontjo is vriend in het Javaans.
144 Dit boek ligt bij Peters familie op zolder.
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15 februari 1968

Plymouth, Michigan, Mayflower Hotel
The New York Times meldt, dat het Eerste Bataljon van het Vijfde Marine Regiment 200 yards is opgerukt bij het innemen van
de negentiende eeuwse citadel van de stad Hue. Bij het vorderen van die 200 yards zijn elf Amerikaanse mariniers gesneuveld en 45 gewond.145
Kafka verkiest, wanneer hij moet kiezen tussen waarheid en
halve leugen, de hele leugen. Hij ging naar bed met een
vriendin van zijn verloofde en heeft nooit geweten dat die
vrouw een zoon van hem heeft gekregen. Het kind overleed
op zevenjarige leeftijd, nog voor Kafka zelf overleed. Ik kan me
zo’n situatie niet indenken. Peter schreef in de kantlijn naar
aanleiding van een opmerking van mij over de liefde tussen ons
– die ik zo volledig en volmaakt mogelijk zou willen laten zijn:
„Liefde is een mysterie, en onanalyseerbaar, maar buiten de
liefde is er nog zo veel meer unieks en onuitspreekbaars tussen
twee mensen mogelijk.”
Om 11:00 uur een lezing voor de Town Hall Forum van
Northville, Michigan. Na afloop kwam een dame naar me toe,
die zei mij vorig jaar in Birmingham, Michigan te hebben horen spreken. „You have changed Mr. Oltmans, you have developed a philosophy, and you seem another person. I came to
hear you again, but this time you really sold me on your ideas.
You have become so human...” „Zie je wat je hebt gedaan!”
schreef ik in Peters dagboek.
American Airlines, flight 226 naar JFK
„Schrijven als vorm van een gebed. (…) Schrijven als vorm van
vrijage. (…) Ik kende zijn angst voor ik hem kende. In de vier
dagen dat hij naast mij was, is hij die angst kwijtgeraakt. Wij
hebben er om gelachen. Er was niet de geringste inspanning
voor nodig, alles was eenvoudig en helder. Zijn ziekte was
voor ons als een kleine verkoudheid.” (Kafka)
Milena Jesenská, die Kafka begin 1920 leerde kennen en die
zijn laatste grote liefde was, kreeg al zijn dagboeken. Hij vroeg
ze nooit meer terug.
145 Thomas Johnson, The New York Times, 15 februari 1968.
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reality – stop – cultivate willpower against passion not to be painting flowers on water – stop –
above all wees zuinig erg zuinig op het liefste in
de mens zijn liefde en tederheid. Wim.
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16:45 uur
We vliegen laag over de zee naar het vliegveld toe. De zon
schittert prachtig op het gerimpelde wateroppervlak. Ik geniet
van de schoonheid van dit spektakel, ik zou het met Peter erbij
mee willen maken. Wanneer hij nu bij me zou zijn, zou ik alleen even zachtjes zijn hand hebben aangeraakt om iets van zijn
eenzaamheidsgevoelens proberen weg te nemen, op te laten
lossen, in een gevoel van eenheid tussen ons, en misschien als
gedeeltelijke troost.
16 februari 1968

De Amerikaanse luchtmacht maakte weer eens bekend, dat 42
tot 44 mensen werden gedood en 57 tot 59 gewond tijdens een
bombardement met B-52’s vijftien kilometer ten noorden van
de Saigon, omdat er een fout werd gemaakt door de piloten.
Zo ging het ook bijvoorbeeld met Nijmegen in de Tweede
Wereldoorlog.
Telefoneerde mijn moeder in Huis ter Heide. Zij zei nog nooit
zo bezorgd over me te zijn geweest als nu, deels om Peter en
deels omdat ik toch doorga met de JFK-affaire, ondanks de waarschuwing van meneer Glenn Bryan Smith dat ik vermoord zou
worden.
Richard Thieuliette belde. Hij schijnt nu een flat van iemand
te kunnen gebruiken op Fifth Avenue, vlakbij 23th Street. Er
staat een Steinwayvleugel in. Dat alleen al bezorgt me droombeelden. Al twintig jaar verlang ik om „eens” mijn pianospel
weer op te kunnen nemen. Er zouden drie werken zijn om
mee te beginnen: de Chopin études eerst, eenvoudige Bachstukken en alles wat ik leerde spelen van Debussy. Ik ontmoette hem in El Al’s Bar. We lunchten in de VN en gingen naar zijn
nieuwe woning. Richard laat extra sleutels maken. Ik kan komen spelen wanneer ik maar wil. Hij gaf me een plaat van Nina
Simone.
Peter schreef dat hij weer bij Stephen Membrecht in Amsterdam is geweest. „Je krijgt natuurlijk al de kriebels als je die
naam hoort, maar waarom zou je? Ons contact, voor de zoveelste maal, is toch zeldzaam uniek en daar valt door niets en
niemand aan te tornen. Wat ik verder voor hem voel, weet ik
niet. Niemand kan de hele waarheid over zichzelf vertellen. Ik
zat een beetje in een versufte toestand in de trein. Een glimlach
van een vrouw viel me op, ze had nog steeds iets van haar
jeugd. Achter die lach ligt een veelheid van geleefd lijden met
betraande ogen… Ben nog altijd in een toestand van onverschilligheid voor het bestaande. Voel nog altijd op de achter246
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Exciting (Garrison) interview – stop – keep you
informed, Carel.

Ik antwoordde:
Try to advise when interview will be shown – stop
– working around the clock on Richard Nixon which
seems reasonably secured for some time next week.

De Sun-Telegram in San Bernardino, Californië publiceerde een
verslag van mijn lezing daar opgetekend door Marie Shoemaker. Ik had er gezegd: „The worst trouble spot in the world is
not Vietnam, but Washington DC, because of the stupid decisions being made there, particularly about the war in Vietnam.” Miss Shoemaker: „Oltmans called the US involvement
in Southeast Asia a Communist trap, because the US is pouring
billions of dollars into a war she can’t win. It is a Communist
conspiracy to bring down America economically. Oltmans
warned that the Soviets were working around the clock to
build a solid economic base while the US was fooling around
in Vietnam and bleeding to death. ‘I don’t see,’ said Oltmans,
‘why we have to worry or get alarmed about Vietnam going
Red. When US troops move out eventually, Vietnam will go
Red anyway, and ten times more Red than before Americans
went there. They hate the West.’ He decried the ‘senseless
slaughter’ among 500.000 young American men fighting a jungle war ‘they cannot win’.”146
146 Marie Shoemaker, Sun Telegram, 10 februari 1968.
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grond van elke daad en handeling het zinloze en vaak het belachelijk absurd. In de trein ontdekte ik zo plotseling, dat het de
laatste jaren onmogelijk is geworden nog in een regerend godswezen te geloven. Ik zou het wel willen, maar ik kan het niet
meer. Geloof heb je niet in je macht zoals liefde of verliefdheid.
Wim, Ik maak je toch niet worried? Ik ben helemaal okay…
Wij zijn! Peter.”
Er was ook een lieve brief van mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt, die als dochter van een psychiater het een prima gedachte vond om professor Dijkhuis te raadplegen. Maar Lex
Poslavsky liet me trouwens al weten dat Dijkhuis zelf het niet
kon (of wilde) doen. Aunty eindigde: „Ik hoop, dat je ervan
overtuigd bent, dat ik van harte met je meeleef.”
Carel Enkelaar zond een telegram:
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17 februari 1968

Express brief van Peter. Hij bedankt voor de grote hoeveelheid
„geestesmateriaal”.147 „Ik heb er veel aan gehad, want het heeft
me blij gemaakt en tot nadenken gestemd. Je hebt me de laatste
tijd vooral veel geschreven over wil, hartstocht, geest, gevoel,
rede en integratie en hoe ze bij de ideale zedelijke mens aanwezig zijn. Ik wil je niet kwetsen, maar soms, als je weer zo
moralistische te werk ging, voelde ik me als een klein kind tegenover zijn vader, die een vermanende vinger uitsteekt.” Hij
bedankte en vond het fijn, dat ik hem zoveel materiaal toestuurde, „maar de schoolmeesterondertoon zit me soms een
klein beetje dwars”.
18 februari 1968

„In de geest is er geen onderscheid tussen man en vrouw,”
schreef Kierkegaard148 „De geest kan zich in het erotische niet
uitdrukken, daar voelt zij zich vreemd. De geest trekt zich dus
terug, maar juist dat is de angst en de schaamte.” (Peter zette
hier later vette strepen bij). „De angst is een uitdrukking van
de volmaaktheid van de menselijke natuur. Hoe meer angst,
des te meer zinnelijkheid. De opgave is natuurlijk om het seksuele in de geestelijke bepaaldheid op te nemen. Hier liggen de
zedelijke problemen van het erotische. De realisering daarvan is
de overwinning Van de liefde in een mensenleven, waarin de
geest heeft overwonnen. Wanneer dat is gebeurd is de zinnelijkheid in de geest tot klaarheid gekomen en is de angst verdreven,” aldus Kierkegaard. Maak nog meer pagina’s en pagina’s vol aantekeningen, die Peter allemaal zal lezen.
Ontmoette Adela Acevedo, de Argentijnse vrouw van mijn
Yale-vriend, Freddy Heath. Haar vader ondergaat hier een hersenoperatie. Zij huilde op mijn schouder. Zij hebben twee
meisjes van 17 en 15 en een jongen van 13 jaar, Santiago.
De Kinder Totenlieder van Mahler maken me doodstil.
19 februari 1968
Televising Garrison interview Wednesday Panoramiek full forty minutes, Carel.

De NTS heeft het avondprogramma van 21 februari 1968 zelfs
gewijzigd in verband met de uitzending van mijn gesprek met
147 Tientallen pagina’s citaten uit boeken die ik las bleef ik Peter toesturen. Hij voorzag
ze van aantekeningen.
148 Helaas weet ik ook nu weer niet uit welk boek het was.
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De VS hebben de meest bloedige week sinds het begin van de
oorlog in Vietnam achter de rug. Tussen 28 januari en 3 februari werden 416 Amerikanen gedood en 2.757 Amerikanen gewond. Het Zuid-Vietnamese leger verloor 784 man en 2.230
gewonden. Volgens de Amerikanen had men 15.515 Vietcongstrijders gedood. Onder de burgerbevolking waren in één
week 3.071 mensen gedood en 8.000 gewond geraakt. Er werden 22.000 huizen vernield, 9.000 in Saigon.150
Bij het lezen van een gesprek met Graham Martin, assistent van
Dean Rusk voor Zuidoost-Azië realiseer ik me weer opnieuw
dat Washington een militaire coup in Indonesië uitsluitend
goedkeurde, om er voor te zorgen, dat er in de rug van het
Amerikaanse leger in Indo-China geen belangrijke militaire
149 U.S. News & World Report, 19 februari 1968.
150 Idem.
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Jim Garrison. Het eerste deel zal worden vertoond tussen 19:31
en 19:56 uur en deel twee van 20:30 tot 20:45 uur. Het kan
niet mooier, voor en na het 20:00 uur nieuws.
Senator Robert Kennedy heeft precies hetzelfde gezegd als ik
in mijn lezingen doe: „It is time to face reality that a military
victory is not in sight in Vietnam and that it probably will never come. (…) Our enemy, savagely striking at will across all of
South Vietnam, has finally shattered the mask of official illusion
with which we have concealed our true circumstances even
from ourselves. For 20 years, first the French and then the United States have been predicting victory in Vietnam. Once in
1962, I participated in such predictions myself.”149 Senator
Kennedy gaf een lijst van fundamentele waarheden in Vietnam:
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strijdmacht die de oorlog in Vietnam vijandig was gezind op de
been was. President Sukarno beschouwde zich als een aartsvijand van die oorlog en was van mening dat de Amerikanen binnen de kortste keren van het toneel in Azië dienden te verdwijnen. Suharto laat het kennelijk koud.
Luister naar Chopins Nocturnes, de liefste muziek, die ooit werd
geschreven.
20 februari 1968

The New York Times laat met drie vrij omvangrijke foto’s een
absoluut beestachtig drama uit Vietnam zien. Een zwaar gewonde Vietcongstrijder, Ngo Van Tranh, is vanuit zijn huis
meegenomen en in een soort kuil neergezet. Foto 1 laat zien
hoe een Zuid-Vietnamese militair de jongeman, in korte broek
en openstaand hemd, en machteloos achterover leunend, uit een
veldfles laat drinken. Let wel: hij is slechts verdacht voor de
Vietcong te strijden. Foto 2 laat zien hoe een andere marinier,
met de loop van een machine geweer op hem gericht de weerloze man zogenaamd ondervraagt. En foto 3 vertoont een derde marinier, die de jongen, na hem eerst met een mes te hebben bewerkt (er wordt niet bij gezegd op welke plaatsen werd
gestoken) overhoop schiet. De foto’s zijn afkomstig van de Associated Press. Ik kreeg het warm van woede en schrik. In een
onderschrift wordt verduidelijkt dat zwaar gewonde Vietcongstrijders „meestal” worden neergepaft, omdat de hospitalen
overvol zijn.151 Wat in Vietnam gebeurt, is voor normale mensen onvoorstelbaar. Wat voor effect hebben dergelijke foto’s op
lezers?
Dineerde met Richard in de VN. Hij was het er over eens dat
onze relatie zich heeft genormaliseerd. „At least, we don’t live
an illusion now,” zei hij. Wat ik altijd weer doe, ik noemde
hem per ongeluk Peter. Het zelfde gebeurt bij Peter, die ik
soms (mijn broer) Theo noem. Lex Poslavsky noemt dit verwarrende verschijnsel, „een gebrek aan concentratie”.
20 februari 1968

Informeerde Carel Enkelaar per telex, dat McKinley, Nixons
persman, nu heeft gezegd dat we Nixon het beste tijdens zijn
verkiezingstournee in New Hampshire kunnen filmen. Dat betekent met de Republikeinse presidentiële kandidaat op campaign trail gaan. Ik telegrafeerde Kees van Langeraad NTS dat
Willem de Koning geen zin had in een tweede interview, nadat
151 The New York Times, 19 februari 1968.
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21 februari 1968

Lees al een paar dagen in Totem en taboe van Sigmund Freud en
maak vele pagina’s aantekeningen om naar Peter te zenden.
In een boekwinkel, op weg naar het vliegveld, in Newark viel
mijn oog op het boek Soul on Ice, door Eldridge Cleaver in de
gevangenis geschreven. Dat interesseert me zeer.
Allegheny flight 303, Convair jet
Eldridge Cleaver is een ontdekking. Het zegt veel over het
denken van negers in 1965 en nu. Hij zat in Folsom Prison. Op
pagina 18 zegt hij al dat „the Vietnamese people are afflicted
with a rampant disease called Yankees.”153 Ben benieuwd naar
de rest.
Lezing om 20:30 uur op het York Junior College, in York
Pennsylvania. Ik werd in Harrisburg afgehaald. Diner met de
rector en een paar mensen. De lezing werd bijgewoond door
vijftien meisjesstudenten en twintig leden van verschillende faculteiten. Daar betalen ze mijn manager dan 300 dollar voor,
wat absurd is. Een professor uit Zuid-Korea noemde me „cruel”, omdat ik had gezegd dat ik mensen haatte, die zich door
een buitenlandse mogendheid lieten gebruiken om diens belangen te dienen.
Keerde pas om 00:55 uur op Newark terug en moest nog naar
Long Island. Heb de helft van Cleavers boek gelezen. Indrukwekkend. Het is duidelijk wie zijn helden zijn: Fidel Castro,
152 De Typhoon, 7 februari 1968.
153 Eldridge Cleaver, Soul on Ice, Mgraw Hill, New York, 1968.
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hij onlangs John de Rooij – door tussenkomst van Jan Cremer
– uitgebreid te woord had gestaan.
Telefoongesprekken met Marguerite Oswald in Fort Worth en
George de Mohrenschildt in Dallas. De schrijver Paris Flammonde wil de affaire rond mijn auto-ongeluk, net na mijn benadering van Robert Kennedy, J. Edgar Hoover en de FBI, in
zijn nieuwe boek opnemen.
Schreef in een artikel voor De Typhoon dat Richard Nixon opnieuw een gooi naar het Witte Huis deed: „Nu eindelijk kans
op succes?”152
R. Keedick kreeg een brief van de rector van de school in Salisbury, Connecticut: „Mr. Oltmans proved to be a thoroughly
engaging and impressive speaker. The boys were obviously
moved by his presentation and by the intensity with which he
approaches his subject. We enjoyed very much getting to know
him.”
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Che Guevara, Kwame Nkrumah, Mao Tse tung, Gamal Abdel
Nasser, Malcolm X, Ben Bella, Martin Luther King, Ho Chi
minh, Chou En lai, en Stokely Carmichael.
22 februari 1968

Ga naar Richards flat, op 178 Fifth Avenue. Jan Cremer komt
langs om zijn echtscheidingspapieren af te geven, die ik bij zijn
advocaat in Amsterdam moet deponeren. Hij maakt nog altijd
gebruik van mijn introductie bij Hans Warendorf.
J.F.K Airport, Super DC-8 naar huis
Een stewardess brengt me de ochtendbladen van 22 februari.
Eindelijk heeft men in Nederland unaniem lof voor mijn Garrison-interview. Meneer Han Hansen zette boven het televisiecommentaar: „Gedurfd betoog van Garrison in Panoramiek. Harry Hagendorn had mijn interview gepresenteerd en
werd dan ook in de Volkskrant vermeld. „Vriend” Hagendorn
zal mij er wel helemaal uitgesneden hebben of dermate zijdelings credit hebben gegeven dat Hansen mij eenvoudig niet eens
noemde. Typische de Volkskrant, met nadruk op „volk”, om
„de tegenspeler van Luns” weg te houden. Het dagblad Trouw
noemt mij wel, maar vond dat mijn vragen niet kritisch genoeg
waren. Maar Panoramiek had een „goede beurt” gemaakt met
Garrison. Leo Riemens uitte warempel lof in De Telegraaf maar
poetste mij eveneens zorgvuldig weg. „Panoramiek bracht een
onverwacht hoogtepunt in de TV-journalistiek, een exclusief
interview met Garrison, die ervan overtuigd is dat president
Kennedy het slachtoffer van de CIA is geworden. In een uiteenzetting van tweemaal twintig minuten gaf hij een beklemmend
betoog, dat eens te meer de frappante overeenkomst van deze
gebeurtenis met de dood van president Lincoln onderstreepte.
De beklemming was zo groot dat men, toen er een langdurige
storing optrad, zichzelf er op betrapte de mogelijkheid te overwegen of hier de CIA de hand in had gehad!” aldus Riemens.
Het Algemeen Dagblad meldde: „Opzienbarend interview”.
„Het gesprek met Garrison was afkomstig van de Nederlandse
journalist Willem Oltmans, die, wanneer hij ergens mee op de
proppen komt, doorgaans enig opzien weet te baren,” zo schreef
F. van Lier.
Ik lees Soul on Ice nu uit en zal onmiddellijk Kees van Langeraad adviseren dat we een gesprek met hem moeten filmen.
Het is een autobiografisch verhaal, maar boeit in hoge mate. Ik
wil die man leren kennen.
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23 februari 1968

Probeerde eerst wat te slapen. Mam zat altviool te studeren in
voorbereiding van een strijkkwartetdag. Zij is nu 71 jaar maar
doet dit zeer geconcentreerd. Ik lag in bed naar haar spel te luisteren. Het leek zo onwerkelijk, vooral omdat zij zichzelf
voortdurend corrigeerde. Het viel me trouwens op dat zij veel
tegen zichzelf spreekt. Mam is te veel alleen, dat kan zo niet
blijven. Zij vond dat ik tante Jetty, haar zuster, (die mij als kind
cello leerde spelen) voor haar verjaardag iets moest geven,
„ook al bestaat voor jou alleen nog Peter.”
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt vertelde werkelijk geschokt
te zijn geweest door mijn gesprek met Jim Garrison, „tenminste, wanneer zijn analyse dus de juiste zou zijn.” De Nieuwe
Rotterdamse Courant noemde mijn interview gisteravond, met
naam en toenaam, „een sensationele primeur”. Eindelijk een
ruiterlijke erkenning. Het Algemeen Handelsblad kwam met een
de-druiven-zijn-zuur-stukje getekend door G.B.R., wie dat
ook mag zijn. Van Henk Hofland hoef ik op zo’n moment
geen enkele ondersteuning te verwachten. Het Parool deed het
weer anders: „Doordat Willem Oltmans, ijverig speurder naar
grote affaires, in de buurt was, zal Garrisons keuze wel op de
Nederlandse televisie zijn gevallen.” Bovendien meende het
blad dat „interviewer Oltmans volledig verstek liet gaan wat
betreft het stellen van kritische vragen.” „Met trots vermeldde
Harry Hagendorn dat Garrison zijn theorie over Dallas niet
voor de Amerikaanse TV maar voor Panoramiek van de NTS wilde ontvouwen.” Echt Hagendorn. Ik was natuurlijk helemaal
niet „toevallig” in de buurt van New Orleans. Ik had uitvoerig
en tijdig deze zaak met Garrison aangesneden, zo tijdig zelfs,
dat de KRO met Brandpunt te laat kwam en bakzeil haalde. De
publiciteit over het Garrisongesprek strekte zich uit over alle
Nederlandse media.
Tilburg, Postelse Hoeve
Richard zei gisteren: „You cry too much,” maar hij wist niet
dat het om hem was toen ik hem – ten afscheid – omhelsde.
Peter komt hier naar toe.
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24 februari 1968

Voor mij was gisteravond, met de Postelse Hoeve, diner in
Breda, wat bars binnen gelopen in Eindhoven, de nacht samen
doorgebracht in Hotel Cocagne, de lunch in Oase en zelfs met
Peters besturen van de Sunbeam – wat al prima gaat – niet nader te omschrijven. Tientallen flarden van uitspraken van hem
dwarrelen door mijn kop. Hij merkt of beseft het misschien
niet direct zo, maar ik weet, dat ik beter naar hem luister, dan
hij denkt. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij een „ontmoeting”
met een bekende danser in Amsterdam had gehad en dat hij
ook nog enige malen bij Stephen Membrecht was geweest. Hij
zei dat, door zich in deze avonturen uit te leven, hij naar zijn
eigen gevoelens zocht, los van Philip Nasta, en zo onze relatie
bij anderen te testen. Hij vond het moeilijk om zijn ambivalentie tegenover Philip te verklaren. Hij had nog steeds momenten dat hij liefde voor hem voelde, maar hij wist niet precies of
het een gevolg van de tussen hen ontstane band was of dat het
werkelijke liefde kon worden genoemd. (En wanneer hij liefde
zegt houd hij zijn hand in zijn maagstreek.) Naar Amerika gaan
bleef Peter afschrikken.
A. van Dantzig, zenuwarts, antwoordde dat hij volgeboekt
was, maar hij raadde aan professor dr. W. Marsman te benaderen. In overleg met Lex Poslavsky schrijf ik nu echter naar professor dr. J.A. Weijel.
Kolonel Sriamin zond een introductiebrief voor de nieuwe Indonesische ambassadeur generaal Taswin. Er is blijkbaar nieuw
gedonder tussen Suharto en Nasution. Suharto wil voor vijf
jaar tot president worden gekozen, zonder algemene verkiezingen, waar generaal Nasution tegen is. Het is immers duidelijk:
Suharto vestigt een militaire dictatuur. Punt.
Trino Flothuis sprak met Geert Lubberhuizen over het feit dat
Jan Cremer weg is bij de Bezige Bij. Zijn volgende boek zal nu
bij Bruna uitkomen, via Jan Buis. Lubberhuizen: „Je moet niet
vergeten dat uit de twee boeken, die we van Jan Cremer uitgaven, een soort sociale voorziening is gegroeid met Cremers
kinderen, met zijn vrouw Hester, en met zijn moeder. Wie zou
daar anders voor moeten zorgen?” Van Jans tweede boek zijn
70.000 exemplaren verkocht met een omzet van vier ton. Jan
Cremer vroeg Lubberhuizen 10.000 dollar voorschot op zijn
derde boek, wat voor de Bezige Bij teveel was. Geen wonder
dat Jan bij Bruna belandde
De Observer publiceert een reportage over hoe mariniers eindelijk de vlag plantten op het keizerlijke paleis in Hue. „The
100-ft by 60-ft throne room, decorated in red gilt symbols and
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Prachtig zonnig weer. Peter is onbereikbaar dit weekeinde.
Misschien zal hij altijd onbereikbaar blijven. Ik beleef een rijpingsproces in mijn geest aangaande de uitzichtloosheid van
onze relatie. Voor mijn gevoel naderen we steeds meer the end
of the line. Ik ben volledig klaar om te delen. Toch denk ik dat
ik me langzaam maar zeker van hem terug zal trekken. Ik heb
nu zelfs momenten dat ik denk niet meer van Peter te houden.
Cindy Adams heeft een tweede boek over Bungkarno geschreven, My Friend, the Dictator.154 Precies zoals van deze dame te
verwachten was, heeft ze een smerig verhaal geschreven nu
haar grote vriend in Indonesië niet langer aan de macht is. Ze
illustreert al meteen hoe ambassadeur Zairin Zain haar afpoeierde, want ik weet maar al te goed uit persoonlijke ervaring,
dat dr. Zain deze mevrouw geen gepast gezelschap voor de
President vond. Hij wilde Sukarno beschermen. Mrs. Adams
noemt dr. Zain: „this dyspeptic little man”, wat haar meteen al
karakteriseert als een typisch Amerikaanse del, die niet weet
waar ze over praat. Er staat zoveel onzin in dat het geen zin
heeft Adams punt voor punt te gaan weerleggen. Zij verlaagt
154 Cindy Adams, My Friend the Dictator, The Bobbs-Merril Company, New York, 1967.
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ancient Vietnamese characters, sits upon a nine-step platform
denoting the nine ranks of the Mandarin hierarchy. It was covered with mud. There were bullet holes in some of the walls
and two of the six delicate Chinese chandeliers had been shot
away. But the 56 red and gilt pillars supporting the arched roof
were almost undamaged. The floor of the throne room was littered with broken tiles, shells and meta1 scraps. Two large unexploded naval shells lay on the floor in the immediate area of
the throne. Sightseeing soldiers stepped around them. Sniper
rounds whistled sporadically through the palace grounds...”
Mark Frankland waarschuwt, eveneens in de Observer, dat twee
Vietcong-divisies met 16.000 man ten noorden van Saigon
deze stad ernstig bedreigen.
Vanavond ontmoette ik Carel Enkelaar in Hilversum, die naar
Spanje vertrekt voor een televisiegesprek met prinses Irene en
prins Carlos Hugo. Garrison moet inderdaad in „goede aarde”
zijn gevallen in de televisiewereld. Daarna reed ik naar Gerard
Croiset, die ratelde over geestelijke verfijning van de geest en
andere geliefkoosde onderwerpen. Maar hij merkte natuurlijk
dat mijn gedachten bij Peter in Oostelbeers waren. Hij riep dan
ook: „Ik zou dit kussen naar je smoel willen gooien.”
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zich tot het doorgeven van geruchten en insinuaties, zoals van
een zekere kolonel Aga, die haar heimelijk toevertrouwde, dat
Bungkarno mentaal sterk achter uitging. Hij zou arterio sclerose hebben en eigenlijk niet langer geschikt zijn om te regeren, want zijn hersens werden beschadigd. Grotere onzin heb
ik nog niet gehoord. Tot en met eind oktober 1966 functioneerde president Sukarno normaal en perfect. Zo perfect dat
de smeerlappen, die hem voor hun karretje wilden spannen
geen poot aan de grond kregen. Maar wankele types als mevrouw Adams, die fundamenteel van Indonesië of Indonesiërs
niets begrijpen en toeten noch blazen weten konden gemakkelijk door de nieuwe vijanden van Bungkarno worden gemanipuleerd om een dergelijk schunnig boek als My friend the Dictator te produceren. Prima toch om Bungkarno’s voormalige gastvrijheid en vertrouwen nog eens in een tweede boek uit te
melken ter vermeerdering van de kassa van „journaliste” Cindy
Adams.
Met Frits van Eeden heb ik een lange wandeling in de Scheveningse duinen gemaakt. Ook woonde ik op Les Archets in
Wassenaar een concert bij ter gelegenheid van tante Jetty’s 70ste
verjaardag.
Er werd een stuk voor sopraan, en acht celli van H. Villa-Lobos, de Bachianas Brasileiras No.5 uitgevoerd. Tante begeleidde
zelf op de gamba (een violoncel met zeven snaren) een strijkkwartet van Couperin. Het was plezierig de familie weer eens
te ontmoeten in andere omstandigheden dan een begrafenis.
Haalde ’s avonds laat Peter nog uit Tilburg op. We namen een
kamer in Hotel Unique.
26 februari 1968

We reden naar het strand in Zandvoort. Peter reed in de Sunbeam. Later gingen we naar de sauna. Peter liep er zo puur en
onbeschadigd rond. Mijn vertrouwen in hem is onbegrensd.
27 februari 1968

Mam vond dat ik vroeger net zo hoog op gaf over Richard als
nu over Peter. Ik maakte duidelijk dat ik nog steeds hoog opgaf over Richard, maar dat Peter een contact in de roos was. „Ik
vind jou een lummel,” zei mijn moeder, „je broers zorgen
voor hun oude dag. Jij doet hier niets aan. Eigenlijk zorg ik
voor je oude dag.”
„Ik moet wel op een dag een testament opstellen,” antwoordde
ik.
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28 februari 1968

Newsweek meldt dat Washington denkt nog eens 200.000 soldaten extra naar Vietnam te zenden. Het Pentagon adviseerde
om 40.000 leden van de nationale garde en marinereservisten
op te roepen en nog eens 130.000 man gereed te maken voor
vertrek. Ook wordt met een vergrootglas gekeken naar de
700.000 college-studenten, waarvan er om te beginnen alvast
48.000 zijn opgeroepen. De onrust en protesten op de universiteit zijn niet van de lucht. De Noord- Vietnamese minister
van Defensie Vo Nguyen Giap, blijft golf na golf Vietcongstrijders naar het zuiden zenden. Het bloedblad breidt zich
steeds verder uit. De hersens van de diverse heren zijn niet in
staat een andere op lossing te bedenken dan steeds meer jonge
mensen in de strijd te werpen.
29 februari 1968

Gesprek met Gerard Croiset en Carel Enkelaar over de stand
van zaken in het JFK-onderzoek. Jim Garrison had mij namelijk een foto gegeven van een Latijns uitziende jonge man, die
hij verdacht tot het moordteam tegen Kennedy te hebben behoord. We legden nu de Utrechtse paragnost de foto voor.156
„Deze man is een moordenaar van beroep,” zei Gerard onmiddellijk. „Hij heeft (op JFK) geschoten met een geweer met een
telescoop er op. Het is hetzelfde type man als die andere figuur,
die ik zag en in de gevangenis heeft gezeten. Maar de moordenaar is niet achter tralies geweest. Deze man woont in de omgeving, die ik eerder heb gezien en jullie ook heb beschreven.
Hij heeft van achter de schutting aan de andere zijde van de
auto met Kennedy geschoten. Er zijn. vier schutters geweest.”
Croiset had eerder een hotel kamer in Dallas beschreven, die
de commandopost voor de moord op JFK vormde. Hij had details verstrekt over de man die daar het bevel voerde. Deze man
had de opdracht voor de schietpartij op Dealy Plaza ook in die
kamer gekregen. Croiset meende dat deze man zich nu in Latijns-Amerika bevond. Hij „zag” het huis waar hij in woonde.
„Jim Garrison is integer, en hij meent het eerlijk. Enerzijds
leidt hij het onderzoek om inderdaad de moordenaars op het
spoor te komen, maar anderzijds is het hem ook om zijn beroeps155 Inderdaad heb ik mijn testament op Peter gericht, maar zoals ik het nu zie heb ik
niets om na te laten en had mijn moeder enigszins gelijk.
156 Zie de fotobijlage.
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„Ja, je wilt zeker alles aan Peter nalaten,” zei mam. Ik was perplex.155
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trots te doen. Hij houdt zijn werkelijke verbindingen achter de
hand. Hij heeft ze, maar bewaart ze.” Wij vroegen of Garrison
er in zou slagen de moord te ontmaskeren. „Hij komt ver, maar
uiteindelijk zal de ontknoping van Dallas van een heel andere
kant komen. Garrison dwingt bepaalde mensen om met de
waarheid voor de dag te komen. Hij blijft zeker zelf leven. De
waarheid over Dallas is overigens bekend. We zijn nu, mede
door de door mij gegeven aanwijzingen ver gekomen.” Croiset
begon opnieuw over de boerderij buiten Dallas waar oorspronkelijk het complot tegen Kennedy was gesmeed. „Lyndon
Johnson weet precies wat er is gebeurd, maar in het nationale
belang zwijgt ook hij,” aldus Croiset.
1 maart 1968

Lyndon Johnson heeft een rede in Dallas gehouden. Dit zou
een beslissend jaar worden in Vietnam. Hij denkt er niet over
een accommodatie te zoeken met Ho Chi minh. Intussen zijn
als gevolg van de strijd al 1,5 miljoen mensen in Zuid-Vietnam
van huis en haard verdreven. Robert McNamara nam afscheid
als minister van Defensie. Hij vocht tegen zijn tranen tijdens de
ceremonie op het Witte Huis. Geen wonder. Ik zou niet graag
op mijn geweten hebben wat deze heren vroeg of laat hebben
te verantwoorden. Er zijn nu 504.000 soldaten in Vietnam. Ze
zijn gek.
Professor W.F. Wertheim zond me een kopie van Antara News
bulletin no. 113 van 3 februari 1968, waarin werd meegedeeld
dat de procureur-generaal in Jakarta, generaal Sugih Arto een
diepgaand onderzoek is begonnen naar rijstaankopen in het
buitenland. Ik heb die kat niet voor niets de bel aangebonden.
3 maart 1968

De relatie met Peter is al een paar dagen helemaal mis. Philip
Nasta heeft nu Peters moeder en zuster (één van de negen) uitgenodigd om te komen eten, wat in de afgelopen vier jaar
nooit eerder gebeurde. Ik heb geen zin meer in dit concurrentiespelletje. Zet er een punt achter.
Mijn lieve moeder is zo bezorgd. Wat te doen?
5 maart 1968

Schiphol
Daar ga ik weer. Het voornaamste gevoel dat ik aan deze reis
overhoud is de notie dat Peter eigenlijk kans ziet zich uit iedere netelige situatie te wurmen. Hij heeft een voldoende dosis
common sense om alle zich op zijn pad voordoende problemen
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het hoofd te bieden. Peter gaat met die bagage op zijn gevoel af
en dat besefte ik niet, en dat is behoorlijk stom van mezelf.
Aanvullende onderschatting en dus nog altijd niet genoeg geluisterd. Een eerlijkheidsgevoel staat bij Peter centraal. Het is
soms zo manifest dat het me verlegen maakt. Vooral omdat ik
zo helemaal overtuigd was zelf op dit kardinale punt uniek te
zijn. Alles wat we deze dagen beleefden was eigenlijk fijn, inbegrepen de kwetsuren, de verwaterde trots, het elkaar niet
kunnen zien, alles. Ik ga direct aan boord. De zon breekt door
de wolken. Langzaam glijdt de kust van Nederland weg. Altijd
weer pijnlijk. Om mijn moeder. Om Peter.
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5 maart 1968

Kew Gardens, New-York
Bij thuiskomst lag er een brief van George de Mohrenschildt,
geschreven op papier van de Dallas Petroleum Club. „Decided
to stay in Texas: California never appealed to me and now it’s
worse than before. There is so much phoniness, bullsh..., balone, ugliness and overt hatred there. I wonder what will happen
in California in the summer? The police and the possies are
getting ready. But they miss the real cause of all this unrest.
Come to see us – stay with us. Jeanne sends her best. G. de M.”
Ik telefoneerde hem meteen. George nodigde me uit om een
weekeinde naar Texas te komen en samen te gaan logeren op
„een van de mooiste ranches”. Eigenaar was een meneer Sylvester Dason, die 50 miljoen dollar in de petroleumindustrie
had verdiend. Ik dacht aan Croisets herhaalde uitspraken dat
het complot tegen JFK op een ranch buiten Dallas was uitgekiend door zes heren. Ik telefoneerde onmiddellijk Carel Enkelaar in Hilversum, die op zijn beurt Gerard Croiset op de
hoogte bracht. Carel belde terug en zei dat ik de uitnodiging
moest accepteren en moest overwegen om dat weekeinde op
die ranch op een camera vast te leggen. Croiset had gewaarschuwd dat het een gevaarlijke missie was en dat ik me diende
in te dekken. Daarop belde ik Jim Garrison, legde de zaak uit
en vroeg zijn advies, en hoe ik mijn veiligheid kon garanderen,
indien ik zou gaan. Garrison antwoordde over een paar dagen
een voorstel te zullen doen. Ik wil 15, 16 en 17 maart naar
Texas gaan.
6 maart 1968

Nashua, New Hampshire
Heb me aangesloten bij de Richard Nixon campaign trail. Lees
iets intens rottigs. Voel het in mijn body. Wat is het: woede,
verontwaardiging? Alsof er lege lucht in plaats van bloed door
mijn aderen stroomt. In Look magazine is een dagboek opgenomen van een negerstudent, die in Vietnam was. Ik vind een
passage op 7 maart 1967 geschreven. „While we were making
a body count, sergeant Young kicked a Vietcong body to see if
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10:50 uur, De Havilland Executive (19 seats)
Werd aan Richard Nixon voorgesteld. Ga proberen een werkelijk ter zake doend gesprek met hem te hebben. Hij heeft
een zware stem en wel een prettig air over zich. Hij heeft zelfs
een gebruinde huid, maar eigenlijk is hij lelijk. We filmen
waarschijnlijk morgen om 10:00 uur, dan heb ik genoeg
Nixon-sfeer ingeademd om een zinnig gesprek te voeren. De
CBS-guy waar ik mee zal werken is 38 jaar oud, kalm, getrouwd,
en prettig in de omgang.
We vliegen over de besneeuwde velden van New Hampshire.
Mijn gedachten zijn bij Peter. Wanneer ik op mijn horloge kijk
vraag ik me af waar hij op dat moment zou kunnen zijn. We
passeren Mount Washington in stralende zonneschijn.
In Whitefield hield Nixon een rede. Hij spreekt veel te lang.
Same old story. Teveel willen zeggen in de kortst mogelijke
tijd, en dan wanneer het voorbij is, zijn de niet-geoliede hoofden van boeren en buitenlui murw en in de war. Nixon is zelf
echter enthousiast over wat hij heeft te vertellen. Hij is een
kruisvaarder, geen filosoof. Hij is bovendien uitgekookt en eigenlijk oneerlijk. Hij valt Lyndon Johnson over alles wat los en
vast zit aan, ook over Vietnam natuurlijk, maar de lul geeft
geen enkele tastbare, concrete, bereikbare oplossing aan voor
de problemen van Amerika. Wat is deze vorm van politiek bedrijven toch vals. En wat een verschil met Bungkarno, wanneer hij op campagne ging en het land bereisde en zijn meningen verkondigde.
Vliegen naar Keene, New Hampshire
Heb besloten een extra tekst in te spreken. Wanneer Nixon de
volgende week de voorverkiezing in deze staat wint, beschikt
de NTS tenminste een gefilmd beeld uit de VS van haar eigen
medewerker zelf.
261
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he was really dead. He had to be. Bullets had punctured him
from head to toe. Young asked for my knife. I gave it to him
and watched him cut off the V.C.’s finger and remove a gold
ring. I walked away real quick. I didn’t wait for my knife, because I was too sick. Sometimes we rode through some towns
with 5 dead Vietcong tied to the back of our tank. This, I suppose, was revenge for our guys, who were killed yesterday and
castrated. I have seen soldiers (ours) wearing a pair of dried out
Vietcong ears around their necks on a string. Jones, a negro
guy, who joined us, recently killed a civilian the other day in
front of his three kids...”
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Ik heb Zijn en hebben van Gabriel Marcel bij me. „De liefde –
of de eerbied – voor de waarheid herleid tot trouw,” schrijft
hij. Volgens Marcel moet worden erkend hoezeer trouw vastzit
aan een fundamenteel gebrek aan kennis van de toekomst. „Als
ik iemand trouw zweer, dan weet ik niet welke toekomst ons
wacht, en in zekere zin weet ik zelfs niet wat voor iemand hij
morgen zal zijn. En het is juist dit niet-weten, dat aan mijn gelofte haar waarde en haar gewicht verleent. (...) Proust heeft
gelijk. Wij staan niet ter beschikking van onszelf. Er is een deel
van ons wezen waartoe wij plotseling toegang krijgen onder
vreemde en wellicht zelfs niet goed voorstelbare omstandigheden. Eén ogenblik krijgen wij de sleutel te pakken. Een paar
minuten later is de deur weer gesloten en de sleutel verdwenen.
Vernederd en bedroefd moet ik aanvaarden dat het zo is.” 157
Bij aankomst in Keene ging er iets mis met de gereserveerde
auto’s. Wij waren te vroeg, of de stoet was te laat. Ik raakte in
gesprek met Richard Nixon en John Chancellor van NBC
staande bij een vleugel van het toestel dat ons had gebracht.
Nixon richtte zich tot mij en legde een hand op mijn schouder: „U als Nederlander wil ik vertellen, wat wij Amerikanen
in Azië eigenlijk helemaal fout hebben gedaan.” We spraken
eerst over Vietnam. Daarna kwam hij op Indonesië. „Toen de
Nederlanders politionele acties in Nederlands-Indië hielden en
streden tegen Sukarno, toen hadden wij, Amerikanen, de mariniers moeten zenden om u te helpen. Wanneer wij dat zouden
hebben gedaan, zouden wij nu geen oorlog in Vietnam hebben gehad.” John Chanecellor zweeg als het graf.
Ik geloofde nauwlijks wat ik hoorde. Dit was een politicus, die
mee deed aan de wedloop voor het presidentschap van de VS.
In 1968 speelde hij nog altijd met gedachten als het zenden van
mariniers naar andere delen van de wereld, in dit geval in 1948
naar Indië, wat toen eigenlijk al Indonesië was. En omdat men
in 1948 niet geholpen zou hebben Sukarno op de knieën te
krijgen zaten de VS nu met de oorlog in Vietnam opgescheept?
Het was complete onzin wat Nixon opdiste. Van Nixon was
trouwens bekend dat hij indertijd president Dwingt Eisenhower adviseerde om atoomwapens in te zetten om de Fransen in
Indo-China bij de slag om Dien Bien Phu helpen. Eisenhower
trapte er niet in. Uit zijn memoires – die ik in 1965 las – blijkt
dat hij zelfs gekant was tegen het zenden van soldaten naar
Azië, laat staan het gebruiken van atoomwapens.158
157 Gabriel Marcel, Zijn en hebben, Erven Bijleveld, Utrecht, 1960, pagina’s 46 en 47.
158 Dwight D. Eisenhower, Mandate for Change, The White House Years, Doubleday,
1962.
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21:00 uur
Weer een toespraak van Nixon. He is oversimplifying the issues.
Of liever hij is gewoon oneerlijk. Het beroerde is dat wie je ook
in dit land beluistert, geen van de zogenaamde leiders praten echt
verstandig. Ja, Robert Kennedy, senator Fulbright en een paar
anderen. Nixon zit zichzelf hier vanavond gewoon te verkopen,
zoals een handelsreiziger langs de deuren gaat met Hoover stofzuigers. Ik kots eigenlijk van dit hele verkiezingsgedoe.
Gorham, New Hampshire, Motor Country lnn, Room 50
We zijn hier laat in de avond aangekomen. Wanneer ik op de
dag van gisteren terugzie, zou ik die liever met Peter hebben
doorgebracht. Eerste conclusie: een smerig politiek spel, misleidend, oneerlijk, onsportief, walgelijk, zichzelf in de wegstaand, rot en het zal leiden tot een verdere uitholling van de
263
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In verscheiden verkiezingsredes had ik Nixon gisteren en vandaag horen verklaren dat hij van generaal Eisenhower had geleerd in zijn functie van vice-president van de VS hoe de vrede
in Korea tot stand was gekomen. Hij kondigde in iedere rede
aan dit schitterende voorbeeld te zullen volgen, en indien men
maar op hem zou stemmen, zou hij er voor zorgen, dat er vrede in Vietnam kwam.
Naast mevrouw Pat Nixon reisden er een aantal vooraanstaande medewerkers mee. Pat Price, de speech-writer; Herbert Klein,
de p.r.-man; John Ehrlichman, assistent van de presidentiële
kandidaat; Dwight Chapin, appointment’s secretary; Bob Haldeman en professor Richard V. Allen, de veiligheidsadviseur
van Nixon. Ik wendde mij verontrust tot professor Allen, die
inderdaad zijn oren niet kon geloven dat Nixon die uitspraak
had gedaan. Hij vroeg verontrust of ik de uitspraak al had gepubliceerd. „Nee, nog niet, maar ik hield mij het recht voor,”
antwoordde ik. Allen vloekte. We waren met drie journalisten
in het vliegtuig, John Chancellor (NBC), Bob Semple van The
New York Times en ik. Geen van beiden begrepen zij de portee
van Nixons uitspraak. Ik had de blunder alleen voor mezelf
In Keene sprak Nixon in een grote zaal, waar eerst een dominee een gebed opzegde, nogal belachelijk allemaal. Naast me
zat een journalist, die stonk alsof hij zich in geen week had gewassen. Ik beschouw Nixon als onoprecht en niet erg origineel
in wat hij heeft te zeggen. Hiervan ben ik nu overtuigd. Iedere
dag dezelfde uitgekiende mopjes en zowel hij als zijn vrouw lachen steeds weer „spontaan” om dezelfde bakken. Het is een
zeer onechte toestand. Nixon is just another phony.
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VS. Tweede conclusie: de mensen praten te veel. Wanneer je in
het presidentiële vliegtuig luistert naar het geklets van bijvoorbeeld journalisten, dan is het toch wel duidelijk dat de meeste
mensen 24 uur per uur er dag bezig zijn indruk op anderen te
maken. Derde conclusie: Ik moest vandaag weer aan die prachtige uitspraak van Konrad Adenauer denken, die eens tegen Sir
Ivon Kirkpatrick heeft gezegd: „Wat zonde, dat de Heer de intelligentie van de mens beperkingen oplegde zonder tevens
diens stupiditeit te beperken.”159

7 maart 1968

Ben als eerste in de eetzaal en geniet van de zon en de stilte. Ik zit
in een soort serre met uitzicht op de rand van een vallei vol met
blauwgrijze sparren. Op de achtergrond besneeuwde bergen.
Marcel: „Hoe kan ik een belofte doen, mijn toekomst bindend
vastleggen? Elke verbintenis is ten dele onvoorwaardelijk, dat
wil zeggen, dat het tot haar wezen behoort in te sluiten, dat geen
rekening zal worden gehouden met bepaalde, op zichzelf wisselende elementen van de toestand, op grondslag waarvan deze
verbintenis is aangegaan.” Dan schrijft Marcel: „Hoe zou ik
een ander iemand aan mij kunnen binden, een iemand die ik bij
definitie niet kan kennen, omdat hij nog niet is?” Hemeltje.
Conway, New Hampshire
Heb zojuist buiten met CBS een opname van tien minuten gemaakt over Nixons verkiezingsreis.
Eigenlijk komen dezelfde huisvrouwen en oude besjes naar
Nixon luisteren, die dikwijls op mijn lezingen af komen. De
anderen? Die zijn bezig en het kan ze geen bal schelen wat er
wordt gekletst. Ben zeer onder de indruk van de algehele doorzichtige onechtheid van alles wat hier gebeurt.
Ik heb er genoeg van. Ik ga naar huis. Heb behoefte aan verheffender zaken dan Nixons verkiezingscampagne.
Northeast Airlines, Yellow-bird jet
Het toestel vliegt door een strak blauwe avondlucht, zonder de
geringste schommelingen, in een strakke lijn. Er zit een groep
van vijftien jongens met bedrukte gezichten in dit vliegtuig.
Het zijn nog jochies. Ze zijn kennelijk voor de dienst opgeroepen. Kanonnenvlees. Ik probeer iets te begrijpen van wat er in
ze om moet gaan. Zou iets bemoedigends tegen ze willen zeggen, maar wat? We zijn allemaal machteloos in dit grote duistere spel van kwaad in de politiek. Straks zullen ook zij zich als
159 Dean Acheson, Power and Diplomacy, Harvard University Press, Cambridge, 1958.
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8 maart 1968

Maakte in alle vroegte een opname in de CBS-studio in Manhattan, die vanavond met de KLM naar de NTS moet. Ik wil deze
reportage wel zien voor ze wordt verzonden.
New York is misschien de meest spannende stad ter wereld,
maar je kunt je er ook het eenzaamst voelen. Ik zou nu tegen
Peter willen schreeuwen hoe ik naar hem verlang en zou willen dat hij hier nu met me samen was. Zal ik mijn vroegere
kracht terug krijgen en alleen verder gaan?
Alfred Cortot speelt een Berceuse van Chopin
9 maart 1968

Aan een stuk 12 uur lang geslapen. Doe mijn werk en ben alleen. Blijf alleen. Hij, die niet echt alleen kan zijn, kan niets
voor zichzelf, laat staan voor een ander doen.
160 Als jongen was ik verliefd op Olivia de Havilland, ze was mijn idool.
161 Time magazine, 8 maart 1968.
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beesten gaan gedragen en uitgedroogde, afgesneden oren om
hun hals dragen. Of burgers neerpaffen die volmaakt onschuldig zijn. De schietschijven van Lyndon B. Johnson, daar zitten
ze. Vreselijk.
Marcel: „Hoogmoed mag niet het beginsel zijn waarop trouw
berust.”
Marcel: „De leidende gedachte is dat we om vast te stellen of
een verbinding geldig is, rekening moeten houden met de toestand waarin de ziel, die haar aangaat, zich bevindt...”
Pierre Galante, de man van Olivia de Havilland160, schreef een
biografie over Charles de Gaulle. Hij citeert de generaal alsvolgt: „Johnson, he is a cowboy, and that’s saying everything. If
he had been born in Europe, he wouldn’t have stayed but gone
to Africa to hunt water buffaloes or to America to search for
gold. But born in the land of the ranch and the colt, he shot his
way up to sheriff. He is a legionnaire, a regular Army non-com,
earns his stripes, one after the other. He makes me think of
Bernadotte, the French marshal who became king Charles XIV
of Sweden, a sergeant who’s been crowned. An efficient man
without any style. I rather like Johnson. He doesn’t even take the
trouble to pretend he is thinking. Roosevelt and Kennedy were
masks over the real face of America. Johnson is the very portrait
of America. He reveals the country to us as it is, rough and raw.
If he didn’t exist, we’d have to invent him.161 Ik zie LBJ precies
zo, alleen de ramp is dat deze man zo gemakkelijk voor het karretje van de CIA-moordenaars in Azië kon worden gespannen.
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Lieder eines fahrenden Gesellen van Mahler, lievelings muziek van
Freddy Heath, die me er op Yale kennis mee liet maken. Ik zal
dit nooit meer vergeten.
12 maart 1968

Ondanks veel wind en een sneeuwbui zit ik in een 727 jet van
National Airlines naar Washington D.C. Evelyn Lincoln, die
12 jaar de persoonlijke secretaresse van John F. Kennedy was
geweest schreef het boek Kennedy & Johnson.162 Ik had het boek
gelezen en me over tal van details verbaasd. Ik wilde met haar
zelf spreken. Mevrouw Lincoln lardeerde haar herinneringen
met voorbeelden en incidenten over de boerse onwelvoeglijkheden van LBJ en de dikwijls gespannen voet waarop beide heren met elkaar omgingen. Wat ook duidelijk wordt is dat JFK
beslist alles in het werk wilde stellen om in 1964 LBJ te wippen
en te vervangen door bijvoorbeeld gouverneur Terry Sanford
van Noord-Carolina, ook een zuidelijke politicus, maar een
ontwikkeld en beschaafd man.
Een marinier nam afscheid van zijn ouders, zusje en vriendin.
Hij zoende en zoende haar maar, en kuste uitgebreid haar borsten die uit een decolleté jurk puilden. De familie stond vrolijk
van het tafereel foto’s te maken.
National Press Club, Washington D.C.
Al het personeel hier zijn negers gekleed in goudgele jasjes, wat
de tent een koloniaal cachet gaf. Mrs. Lincoln kwam hier naar
toe. We namen een taxi naar de CBS-studio Ik sprak 28 minuten met haar. Ze was geen Jim Garrison. Ze babbelde vrij ongeorganiseerd maar door. Haar kerninformatie was echter belangrijk. Ze beschreef de betrekkingen tussen JFK en LBJ als
„hopeloos”. Al haar herinneringen zijn gebaseerd op een nauwkeurig bijgehouden dagboek. Ze vertelde bijvoorbeeld, hoe
Johnson haar kantoor binnen kon lopen en haar dan vroeg
„een braaf meisje” te zijn, om hem en Ladybird in de Air Force
One van de president in te delen. Om veiligheidsredenen vlogen de president en de vice-president juist nooit in hetzelfde
toestel. JFK kon maar niet geloven dat Johnson het altijd weer
probeerde, maar iedere keer opnieuw stootte hij zijn neus.163

162 Evelyn Lincoln, Kennedy & Johnson, Holt, Rhinehart and Winston, New York, 1968.
Ze schreef voorin mijn exemplaar: „With my sincere appreciations and warm personal regards.”
163 Ik maakte geen aantekeningen, omdat ik dacht dat de film in het NTS-archief bewaard zou blijven.
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In de muur tegenover mijn bed is een nis. Er staat een beeld in
van een Javaanse priesteres. Toen ik wakker werd vielen door
de jaloezieën een tiental zonnestralen dwars over dit beeld. Het
was alsof haar gezicht opeens leefde. Ik glimlachte en mijn gedachten waren bij Peter.
Gil Palmetier belde op, hij wilde morgenavond komen slapen.
Laat hij zijn neus maar ergens anders snuiten.
Ging voor de lunch naar Richards flat. We vlogen elkaar letterlijk om de hals. Had. Gaf hem een boek over Twiggy. We
zagen later Guess who’s coming for dinner met Sidney Poitier. Liep
even bij Jan Cremer binnen en ging daarna naar mijn negervriend Charles Harley. Hoeveel jaar ken ik hem al? Hij vroeg
zelfs naar Frits van Eeden. Het is zijn mening dat seks neerkomt
op: „A fucks B, or B fucks A”, en wanneer het niet daar op
neerkomt, is alles wat eromheen plaats vindt slechts spielerei.
Volgens Charles’ opvatting zou ik dus nog nooit werkelijk seks
met een ander mens hebben gehad.
Vanmorgen ontmoette ik in de VN-ambassadeur Achkar Marof
van Guinee, ook al vele jaren een persoonlijke vriend. Kwame
Nkrumah van Ghana bevindt zich in Conakry. Ik wil proberen deze eerste president van Ghana te interviewen.

267
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Ben in Het verschijnsel mens van Teilhard de Chardin begonnen.
Telefoneerde met Peter.
Zag de film met Evelyn Lincoln bij CBS. Ben niet tevreden,
maar er is het een en ander van te gebruiken.
Richard Thieuliette is depressief. Alles leek hem zinloos en
leeg. Hij had zich al dagen niet geschoren toen ik bij hem
kwam. Ik maakte me zorgen over hem. Hoe was het bij mij
toen ik 22 of 23 jaar oud was? Ik had nog altijd nooit met iemand geslapen. Pas toen ik 25 jaar was ontmoette ik Bertie
Hilverdink.
Teilhard: „De cel, de natuurlijke zaadkorrel van het leven, zoals het atoom de natuurlijke zaadkorrel van de anorganische
stof is. De cel: haar moeten we trachten te begrijpen, indien wij
willen meten waarin die specifieke drempel overschrijding van
het leven bestaat.”
Zag de Deense film Elvira Madigan met Pia Degermark en
Thommy Berggren, de romance tussen een huzaar en een
koorddanseres.
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15 maart 1968

De regering in Jakarta heeft niet minder dan vijftien buitenlandse banken toestemming gegeven om kantoren in Indonesië
te openen, waaronder de Bank of America, Chase Manhattan,
First National City, American Express en anderen. Er zijn zeven nieuwe concessiecontracten voor olie-exploitatie gesloten
evenals voor de nikkel- en tinexploratie. ITT gaat een station
voor satellietverbindingen bouwen. Siemens en Philips beginnen nieuwe projecten. In totaal zouden, sinds het aftreden van
Bungkarno 45 nieuwe investeringsprojecten zijn getekend.
President Sukarno werd op subtiele manieren door het westers
kapitaal gesaboteerd, omdat hij het verdomde naar hun pijpen
te dansen. Nu zitten er pro-westerse militairen op de sleutel
positie’s. Zij kunnen net zoveel dollars en investeringen krijgen
als nodig is om de nieuwe militaire dictatuur op de been te
houden.
Ontmoette in Sun Luck Imperial, op 935 Lexington Avenue
Ruslan Abdulgani, de Indonesische ambassadeur bij de VN en
oud-minister van Buitenlandse Zaken. Hij is bereid in mei een
televisie-interview aan me te geven. Ik heb hem voorgesteld
samen een boekje te maken, bestaande uit op band opgenomen
gesprekken. Hij heeft zoveel herinneringen uit zijn boeiende
loopbaan en was bijna steeds in de directe omgeving van Bungkarno. Hij vertelde geanimeerd over zijn onderhandelingen in
Peking met Chou En lai, en in Moskou of Praag. Zijn bol zit
vol met authentieke herinneringen aan Bungkarno.
Ambassadeur Abdulgani vertelde bijvoorbeeld dat hij vooral
bezwaar had gehad tegen de ongelijkheid in de ChineesIndonesische betrekkingen. Chou En lai liet dr. Subandrio indertijd testen. Hij ontbood de minister ‘s nachts om één uur
voor een gesprek en liet Bandrio letterlijk van bed lichten.
Bandrio is gegaan. Toen wisten de Chinezen, aldus Mas Ruslan, „dat zij alles met hem konden doen.” Hij vertelde ook,
hoe tijdens onderhandelingen in Praag over de tekst van een
gezamenlijk regeringscommunique na afloop van president Sukarno’s staatsbezoek, de Tsjechen probeerden chantage te plegen. Zij schermden met een hoge onderscheiding voor de Indonesische president en speelden zodoende in op wat zij als een
zwakke plak van Sukarno beschouwden. „Sukarno had die onderscheiding nodig in zijn, overwicht op onze eigen PKI,” zei
Abdulgani.164
164 Jammer dat ik door de onrust veroorzaakt door Peter maar weinig over dit gesprek
noteerde, zo anders was dat vroeger.
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In Ethics van Aristoteles vind ik: „To defend the truth even at
the cost of our most intimate feelings, since, though both are
dear, it would be wrong to put friendship before the truth.”
Liep bij Richard binnen. „Peter does not really love me,” zei ik.
„Then, why the hell do you waste your time”, was zijn reactie.
We werden gestoord door bezoek van een Chileens gogomeisje in een superminirok die met Richard de koffer in wilde. Hij
ging met haar de straat op. Ik bleef lezen en piano spelen. Er
lag een foto van Richards vader in Indo-China. Hij sneuvelde,
toen Richard één jaar oud was. De foto werd genomen toen
zijn vader zo oud was als Richard nu is. Zij lijken intens op elkaar. Het hangt er maar vanaf hoe diep je er over nadenkt wat
er gebeurde en in welke mate je je dit aantrekt. Vader aan flarden geschoten in Vietnam en zijn zoon is dwalende in New
York op zoek naar liefde en houvast. „Dacht je,” zei hij zojuist
tegen me, „dat ik niet mijn hele leven heb geweten wat liefde
is?” Hoeveel Amerikaanse kinderen verliezen op dit moment
hun jonge vaders aan de fronten in Vietnam en zullen in de
toekomst vaderloos in de wereld staan met alle psychische gevolgen van dien?
Marcel schreef over je overgeleverd voelen zonder houvast,
waardoor de onrust ontstaat, die ik bij Frits, Erik, Richard en
nu Peter (of mezelf) zo duidelijk waarneem. Henk Hofland,
Martin Portier, John van Haagen, Loet Kilian, Harisanto en
anderen. ontlopen die „onrust” door een huwelijk aan te gaan,
in sommige gevallen zo goed en zo kwaad als het gaat; soms
met bijdames en soms groeien ze compleet dicht. Marcel
schreef: „Als ik samen ben met iemand, die niet beschikbaar is,
ben ik mij bewust samen te zijn met iemand voor wie ik er niet
ben. Ik word dus teruggeworpen op mezelf.” Het kardinale
punt in deze passage is wat Marcel onder beschikbaar verstaat.
Peter is totaal voor mij beschikbaar, minus seks dan. Is hij dan
„dus” niet beschikbaar? Verdoe ik daarom, zoals Richard zojuist zei, mijn tijd?
„Niets ter wereld is minder aan een bezitting gelijk te stellen
dan de ziel. (...) Mijn leven. Het feit, dat het me letterlijk zinloos kan lijken maakt een integrerend bestanddeel uit van zijn
structuur. (…) Er is slechts trouw ten opzichte van een persoon, geenszins ten opzichte van een idee of een ideaal.” Aldus
Marcel. Maar is dat zo? Is het niet mogelijk trouw aan een persoon te combineren met trouw aan de idealen van die persoon?
Sukarno is voor mij van deze mogelijke integratie het meest
pertinente voorbeeld. Want wanneer ik hem als persoon verdedig – omdat over hem wordt gelogen – dan verdedig ik pa-
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rallel aan de man Bungkarno, diens idealen. Ja. Zo is het.
De NTS zal niets van het door mij in New Hampshire gemaakte materiaal rond Nixon gebruiken. Om te beginnen schijnt
niemand in Nixon een mogelijke winnaar te zien. Ik dus wel.
16 maart 1968

Ging slapen met Nuages van Debussy op en stond op met de
Variations Symphoniques van Franck. Muziek is nooit af te nemen.
Brieven van Peter. „Wat hebben we toch een tijd achter de
rug. Die is werkelijk onuitsprekelijk en niet reconstrueerbaar.
Onze hoogten en diepten liggen eng dicht bij elkaar en wisselen elkaar in snel tempo af. Toch vind ik ze wel nodig, in zekere mate. In een vriendschap leert men elkaar zodoende beter
kennen.” Hij leest het boek van professor Van Wijngaarden
over volwassenheid. „Wel vind ik, dat hij alles teveel vanuit
zijn rooms-katholieke gezindheid beredeneert. Jij denkt er geloof ik ook zo over. Maar verder behandelt hij problemen waar
ik ook nog veel mee bezig ben, zoals objectiviteit, subjectiviteit, vooroordeel, het polaire in de mens enzovoorts. (Bedankt.)”165 Hij eindigt de eerste brief met de herbevestiging dat
onze relatie niet meer is weg te denken.
Telefoneerde mam in Huis ter Heide. Ze speelde een strijkkwartet vandaag en leek in high spirits. Gelukkig.
Over telefoneren gesproken. Jim Carter (19) had in een vliegtuig moeten zitten dat door de Vietcong werd neergeschoten
en waarbij 45 militairen om het leven kwamen. Een officier
bezocht de ouders van Jim en deelde mee dat hij in Vietnam
was omgekomen. Een paar dagen later belde de zoon zijn ouders uit Saigon op. Door een toeval had hij niet in het toestel
gezeten. Lees een pocket over hoe de Amerikanen het Vietnamese dorp Ben Suc met de grond gelijk maakten. Iedereen
praat over Vietnam, maar in deze reportage wordt een werkelijk stuk smart en lijden verwoord. Ik zend het aan Peter. Af en
toe moeten we vanuit de filosofie ook even op aarde terugkeren.
Lees in Meditations van Marcus Aurelius. „Remember,” waarschuwt ook hij, „that man lives only in the present, in this fleeting instant. (...) Do not waste what remains of your life in speculating about others, to wonder what so-and-so is doing and
why, or what he is saying, thinking, or scheming – in a word
anything that distracts you from fidelity to the Ruler within
165 Hij bedenkt zich kennelijk dat dit de reden was dat ik het boek, na zelf te hebben
gelezen aan hem toezond.
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you – means a loss of opportunity for something else...” What
else? Is Peter dan so-and-so and nothing more?
„Things can never touch the soul, but stand inert outside it, so
that disquiet can arise only from fancies within. (...) All visible
objects change in a moment, and will be no more. Think of the
countless changes in which you yourself have had a part. The
whole Universe is in change, and life itself is but what you
deem it. (...) Many grains of incense fall om the same altar: one
sooner, another later – it makes no difference. (...) Does the
emerald lose its beauty for lack of admiration?” Marcus Aurelius.
Al Brust, mijn Sing Sing-vriendje, nu 35 jaar oud, kwam langs.
Hij legt nog steeds tegels in badkamers van in aanbouw zijnde
flatgebouwen voor 230 dollar per week. Hij was verbaasd dat
ik Aristoteles én Aurelius las, want hij schimpte altijd. Hij vertelde over seksorgies met een motorcycle-gang in Miami, want ’s
winters neemt hij een werkeloosheidsuitkering en gaat een
aantal maanden op vakantie naar Florida. Met andere leerjongens werd een griet op een biljarttafel geneukt. Hij houdt er nu
twee vijftienjarig jongens op na, die hij vertrouwd maakt met
seks. De één vindt het heerlijk om door Al geneukt te worden
en de ander zuigt zijn penis wanneer hij maar wil. De boys wonen met hem samen. Ik gaf hem een glas abrikozensap. Hij zei:
„Bedankt, vitamine E voor erectie.” Zijn levensfilosofie: „Only
pain is even more meaningless than pleasure. So, you have got
to stay on the pleasure side.”
Heb gisteren met Jean d’Arcy van de VN-televisie besproken of
Harry Hagendorn van de NTS in aanmerking kon komen voor
de Latijns-Amerikaanse reis. Een VN-team zal er in juni-juli
naar toe gaan.
„A wilful lie is a sin, because the deception is an act of injustice.
An involuntary lie is also a sin, because it is a discordant note in
Nature’s harmony and creates mutinous disorder in an orderly
Universe. (...) Mutinous indeed it is, when a man lets himself
be carried, even involuntary, into a position contrary to truth.
(...) For infection of the mind is a far more dangerous pestilence than any unwholesomeness or disorder in the atmosphere
around us. (...) The gods either have power or they have not. If
they have not, why pray to them? If they have, then instead of
praying to be granted or spared such-and-such a thing, why not
rather pray to be delivered from lusting for it or grieving over
it? (…) I often marvel how it is that though each man loves
himself beyond all else, he should yet value his own opinion (of
himself) less than that of others. (...) Everything is but what
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your opinion makes it: and that opinion lies with yourself. Renounce it when you will, and at once you have rounded the
foreland and all is calm: a tranquil sea, a tide less haven...” Marcus Aurelius.
Kan niet wachten deze notitie’s naar Peter te zenden.
17 maart 1968

De regering Johnson maakte bekend 35.000 tot 50.000 man te
zullen oproepen om deel te gaan nemen aan de slachting in
Vietnam. „The number is moderate, compared with the 206.000
men requested by General William Westmoreland.”166 Die
6.000 extra zijn zeker de te verwachten doden, die hij heeft gecalculeerd. Intussen bouwen de Vietcong steeds meer tunnels
in de richting van Khe Sanh, dat nog steeds door mariniers
wordt bemand. Sommige ondergrondse gangen zijn al op zo’n
100 meter van Amerikaanse positie’s waargenomen. Alles is
met prikkeldraad verdedigd en volgehangen met Claymoremijnen, „which spray steel pellets in an arc when donated.”
Ik heb de NTS gewaarschuwd dat Robert Kennedy op Meet the
press komt, zodat de opnames hiervan morgen naar Hilversum
kunnen gaan en het Nederlandse publiek er woensdagavond
van kan meegenieten. Carel Enkelaar belde zelf om te zeggen
dat men enthousiast was over de komende Kennedy-film.
Lees en lees en wil alles aan Peter zenden.
„Ascertaining the truth is the function of any part of the intellect. (...) Choice entails the exercise of reason or thought as
well as a disposition of character. (...) When an inconsistent
man is unable to resist the temptations of pleasure, he is not in
possession of knowledge, but only of belief. (...) The deliberate
voluptuary is more likely to be cured, since there is a chance of
persuading him to alter his point of view. (...) What is it that
awakens friendship? (...) Not only must the feeling between
friends be reciprocated: the friends, I suggest, must be alive to
this. (...) When a friendship is founded on the expectation of
some advantage to be received, it is thinking of one owns
good. When it is based on the expectation of pleasure, they are
thinking of what is pleasant to themselves. Their affection is
not for the object of their affection as such. (...) These two
forms of friendship then are grounded on an essential factor –
an accident – because in them the friend is not loved for being
what he is in himself but as the source of perhaps some advantage, of some pleasure ...” Aristoteles.
166 Robert Phelps, The New York Times, 16 maart 1968.
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De hele dag met televisiezaken bezig geweest. Oninteressant.
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Aristoteles wijst er op dat mensen voortdurend veranderen en
met deze veranderingen veranderen vriendschappen en de
mensen om ons heen. Op die manier sterven zovele vriendschappen een natuurlijke dood. De raison d’être is verdwenen.
„Perfect friendship is only established by time and intimacy.”
(Peter zette er later een paar dikke strepen bij). „Many friends,
if being alike in character, their intimacy has taught them to
love each others character. (...) If friends are asleep, or in different parts of the world, they cannot express their mutual affection in deeds. For separation in space does not kill friendship
outright, it makes only its active exercise impossible. Yet, if the
absence is prolonged, it does seem to dim the memory of the
friendship itself. (...) Nothing is so characteristic of friends as
their fondness for each others company.” Aristoteles.
Ontmoette Ellen Thomassen in Manhattan. Ik vroeg welke indruk Peter op haar had gemaakt, toen we haar in januari na de
sportschool in Amsterdam waren tegen gekomen. „Ja, dat gaat
niet Wim. Duidelijk van de straat gevist.” Ik vroeg wat zij bedoelde. „Nou ja, niets voor jou.” Op hetzelfde moment zat
een neger een paar tafeltjes verderop mijn aandacht te trekken
Ik veranderde van conversatie en dacht na over afweermethoden tegen vrouwen, zoals een slang gif in zijn tanden heeft. Of
zoals een egel zijn stekels op zet. Wat hebben vrouwen aan valsigheid te bieden, wanneer zij zich diep in hun vrouwzijn voelen aangerand, wanneer iemand, tot wie zij zich aangetrokken
voelt een andere man zoveel aantrekkelijker vindt dan haar?
Op de terugweg in de metro naar Kew Gardens zegt Aristoteles tegen me: „Happiness is not a condition not a state of mind
or a disposition of character. Happiness is a form of activity.
Happiness is not in need of anything – it is self-sufficient. (…)
Almost every objective we chose is chosen for an ulterior purpose. But not happiness. Happiness is an end in itself.” En dan,
„Contemplation is the highest form of activity, since the intellect is the highest thing in us and the objects that come within
its range are the highest that can be known.”
Hieronder, gericht tot Peter: „Sorry voor al deze zware aantekeningen, lees ze als je niet moe bent, zin en tijd hebt, zie
maar.” (Later zette hij in de kantlijn „lief”).
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19 maart 1968

Mooi weer. De vogels fluiten in de bomen. Fijn gevoel. Mijn
broer Theo is vandaag 40 jaar geworden. Denk aan hem op
zijn kinderdriewieler, of aan onze reizen voor de oorlog met
onze ouders. Telefoneerde hem.
20 maart 1968

Vertrek naar San Francisco. Een moeder neemt afscheid van
haar zoon, die kennelijk naar Saigon vertrekt. Ik heb zo met ze
te doen. Hun gezichten spreken boekdelen, smart, afscheid.
What else is life than one, long, ever returning farewell?
Ik heb van C.G. Jung Psychological Reflections bij me en Conversations with Andre Gide van Claude Mauriac167. Voel me vreemd
en onbestemd in een soort overgave in alles. Ik ben dankbaar
dat ik in ieder geval Peter en Richard een gevoel van zekerheid
kan en heb gegeven. Zij weten dat ik er voor hen ben, all the
time. (Peter schreef in de kantlijn: „Dat is waar.”)
(En alsof ik me tot hem richtte) Liefs voor jou. Mijn hand ligt
even teder op je hoofd, waar je ook slaapt. (In de kantlijn:
„fijn”.)
Jung: „The man we can call with justice modern is solitary. (...)
People will do anything, no matter how absurd, in order to
avoid facing their own souls.” Geniet van lezen. Je hoeft eigenlijk nooit echt alleen te zijn. Er zijn zoveel schrijvers en componisten in wie je op kunt gaan.
T.W.A. flight 49
Laatst schreef Peter, dat ups en downs nodig en onvermijdelijk
waren. Jung: „The stirring up of conflict is a Luciferian quality
in the true sense of the word. Conflict creates the fire of affects
and emotions, and like every fire it has two aspects: that of burning and that of giving light.” (Door Peter later onderstreept).
„Emotion is the chief source of all becoming conscious. There
can be no transformation from darkness into light and of apath
into movement without emotion.” (Peter in groene inkt:
„Grote geesten gaan vaak door een hel.”) Jung vervolgt: „The
meeting of two personalities is like the contact of two chemical
substances: if there is any reaction, both are transformed.”
(Nieuwe groene strepen.)
Jung: „Whatever we say will always be too much, too false, too
inadequate, and even too misleading.” (Twintig groene strepen
van Peter). Er volgden nog vele pagina’s Jung notities, welke
soms door Peter later van commentaar werden voorzien.
167 Claude Mauriac, Conversations with André Gide, Gorge Braziller, New York, 1965.
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San Francisco Hilton (ontbijt)
Een paar uur na de biecht hierboven ben ik met een negermarinier in een hevige sexbusiness verwikkeld geraakt. Hij wilde
nog één keer lekker rommelen voor hij naar Vietnam vertrok.
Hij had een absoluut zalig mals lichaam, behoorlijk gespierd,
maar niet overdreven bodybuilderig. Heerlijke handen, ik
moet bekennen, in één woord ideaal, zoals negers kunnen zijn.
Hij was helemaal van de kaart door de intensiteit van ons seksuele contact en fluisterde steeds maar: „Oh, my God, baby,
baby...” Hij lebberde mijn penis tenslotte tot de laatste druppel
leeg. Hij bleef nog een kwartier na mijn sperma in zijn mond te
hebben genomen liggen nakreunen. Heb te lang gewacht. Het
was eigenlijk een explosie. Ik heb er dan ook geen spijt van.
Kan er weer voor een tijdje tegen. De bestialiteit is weer uit
mijn systeem. Beide kerels waren „delirious” en kennelijk
meer dan voldaan, een bevestiging, die ik na de langdurige afwijzing door Peter best weer eens kon gebruiken.
„Within each of us there is another whom we donot know. He
speaks to us in dreams and tells us how differently he sees us
from how we see ourselves.” C.G. Jung.
275
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San Francisco
Was gisteravond om 23:00 uur in The Club, de jongenssauna
op 132 Turk Street. Het wemelde van gegadigden. Ik had nog
steeds geen zin. Kotste van alles. Maar dan…, ik had tenslotte
in maanden geen seks gehad. Richard had me als raad meegegeven: „Love Peter, love me, but in the mean time fuck!” Ik
ging naar mijn kamer en liet de deur op een kier staan. Er kwamen een paar jongens, ook een hippieneger, maar ik wilde nog
steeds niets. Daarna kwam een soort behaarde mensaap, een
krachtpatser, binnen. Hij begon me te bewerken, en voilà, ik
kwam op stoom. Ik veranderde in een beest. Hij smeekte me
hem terug te zoenen, maar dat kon ik niet. Hij was best appetijtelijk, met een schone bek, maar nee. Gistermiddag ging dat
met Richard wel. Ik lag naast hem op bed te praten. We kissed
each other all the way. Geen seks verder. Toen de pret voorbij
was keek ik mijn krachtpatser nog eens recht in de ogen. „You
are wild,” zei hij. Het is toch wel triest dat ik van jou houd, Peter en hier in San Francisco aan het rotzooien ben. De mensaap, die Jack heette, kwam zelfs nog twee keer terug voor
meer. Jung zegt zelfs: „We will be animals as long as we have
the body of an animal.
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Straatwerkers zijn overal ter wereld hetzelfde type bink, net als
glazenwassers.
De Anza Hotel, San José, California
Nelson Rockefeller is dus geen kandidaat voor het presidentschap meer. Ik adviseerde de NTS steeds op Richard Nixon te
letten, maar Willem Brugsma wist het beter. Hij weigerde naar
New York te komen, toen ik de deur bij Nixon had geopend
voor een televisiegesprek met de werkelijke kandidaat. De
strijd zal dus waarschijnlijk gaan tussen Robert Kennedy en
Richard Nixon, wat interessant wordt.
Brandde twee kaarsen in een soort Spaanse kerk. Ga de negeratleten Tommie Smith en Lee Evans interviewen voor de NTS.
Samen met professor Harry Edwards, ook een neger, die sociologie doceert. Zwarte atleten organiseren een boycot van de
Olympische Spelen in Mexico. De actie concentreert zich op
de rassenscheiding in de sport. Probeerde Richard te bellen,
maar hij was weer niet thuis.
Boeiende ontmoeting. Ik vond vooral Harry Edwards aardig,
die zo ver ging om te zeggen dat indien het nodig was het Witte Huis zou worden opgeblazen om Amerikanen aan het verstand te brengen dat het uit moest zijn met apartheid. „Desnoods met Lyndon Johnson er in,” aldus Edwards op de film.
Hij droeg een soort imitatie tijgerhuid als jas, wat jammer was,
want het maakte hem minder serieus. Ook Tommie vond ik
aardig, maar Evans had minder te vertellen, evenals Harry’s
broer James Edwards en Ken Noel, de organisator van het protest hier.168
22 maart 1968

Nam een vroege bus terug naar San Francisco. Tommie Smith
heeft een zoontje van anderhalf. Hij is doodsbang dat ze het
kind iets zullen doen. Toen ik voor de camera hier iets over
wilde zeggen, werd hij zeer nerveus. Harry Edwards had twee
honden en kwam op een avond thuis en vond de dieren met
afgesneden koppen.
Om absoluut razend te worden. De San Francisco Chronicle heeft
vanmorgen over de hele voorpagina het bericht dat er in Utah
6.000 schapen om het leven zijn gekomen. Er zou met gasprojectielen vanuit een vliegtuig zijn gewerkt om de massale dood
te bewerkstelligen. En dan, god beter het, op pagina 12 binnenin vind ik het bericht, dat er tot dusverre 20.096 Ameri168 Ik maakte verder geen aantekeningen over het gesprek, denkende later over de film
te kunnen beschikken.
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American Airlines, flight 264 naar Dallas
Luister naar Mahler en vraag me af hoe het leven zal zijn, wanneer mam er eenmaal niet meer is. Met mijn broers Hendrik
en Theo heb ik weinig contact. Zonder mam brandt het nest,
de foyer of life, really down.
Jeanne de Mohrenschildt wachtte me bij de uitgang van de
slurf op. George zat in de auto. Nauwelijks reden we of ze
spraken over een komend bezoek aan Holland en vooral Tilburg om wollen stoffen te kopen voor haar ontwerpen voor
sportkleding. Omdat ik gekomen was om naar de ranch van
Sylvester Dason te gaan bracht ik het gesprek op dit onderwerp. Mr. Dason was nu toch huiverig om een journalist te
ontvangen.170 We spraken over van alles, politiek, Kennedy,
Garrison, Oswald. We gingen vroeg naar bed.
Denk dikwijls over de dood tegenwoordig. Dat zal Peter, die
nog zo zalig jong is, belachelijk toeschijnen, vooral omdat ik
nog geen oude tang ben. Jung spreekt ook over na je veertigste
zet de middag van het leven in en glijd je onvermijdelijk naar
de avonduren toe. Dacht over mijn begrafenis. Zie mijn vrien169 Omdat ik ook hier dacht de film te krijgen en dus de tekst noteerde ik niets over het
eigenlijke gesprek.
170 Ik vroeg me af of het verstandig was geweest om met De Mohrenschildt over de telefoon over dit bezoek te hebben gesproken, want waarom ging het nu niet door?
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kaanse soldaten in Vietnam zijn gesneuveld. Kan er met mijn
verstand niet bij.
Ontbijt naast het Greyhound busstation in het Hilton. Nam
een taxi naar het huis van Eldridge Cleaver. Merle X. van CBS
stelde voor dat we het gesprek in het park opnamen, opdat hij
niet al het cameramateriaal twee verdiepingen hoog moest slepen. Hij zei dat hij veel met Bernard Kalb in Indonesië had gefilmd en dat Bungkarno hem altijd Merle Oberon noemde.
Typisch Bapak.
De ontmoeting met Cleaver was een succes. Ontdekte dat
mijn oude vriend Charles Howard me al eens in de VN aan
hem en zijn vrouw Kathleen had voorgesteld. Ik wist toen niet
wie ze waren. Kathleen is kandidate voor de Black Panther
Party in het achttiende kiesdistrict. Het gesprek handelde over
negerrebellie en de hieruit voortvloeiende zwarte revolutie.
Veel van zijn uitlatingen herkende ik uit zijn boek. Telefoneerde Carel Enkelaar en gaf aan wat onderweg was.169 Cleaver
schreef in zijn boek: „For Willem Oltmans, who impresses me
with his humanity and enthusiasm. Best of luck in the hard
days to come, Eldridge.”

■

Z618-boek

1967 – 1968

■

Z618-boek

11-10-2002

11:56

Pagina 278

den al in de aula van Oud Eik en Duinen zitten. Zou mijn eigen
afscheidswoord willen uitspreken, op tape dan, en sommige
mensen zouden bij de uitgang een kopie mee naar huis krijgen.
23 maart 1968

Jeanne ging naar haar atelier en een student liep binnen. George houdt net als ik van jonge mensen om zich heen. Later bezochten we een vriend van hem, Thomas X. (57), een man die
in het verzekeringswezen miljonair was geworden. Meer gesprekken over politiek. Jeanne belde op, dat gedurende de
nacht haar nieuwe lentecollectie sportkleding was gestolen.
Consternatie dus.
In een ligstoel in de zon lees ik het manuscript over de voetreis
die George samen met Jeanne en een pakezel door MiddenAmerika maakte. George kwam vertellen dat we nu morgen
toch naar Sylvester Dason zouden kunnen gaan. Ik wil morgen
weg, dus een volgende keer maar. Ze hebben die voettocht gemaakt, omdat George’s enige zoon, een jongen van 11, aan
cystic fibrose was gestorven. De voetreis was de enige manier
om over zijn verdriet heen te komen. Ik vond het verhaal echter iedere diepte missen. George had ook prima nieuws uit
Haïti, waar hij een sisalplantage schijnt te hebben van meer dan
30 kilometer kustlijn. Er zijn plannen om er hotels neer te zetten.
’s Avonds was er een dinner-party voor de Dean of Men van de
Texas University, waar George Russisch doceert. We praatten
tot 01:00 uur over politiek. Ik vond deze mensen uit Texas
Nazi’s in optima forma. Zij kletsten emotioneel, irrationeel,
gevaarlijk en beschouwden zichzelf als superpatriotten. Er viel
niet redelijk met hen te praten. Zowel George als Jeanne de
Mohrenschildt als ik zelf waren eigenlijk geshockeerd. George
benadrukte dat hij deze gasten met de bedoeling had uitgenodigd dat ik me bewust zou worden wat er in Dallas leefde. Ik
heb tijdens alle gesprekken geen nieuwe aanwijzingen gekregen over wat er in Dallas werkelijk gebeurde. Eén opmerkelijke gedachte van George is me bij gebleven. Hij meende dat
Jim Garrison geen kans van slagen had om de moord op JFK te
ontrafelen, „omdat de erecode van Cubanen voorkomt dat zij
door de mand vallen”. Hij gaf dus onomwonden aan dat Cubanen bij de zaak waren betrokken. Eerder had hij me ook al indicaties in die richting gegeven.
24 maart 1968

Dallas, Texas
Mejuffrouw Büring Boekhoudt is jarig.
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Kew Gardens, New York
Drie brieven van Peter. „Ben net in de bossen geweest. Het
was zwoel, zonnig en winderig. Alles ademt en ruist in fris
groen. Heb geademd en gesprongen. Je ondergaat dit alles als
een zuivering. Je voelt je vernieuwd en verjongd en ver van al
het gewoel. Je neemt afstand, ondanks dat je er zelf helemaal in
zit, van de dingen, de mensen en zelfs van je zelf. Dit is voor
mij een grote stap voorwaarts want het maakt je sterker, rustiger en objectiever. Ik uit me misschien nu wel wat vaag maar
zo voel ik het op dit moment (in de lente). Hoorde zojuist
Mahlers tiende symfonie, wat helemaal paste bij deze pure frisheid.” In een tweede brief noemde hij de citaten van Marcel
over trouw. Ook geniet hij van het boek van Van Wijngaarden. En in de derde brief schreef hij: „Ik vind je opvattingen
over liefde, vriendschap en relaties wel wat teveel van een hoge
ivoren toren. Je idealen hieromtrent geven de indruk te hoog
gesteld te zijn met het logische gevolg, dat ze het contact verliezen met de realiteit, dus te ver af staan van dit nu eenmaal
vaak banale en vulgaire bestaan... Je kunt van een mens beslist
geen soort superwezen maken, dat zit er niet in. Wel moet hij
steeds zijn oog gericht houden op die hogere werkelijkheid en
er naar streven om een zo zuiver mogelijke totaliteit te beworstelen en bescheiden blijven. Uit je brieven blijkt maar al te
vaak, dat je superieur neerkijkt op de logge, lompe massa (ik
neig er ook naar) en je je eigen levensfilosofie als de alléén zaligmakende ziet. Ik denk aan je. Peter.”
Fijn, deze brieven. Ze laten me niet los. Lig al een uur wakker
en luister naar de Age of anxiety voor piano en orkest van Leonard Bernstein.
25 maart 1968

Vertrek met de K.L. 642 naar Amsterdam. Kees van Langeraad
heeft het gesprek met Evelyn Lincoln uitgezonden. Hij zond
er een complimenteus telegram over.171

171 Zie Bijlage 8.
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New York

American Airlines, flight 82 naar N.Y.C.
„I cannot love anyone if I hate myself,” zegt C.G. Jung terecht.
Hij vervolgt: „The greatest of all illusions is to think that anything could ever satisfy us. It is this illusion that makes things
seem intolerable and bars the way to all progress, and it is one
of the most difficult things to overcome.”
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26 maart 1968

Nauwelijks was ik thuis in de bungalow, of Peter belde. Hij
was in high spirits.
Ging met mam in Driebergen lunchen.
Het weerzien met Peter was totaal.
27 maart 1968

Bracht mam bij het graf van mijn vader.
Nu het meer dan duidelijk is dat Robert Kennedy de aanval op
LBJ op alle fronten opende en hem aanvalt op zijn uitzichtloze
Vietnambeleid – wat moeilijker is te pruimen van een collega
Democraat dan een Republikein – lijkt Lyndon Johnson steeds
nerveuzer en onverdraagzamer te worden. „There is something about the man that reacts to a Kennedy, an aide remarked
of Lyndon Johnson,” aldus Time. „To be sure, there is something about the President that reacts to any meaningful challenge to his authority, but the response is reflex and relentless
when the defial comes from a Kennedy. True to form, scarcely
48 hours after Robert Kennedy became an open rival for the
presidency, Johnson launched a massive counterattack.” Hij
reisde van hot naar her om wereldkundig te maken dat zijn critici niet zeiden „Cut and run” of „Pull out”, „but they say they
want to do less than we are doing. But we are not doing enough
to win the war the way we are doing it now.” LBJ heeft intussen
generaal William Westmoreland uit Vietnam teruggeroepen.
Waar deze schermutselingen op neer komen is dat Lyndon
Johnson straks voor zijn politieke leven zal moeten knokken
nu hij door zowel senator Robert Kennedy als senator Eugene
McCarthy in zijn positie op het Witte Huis wordt bedreigd.
Bij de Republikeinen wordt het na het terugtrekken van Nelson Rockefeller steeds duidelijker dat Nixon als kandidaat zal
worden aangewezen. Johnson tegen Nixon? Of Kennedy tegen Johnson? Interessant.
Professor Weijel antwoordde dat hij door tijdgebrek geen
nieuwe analyse op zich kon nemen. Hij adviseerde Dr. N.
Treurniet te benaderen.
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28 maart 1968

29 maart 1968

Trino Flothuis heeft Gerard van het Reve in Greonterp geïnterviewd voor de Haagse Post. De schrijver schijnt een brief
naar dagbladen te hebben geschreven, waarin hij Ho Chi minh
moordenaar heeft gezet. „Het leek me gewoon goed om eens
een ander geluid te laten horen en te vorsen hoe men er op reageert. Het blijkt, dat een betrekkelijk kleine groep schreeuwers de wereld in pacht denkt te hebben.” Hem wordt gevraagd, of hij zich wel eens in het vraagstuk Vietnam heeft verdiept. „Enigszins ja. De zaak is niet zo simpel als men het wel
voorstelt. Afgezien van die eeuwige strijdvraag wie er nu be172 Time, 29 maart 1968.
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Life magazine heeft er in toegestemd dat Jim Garrison nu de Zapruder-film van de moord op JFK mag zien en voor de grand
jury in New Orleans mag vertonen. Hij heeft er lang voor
moeten knokken.
In Tsjecho-Slowakije is veel onrust ontstaan. Onder druk van
de bevolking is partijchef Antonin Novotny (63) als president
van de republiek afgetreden. Alexander Dubcek heeft de leiding overgenomen en schijnt verregaande hervormingen te
willen doorvoeren. Opmerkelijk is dat partijchef Nicolae
Ceausescu in Roemenië blijkbaar de tekens aan de wand heeft
begrepen en ook in zijn land hervormingen wil doorvoeren.
„Everyone should be free to criticize the Communist party,
Ceausescu told his Central Committee, even when diverse and
wrong views appear”172
C.G. Jung: „The gigantic catastrophes that threaten us are not
elemental happenings of a physical or biological kind, but are
psychic events. We are threatened in a fearful way by wars and
revolutions that are nothing else than psychic epidemics. At
any moment, a few million people may be seized by madness,
and then we have another world war or a devastating revolution. Instead of being exposed to wild beasts, rumbling rocks,
and inundating waters, man is exposed today to the elemental
forces of his own psyche Psychic life is a world power that exceeds by many times all the powers of the earth.” Woorden,
mij uit het hart gegrepen.
Generaal Suharto is unaniem tot volledig president van de Republiek Indonesië benoemd voor de duur van vijf jaar. Het
Volkscongres bepaalde dat op zijn laatst in juli 1971 verkiezingen zouden moeten worden gehouden.
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gonnen is en wie zich niet aan de verdragen heeft gehouden,
trouwens, wat het verscheuren en je kont afvegen van verdragen betreft, hebben de communisten wel een behoorlijke ervaring, maar fundamenteel is het voor mij een strijd tussen een
kapitalistische Zuid-Vietnam, een democratie in wording, en
een Noord-Vietnamese communistische politiestaat.” Reve
simplificeert het vraagstuk Vietnam tot deze vraag: Ben je voor
die democratie in wording of voor die politiestaat? Hij is tegen
de films van Joris Ivens en bewondert de schrifturen van Erich
Hoffer de linkse vakbondsman uit Amerika. Hij heeft in sommige argumenten oppervlakkig gezien gelijk, maar jammer dat
hij in essentie een warhoofd met een grote – dikwijls smerige –
bek is. Maar hier wordt hij gezien als een belangrijke meneer,
volksschrijver nummer één.
30 maart 1968

We sliepen in Hotel Unique en reden naar het strand. We zaten tegen een paal. Ik las hem voor uit Plato’s Symposium, waarin homoseksuele liefde uitvoerig wordt besproken. Hij las ook,
in Jung. Hij heeft ook regelmatig in de Sunbeam gereden.
31 maart 1968

Maakte een lange rit met mam en de honden. Zij maakte gekookte vis; ze weet dat ik dat heerlijk vind.
3 april 1968

Stuttgart
Logeer bij Harisanto en Marguerita. Zijn studie architectuur
vordert uitstekend. Hij blijft een van mijn closest friends.
Op de terugweg stopte ik in St. Dizier om de moeder en de
stiefvader van Richard Thieuliette te ontmoeten. Ik nam een
koffie in Café de l’Industrie wat een vreemde, emotionele ervaring was zonder Richard. Schreef hem een triest briefje.
6 april 1968

Na moeilijke, emotionele dagen en tal van conflicten lig ik in
bed naast Peter in Hotel Unique en luister naar zijn adem. Ik
denk dat ik nooit ofte nimmer in woorden zal kunnen samenvatten wat ik op zo’n moment werkelijk beleef en voel.
Nieuwe ellende in Amerika. Dominee Martin Luther King
(39) is op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis, Tennessee doodgeschoten. Onmiddellijk zijn rassenonlusten in
minstens twintig Amerikaanse steden uitgebroken. Overal zijn
troepen en nationale gardisten ingezet om de onrust te bestrij282
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7 april 1968

De terugslag na 24 uur met hem is totale leegte. Hoe zou het
zijn wanneer er van totale overgave sprake was?
Time heeft Eldridge Cleaver ontdekt. Er wordt op gewezen,
dat hij twaalf jaar in gevangenissen zat en nu voor Ramparts
schrijft en een fulltime revolutionair is. Maar volgens Time is hij
ook „an authentically gifted prose stylist capable of evoking
picturesque images and fiery moods.” Evenals James Baldwin
meent Cleaver „that the root cause of racial prejudice in America is sexual.” Hij zegt: „that as a result of the Negro’s years of
servility, the black male has been systematically robbed of his
masculinity. Thus ‘castrated’, the negro also has been denied his
development as a positive intellectual and social force.”173
Professor Guy Pauker van de Rand Corporation in Californië,
die ik, niet wetende dat hij voor een inlichtingendienstorganisatie werkte, op 9 juli 1957 zelf aan president Sukarno voorstelde, maakte in Newsweek een opmerking, die mij opnieuw te
denken gaf. Net als in de meeste Amerikaanse media werd het
nieuwe Indonesische staatshoofd in een Heil-Suharto-artikel in
het zonnetje gezet.174 In Washington werd immers alles beter
geacht, dan de onafhankelijke, „non-aligned” Sukarno, die
vriendschappelijke betrekkingen onderhield met Peking, Hanoi
en Pyong Yang, de Aziatische aartsvijanden van Amerika. Dus
ook een militaire, nu berekenbare militaire dictator ongeacht
of hij 500.000 of 1.000.000 miljoen mensen om zeep bracht.
„In strategic terms, laments dr. Guy Pauker, expert on Indonesia, is it far more important whether Indonesia remains stable
and anti-Communist, than whether we win in Vietnam.” Ik
weet dat professor Pauker in Amerikaanse regeringskringen als
een gewichtige stem in het kapittel werd beschouwd. Toen de
regering van Lyndon Johnson – in tegenstelling tot de Kenne173 Time, 5 april 1968.
174 Newsweek, 8 april 1968.
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den. President Lyndon Johnson zegde zijn voorgenomen reis
naar Honolulu in verband met de oorlog in Vietnam meteen af
en hield een televisietoespraak. Hij zal op 8 april een gezamenlijke zitting van het congres toespreken. J. Edgar Hoover leidt
weer persoonlijk het onderzoek, net als in Dallas met de moord
op John F. Kennedy. Dominee Ralph Abernathy neemt de leiding van de Southern Christian Leadership Conference van
King over. Koningin Juliana zond een telegram van deelneming aan mevrouw Coretta King.
Een niet te beschrijven heerlijke dag met Peter.
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dy’s, die uitstekende betrekkingen met Sukarno onderhielden
– de CIA haar gang liet gaan „to topple Sukarno” om pro-westerse generaals in zijn plaats te installeren, was de oorlog in
Vietnam, zoals ik steeds vermoedde, een doorslaggevende factor geweest. Professor Pauker brak dan ook een lans voor meer
financiële steun aan het Suharto-regime en bekloeg zich dat het
Westen „only 1 per cent of what the U.S. spends each year in
Vietnam” bereid was naar Suharto als steun te zenden om de
zogenaamde anticommunistische stabiliteit in Indonesië overeind te houden.175
Dineerde met mam in Lage Vuursche.
8 april 1968

Jan Cremer zendt een reuzenpostkaart met: SNOOPY FOR
PRESIDENT (A distinguished combat hero). Zijn Belgische
vriendin was bevallen van een dochter, Candide-Celia (8 pond
11 ons). „Amerikaans staatsburger, maar ze is een hele mooie!
Met fantastische handen en voeten, alles heel lang, met knalblauwe ogen en lichtblond haar, dus als je te zijner tijd van gedachten verandert, dan weet je waar je zijn moet voor een
prachtige meid. Groeten van de vader! Jan Cremer.
P.S. Wel geheim houden si vous plait.”
De moord op dominee Martin Luther King heeft 26 doden,
1.100 gewonden en 7.000 arrestaties in de VS opgeleverd. In
Washington D.C. werden bijna 12.000 soldaten ingezet. Er
waren duizenden militairen in het hele land nodig om razende
negers in toom te houden. The Economist vraagt zich terecht af
hoeveel radicale zwarte Stokely Carmichaels er zijn in de VS.176
9 april 1968

Peters brief van 20 maart bereikt me in Huis ter Heide. Hij bedankt voor alle toegezonden boeken, muziek, en dagboekbladen. Hij had een droom gehad over kanker. „Ik was bij de
dokter, die met een vreemd licht op mijn borst scheen en
doodgewoon zei dat ik op mijn 33ste jaar aan kanker zou sterven. Heb de hele nacht liggen uitrekenen, hoe ik die elf jaar
zou besteden: aan wellustig uitleven van al mijn driften of aan
nuttige hoogstaande bezigheden. Dag lieve Wim, Peter.”
George de Mohrenschildt schreef opnieuw, uit Dallas en op
papier van de Petroleum Club: „Thanks for you delightful let175 Zie ook Memoires 1953 – 1957.
176 The Economist, 13 april 1968.
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10 april 1968

De Times meldt, dat er opnieuw studentenonlusten in Indonesië zijn uitgebroken en dat de regering Suharto spreekt over
een communistisch complot om Bungkarno weer aan de
macht te brengen. Sukarno wil allang niet meer door niemand,
ook niet door rechts, aan de macht teruggebracht worden.
Daar ben ik zeker van. De enige, die dit kan bevestigen later,
zal Ibu Hartini zijn. Het leger kletst maar wat over een communistische samenzwering om nog meer Bungkarno-aanhangers te kunnen arresteren of doodschieten. Studenten zouden
zich nu ook ongerust maken over het feit dat Suharto helemaal
geen democratie nastreeft maar een militaire dictatuur heeft gevestigd. Dat hadden die amateuristische broekjes met hun grote bekken van de KAMI, toen ik ze in 1966 in Jakarta sprak,
kennelijk niet door, terwijl ik me schor zat te praten om ze de
werkelijkheid in te lepelen.
De rozenkweker G. Wijnhoven uit Wanssum heeft een rozerode roos met een lange steel gekweekt die de naam Lunsroos
zal dragen.
Richard Thieuliette zond me opeens een telegram uit New
York met de tekst: „Thinking of you, Richard.” Hij leeft gewoon mee met wat hij weet van de ups en downs met Peter.
Zijn telgram trof me zeer.
Meneer Sjef van den Bogaert nodigt me warempel uit voor een
diner waarbij prins Bernhard eregast zal zijn, maar ik ga dan
met Peter met de auto naar het zuiden. Misschien werpen alle
protesten eindelijk enige vruchten af.177
11 april 1968

Het is, alsof mam hoopt dat ik voorgoed weer in Nederland,
misschien wel in Huis ter Heide, kom wonen. Ik heb al heel wat
keren gedroomd, dat iemand iets dergelijks zou willen of hopen.
Kees van Langeraad zei blij te zijn geweest met het Eldridge
177 Zie Bijlage 9.
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ters... Yesterday we were at a reception in an Episcopalian
Church here. It is one of the newest and ‘best’ churches socially and financially. Probably 15 million dollars for the buildings
alone. Jeanne and I blew up! Damn Christians. Negroes live in
ghettos and the whites built this expensive monstrosity. They
do not understand anything. We are moving to a better place,
3607 Charming Lane (Turtle Creek Village Apartments). Hope
to see you soon, George & Jeanne.”
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Cleaver-gesprek. Hij zei tevens dat het interviewen voor de camera naar zijn mening ook steeds beter ging.
Gerard Croiset heeft een beschrijving gegeven van de moordenaar van Martin Luther King. „De dader is ongeveer 40 jaar
oud; hij draagt een grote, lichte gleufhoed, gewoonlijk achter
op het hoofd, een groenachtige stropdas over de open kraag
van zijn overhemd.” Die groene kleur verbaast me, omdat
Gerard ook heeft gezegd dat de Cubaanse schutter in Dallas
een groene portefeuille bezat. Deze moordenaar was 1,78 lang,
schoenmaat 46, breed geschouderd, gele gelaatskleur, grove
vlezige neus, blauwe ogen.
Croiset vertelde verder dat hij in 1961 had gewaarschuwd dat
een zekere arbeider van een machinefabriek in West-Duitsland
gearresteerd zou moeten worden wegens moord, en nu schijnt
dezelfde man opnieuw twee mensen te hebben vermoord. Bild
Zeitung heeft hem er over benaderd. Hij vroeg me: „Waar
denk je dat al het werk dat ik verzet, toe zal leiden?” Hij gaf me
een stencil, Kenmerken van het leven. Dit behelsde Croisets filosofie over vragen als: in harmonie komen met het oneindige:
„De harmonie zie ik het beste gesymboliseerd in hetgeen in
een periode in de Middeleeuwen speciaal door de alchemisten,
naarstig werd gezocht, namelijk de stimulansloze circulatie, het
perpetuum mobile.” Blijf moeite hebben hem te volgen.
12 april 1968

Haalde Peter in Tilburg van school. We vertrokken naar Parijs.
13 april 1968

We liepen een winkel op Au Printemps binnen, waar Bertie
Hilverdink in de Elisabeth Arden-stand een vrouw stond op te
maken.
We vertrokken naar het zuiden en stopten bij de kathedraal van
Chartres, waar we twee kaarsen brandden.
15 april 1968

Tolosa, Spanje, Pasen
In San Sebastian was geen kamer te krijgen. We vonden hier
een pension. Onbeschrijflijk fijne dag samen.
Seia, Portugal, Hotel Residencia Serra de Estrela
Na Tolosa ontbeten we ergens. Toen ik bij een garage wilde
betalen bleek Peter mijn portefeuille ergens te hebben laten lig-

286

11-10-2002

11:56

Pagina 287

16 april 1968

We lachten om gisteren. We hadden allebei gelijk. „Een scène
uit Cyrano de Bergerac,” zei Peter. We reden naar Lissabon en
namen een kamer in hotel Florida.
17 april 1968

Vandaag lijkt Peter er niet helemaal bij. We namen koffie op
een terrasje, wat blijkbaar een tippelplaats was, want ik zag een
vrolijke militair, die duidelijk op een pretje uit was. Ik stelde
voor dat ik hem zou gaan halen. Hij bleek een vriend te hebben en tot Peters verbazing kwam ik met twee Portugese soldaten terug.
Via Faro richting Sevilla
Peter was erg lief. We hebben het Alcazar bezocht en in de kathedraal twee kaarsen gebrand. Al was het maar één moment:
het was een complete overgave.
Halverwege Algeciras kon de kap van de Sunbeam eindelijk
neer. Visje gegeten op een terras. Peter zei ooit in een scriptie
over Slauerhoff te hebben gelezen, dat deze ook over Tanger
schreef.
178 In 1967 liet ik op reis Richard de financiën beheren. Nu lette Peter op de uitgaven.
Op mijn aandringen.
179 Hij ging de stad verkennen. Gerard Croiset noemde dit gedrag: „Dan buigt hij om”.
Althans wanneer hij in een conflictsituatie belande.
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gen.178 We hadden al een paar honderd kilometer gereden, dus
had het geen zin terug te gaan. Het maakte me even verdrietig,
maar ik had me snel onder controle. Via Burgos en Salamanca
bereikten we Portugal. We zitten nu op 300 kilometer van Lissabon.
Opeens spanningen. Hij liet een klein jongetje al onze bagage
het hotel in torsen. Toen ik er wat van zei, liep hij boos weg.179
Terwijl ik de auto in de garage van het hotel zette, was Peter
op het balkon van onze kamer gestapt en stond in zijn onderbroek ostentatief oefeningen te doen. Voor het hotel stond een
groep jongens zich te vergapen aan de blonde Tarzan daar boven. Ik verbood hem dit te doen, maar hij ging gewoon door
en ging een expandertrekveer gebruiken bovendien. Ik sloot
eerst de balkondeuren, wat niet hielp. Toen liet ik de rolluiken
naar beneden zakken en liet hem tien minuten voor lul op het
balkon staan.
Later toen we gingen slapen gaf hij me een zoen en zei: „Dag
Wim.”

■

Z618-boek

1967 – 1968

■

Z618-boek

11-10-2002

11:56

Pagina 288

20:05 uur
We nemen de boot naar Ceuta.
19 april 1968

Chechaouèn, Marokko
Het lukte met onze papieren Marokko toch binnen te komen.
We reden naar Tetouan en verbleven in Hotel Nacional. Er
deed zich een incident voor. Een paar Marokkaanse jongeren
bedreigden ons; de politie moest er aan te pas komen.
De kasbah was romantisch. We liepen ’s avonds door de straatjes. Peter maakte veel foto’s, bij een blauwe hemel en stralende
zon. De bergen zijn prachtig om doorheen te rijden. De wegen voortreffelijk, door de Fransen aangelegd. De mensen vriendelijk, soms enthousiast. Een perfecte dag.
Tanger, Hotel Rif
We maakten een autotocht van acht uren naar Tanger. Peter is
helemaal bruin geworden en ziet er zalig, gezond en goddelijk
uit. We hebben alleen maar genoten en nog eens genoten.
Deze dag is niet te beschrijven.
Onze kamer ziet uit op de haven en de zee. Schreef Richard
en natuurlijk ook mam.
20 april 1968

Malaga, Hotel Malaga Palacio
We hebben, na opnieuw een zalige dag samen, hier overnacht.
We vertrokken naar Madrid. Lang voor Granada moest de kap
neer, want het was bewolkt. We lunchten op een terras bij het
Alahambra. Er zou zoveel te vertellen zijn, te schrijven zijn,
maar het gaat gewoon niet. Woorden schieten te kort.
21 april 1968

Madrid, Hotel Residencia Mayorazgo
Peter komt uit de badkamer: „Voel jij je ook zo zalig?” Ik belde mam op, omdat mijn vader drie jaar geleden is overleden.
Zij scheen in high spirits. We gingen naar het Prado om de Greco’s en Goya’s te zien. We houden geen van beiden van musea.
Alle muren hangen overal vol. Je weet niet waar je het eerste
moet kijken. Musea vind ik een saaie bedoening. Toch zag ik
een schilderij van Goya, „The dog buried in the sand”, wat me
aangreep. Ik kocht er een reproductie van op briefkaart. Alleen
de kop van het dier steekt nog boven het zand uit. Eerst dacht
ik dat het was „Dog looks around an old oak tree.” Wat is er in
de schilder omgegaan, toen hij dit doek vervaardigde?
288
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22 april 1968

Niet ver van de grens, bij Salvatierra lag er olie op de weg, en
vloog ik bij een heuveltje in een flauwe bocht van de weg en
kwam aan Peters kant tegen een boom tot stilstand. De auto
was een puinhoop en er viel niet meer mee te rijden. Juist voor
ons was een Mercedes met een nog veel grotere snelheid uit de
bocht gevlogen en in een veld onderste boven tot stilstand gekomen. Wij hadden artisjokken gekocht en al rijdende gegeten
en hadden dus een matige vaart. Peter bloedde iets bij zijn oog,
omdat zijn zonnebril was gebroken. Hij was trouwens uit de
auto geslingerd en was verschrikkelijk geschrokken. We zijn
naar een lokaal ziekenhuis gegaan en hebben een arts naar het
wondje laten kijken en hem laten onderzoeken. Gelukkig had
Peter niets.
We hebben de auto leeg gehaald, omdat er niets meer mee was
te beginnen. Het chassis was verbogen. Ook de vaas, die we
eerder voor mam hadden gekocht, namen we mee. Je verbaast
je wat er allemaal uit zo’n wagen komt. We namen een taxi
naar het dichtstbijzijnde station en een trein naar Parijs.
24 april 1968

Parijs, Hôtel De France et de Choiseul
Wanneer ik Peter in de ochtend naast me in bed zie liggen, gaat
er iets onbeschrijflijks door me heen. Waarom is toch niets echt
en blijvend? Wat jammer dat zoveel ervaringen en gedachten
289
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We wilden in Toledo naar een stierengevecht gaan, maar het
was uitverkocht. Mam reageerde alsvolgt: „Ik heb het niet nodig om een dergelijk gevecht te gaan zien om er van te walgen.” Toen we bij het stadion kwamen zagen we trouwens net
een zwaar bloedende stier, die werd weggezeuld. Gewoon, op
een motorfiets met laadbak, open en bloot. Ik schreef Richard
een brief en sloot een coquelicot in, de bloem waar ik al jarenlang een love-affair mee heb. We gingen naar de gay-bar Playboys. Ik vind dat Peter nog altijd, wanneer we samen zijn, te
openlijk flirt.
Ondanks uiterlijk veel plezier, bleef ik toch inwendig verdrietig, net als toen ik vorig jaar zomer met Richard een reis maakte. Ik masturbeerde vannacht onder een hete douche, wat me
in herinnering bracht hoe onvolmaakt onze relatie is en zal blijven. Maar ik maakte vorderingen om er niets van te laten merken. Tezelfdertijd erodeerde het natuurlijk wel onze verhouding. Heb nu geen tijd mijn gedachten exact te formuleren.
Stemmingen.
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van deze heerlijke reis verloren zijn gegaan, want ik heb bijna
niets opgeschreven. Ik verleer het aan mijn dagboek vast te
houden.
We namen de T.E.E. naar Amsterdam.
26 april 1968

Huis ter Heide
Hier is alles okay. De zon is warm en weldadig. Blijf thuis omdat ik zonder auto zit. Mam heeft nu eindelijk de hoed van
mijn vader van de kapstok genomen. Zij wilde veel over de reis
weten. Ze kon niet geloven dat we op een terras naast het Alahambra hadden geluncht zonder het unieke gebouw zelf te bezoeken. „Wat hebben jullie dan wel op reis gedaan,” vroeg ze.
Hoe mam uit te leggen hoe we genoten hebben van zoveel andere dingen en van elkaar.
Peter belde en zei zich neerslachtig te voelen.
Eerst eens kijken wat er in de wereld is gebeurd. James Earl
Ray werd verdacht en gezocht in verband met de moord op
Martin Luther King.
De oorlog in Vietnam draaide op volle toeren. Nu werd de
marionet, maarschalk Ky door Washington verdacht van opiumsmokkel. Eerst was hij de trouwe, gehoorzame bondgenoot. Ze wilden hem nu blijkbaar kwijt. Er waren veel berichten over vredespogingen. U Thant was in Parijs. Twee Franse
hoogleraren reisden naar Hanoi en een Harvard-professor,
Henry Kissinger scheen zich eveneens met de zaak te gaan bemoeien. De Vietcong zag kans om ter waarde van 132 miljoen
dollar Amerikaanse oorlogsvliegtuigen op te blazen. In mei
zullen 45.900 jonge Amerikanen opgeroepen worden om
dienst te nemen en naar Vietnam worden gezonden. Het Amerikaanse leger had een dagorder uitgevaardigd dat wanneer ze
in de jungle olifanten zien, deze niet mogen worden neergeschoten, tenzij ze beladen zijn, want dan betekent het dat ze
Vietcong-goederen vervoeren.
In Indonesië zijn opnieuw 52 militairen gearresteerd verdacht
van het oprichten van een communistische cel om Sukarno
weer aan de macht te helpen. Wat in dat land gebeurt, is een
aanfluiting jegens het gezonde verstand en hogemate misdadig.
Maar het Westen schreeuwt nu eenmaal alleen moord en brand
wanneer de mensenrechten van pro-westerse personen worden
geschonden. Communisten tellen niet. Bovendien zijn een
meerderheid van de anti-Suharto elementen in Indonesië helemaal geen communisten. Ze krijgen het communistische etiket opgeplakt opdat ze kunnen worden opgeruimd voor ze een
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27 april 1968

Zon, warmte, de tuin en een boek. Lees een boek van Alfred
Adler.181
Speelde mams lievelingsstuk Nights in the gardens of Spain van
Da Falla. Ze vroeg of we op tuinen hadden gelet tijdens onze
reis. „Ja, zoals de tuin van het Alcazar in Sevilla,” antwoordde
ik.
Tante Jetty en tante Annie Wibaut kwamen lunchen. Mam geniet nog altijd intens van samenzijn met haar meest vertrouwde
vriendinnen.
21:40 uur, Air France, vlucht 917 naar Parijs
Jef Last wordt 70 jaar. In Parijs is de correspondentie tussen
André Gide en Roger Martin du Gard bij Gallimard verschenen. Zal het straks kopen. Elseviers publiceert enkele brieven
uit het boek geselecteerd en becommentarieerd door Boudewijn van Houten. Boven het artikel staat: „LITERATUUR,
Die gek Jef Last”. Wat unfair! Ik ken Last niet. Ik weet, dat hij
van Indië en Indonesië hield. Dat zegt me genoeg. Echt een
Elsevier-methode om iemand af te maken. Welke genoegdoening geeft het meneer Van Houten? Is hij op die manier eerlijk
jegens Last, zijn lezers, zichzelf? Hij citeert bovendien die zin180 Zie ook Memoires 1953 – 1957.
181 Het boek ging naar Peter; ik weet niet meer welk het was.
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gevaar vormen voor de militaire dictatuur. Luchtmaarschalk
Omar Dhani de voormalige opperbevelhebber van de AURI
nam de schuld van anderen op zich, aldus meldt De Telegraaf.
Dhani werd ter dood veroordeeld voor zijn vermeende rol in
de 30 septemberbeweging van 1965. Verscheiden van zijn medewerkers, door Dhani tijdens zijn proces verzwegen, zouden
eveneens van de geplande coup op de hoogte zijn geweest. Ik
geloof geen woord van wat er uit Jakarta wordt vrijgegeven
over die affaire, zolang de werkelijke coupgeneraals aan de
macht zijn. Ik weet alleen, dat Omar Dhani een eerste klas militair is, een patriot, en een vriend van Bungkarno. Dat zegt
voor mij trouwens meer dan genoeg. Bungkarno benoemde in
zijn plaats Sri Muljono Herlambang, een andere trouwe Sukarnist. Ik ken hem sinds 1957, toen hij de Dolok Martimbang,
het vliegtuig dat Bungkarno van de Sovjets had gekregen, bestuurde. Muljono is een half jaar na Bungkarno’s benoeming
eveneens gearresteerd, maar er is geen enkele beschuldiging jegens hem uitgebracht. Ze hebben hem alleen achter slot en
grendel gezet omdat dat hij Sukarnist is.180
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snede uit een brief van Martin du Gard, want iedereen weet,
dat Gide en Last vrienden waren.182
28 april 1968

Café de la Paix: ontbijt op het terras.
Peter is naar een sportschool.
Zag met mam van de week op televisie een gesprek met Godfried Bomans. Trino Flothuis had nu ook een lang interview
met hem in de Haagse Post.183 „Ik dacht dat humor overwonnen droefheid was, zo iets. In alle geval is het een verschijnsel
dat pas bloeit als je door de melancholie bent heengegaan.” Is
dat zo? Bomans zegt een Teilhard de Chardin-man te zijn. „Ik
zie een toenemende vergeestelijking, een toenemende herseninhoud!” Misschien heeft hij daar gelijk in, maar zelf heb ik
geen echt contact met Teilhard kunnen krijgen.
Als de duiven koeren, gaat het regenen. Dat ontdekte ik vroeger al in de tuin om De Horst. De duiven zijn onrustig. Peter
vroeg ook al wat er met me was. „Wim, what did I do?” vroeg
hij. Eigenlijk niets. Of juist niets, en dat maakt me ondanks het
heerlijke hier-zijn triest. Liep naar zijn bed, boog voorover,
maar hij onttrok zich aan mijn omhelzing.
Kocht de brieven van Gide en Martin du Gard. Ik geniet van
Gide’s brieven, maar sla de brieven van die andere man snel
over. Waar komt die nieuwsgierigheid, die gretigheid vandaan
om brieven van Gide te lezen? Wat ik eigenlijk zoek zijn bepaalde zinnen, expressies van genegenheid in zijn relatie tot
zijn vriend, en vooral, bepaalde gevoelsuitdrukkingen. Al het
gezemel over politiek of literaire kritiek interesseert me eigenlijk geen moer. Ik zoek steeds de mens Gide, die ik trouwens al
vele jaren „ken”. Ik vind al meteen op pagina 35 een brief van
Gide, gedateerd op 28 juni 1935, waarin hij Jef Last bij Roger
Martin du Gard introduceert. Hij schrijft: „Mon estime et mon
affection pour lui ont grandi de jour en jour: dès que vous le
connaîtrez un peu vous comprendrez qu’il soit aujourd’hui
l’un de mes meilleurs amis.” Waarom heeft Boudewijn van
Houten niet uit deze zin een kop boven het artikel gebreid?
Misselijk. Ik schreef een brief aan Jef Last.
„Sur ma table, votre photographie me sourit ...” schrijft Gide
op bladzijde 91 aan Martin du Gard. Hoe kan dit eigenlijk?
Nadat Gide zo uitdrukkelijk jegens Martin du Gard van zijn
achting en affectie voor Jef Last blijk gaf, moet je toch wel een
182 André Gide, Roger Martin de Gard, Correspondance 1935-1951, Gallimard, 1968.
183 Haagse Post, 27 april 1968.
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19:50 uur, T.E.E. naar Amsterdam
Arthur Koestler vraagt zich in een artikel voor de Observer af
hoe de mensheid kans heeft gezien van de geschiedenis een
soepzooi te maken. Hij constateert: „The main trouble with
man appears to be, not that he is an excessively aggressive creature, but an excessively loyal and devoted creature. He seems
to have a stronger biological, need than any other species to belong, to attach himself to a person, a group or idea, to transcend
the claustrophobic confines of his self. He cannot live alone and
he cannot leave alone.”184 Peter leest het artikel nu.
We hadden vandaag een unieke dag in Parijs. Compleet contact, zalig. „Misschien kennen wij elkaar nu weer een beetje
beter,” zei hij. Sinds de nacht in Tanger, die Peter de Virginia
Woolf nacht doopte185, staan we natuurlijk nog dichter bij elkaar. Vooral Peter wordt steeds meer zichzelf. Noemde hem
vandaag een keer Riri (de troetelnaam voor Richard), waar ik
van schrok. Deze notities zijn compleet onvolledig. Ik liftte van
Tilburg via Den Bosch naar huis.
29 april 1968

Mam was vergeten om de sleutel buiten te leggen, dus stond ik
om 02:00 uur vannacht voor een gesloten deur. Ik moest haar
wekken. Ze verwelkomde me met „Wimmes”, wat altijd een
prima teken is. Ik keek naar haar gezicht. Ze leek me opeens
zo oud geworden.
Gisteren hadden we een fijn gesprek in de trein. We omhelsden en zoenden elkaar volkomen natuurlijk. Hij is het liefste in
mijn leven.
Ik heb een nieuwe auto besteld, een Triumph TR-5. Ik nam
afscheid van mam. Zij was weer in tranen. (Ik ook). Gezellig
met Peter in de stad gegeten. We zijn uitgegaan.
30 april 1968

Schiphol
We logeerden in Unique. Peter kwam mee naar het vliegveld
om me weg te brengen. Ben vervuld van een gevoel van dankbaarheid, zoals ik niet geloof, ooit voor wat maar ook zo intens
dankbaar te zijn geweest. Dankbaar voor alles wat we samen
beleefden. Dankbaar voor de lange dagen dat we samen kon184 The Observer, 28 april 1968.
185 Ik weet absoluut niet meer wat er gebeurd was, ik heb er niets over opgeschreven.
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den zijn. Dank je lieve Peter voor alles. En aan de andere kant
is het eigenlijk waanzin om elkaar te bedanken. Waarom? We
hebben immers alles letterlijk samen gedaan en samen genoten.
Ook samen doorleefd, en hoe. Er zijn hier veel mensen om me
heen. Ik kijk naar ze en stel mezelf duizend vragen Wat voelen
ze? Wat denken ze? Wat willen ze? En wanneer de cirkel zich
sluit ben ik bij me zelf terug en dan weet ik het niet. Zou alleen
willen zijn. Na die twee weken met Peter zou ik compleet in
mezelf willen terug keren. Misschien wel om alle emoties en
ervaringen echt te verwerken.
KL 643 naar New York
Het toestel is tot de laatste plaats bezet. Er is een joodse groep
met wel 100 man aan boord op doorreis vanuit Israël. Breed
gerande zwarte hoeden, knopen in hun baarden, orthodox gedoe. Vreemd die mensen die zijn stil blijven staan.
Las een stuk in een boek van Markies de Sade, maar zijn geschrijf maakte me misselijk. Peter raadde me aan, toen we in
een boekwinkel snuffelden het Particulier dagboek: 1917 –
1924, van Paul Léautaud te kopen.186 Dat is meer mijn cup of tea.
Léautaud zag als kind zijn vader iedere avond met een andere
vrouw thuis komen. Hij vermeldt ook zijn eerste liefdeskus.
Wie gaf Peter een eerste kus? Wie herinnert zich zoiets naar
waarheid?
Op een bepaald moment heeft Léautaud 40 katten, tien honden, een gans en een geit in huis. Ik hou van dieren, maar niet
van een zwijnentroep. Op 18 februari 1917 beschrijft de brave
Léautaud een „bijeenkomst” met Madame ...: „Na de maaltijd
was ze in de zetel gaan zitten, die altijd in de eetkamer staat, ze
sjorde haar rokken op, spreidde haar dijen, stak haar k.. vooruit
Eerst tongde ik haar een beetje, toen ze het orgasme voelde komen, vroeg ze me om haar met mijn p... te mast…. . Zo kwam
ze klaar en omdat deze wrijving zijn uitwerking op mij evenmin had gemist, liet ik mijn sp... over haar heen lopen.”
Dergelijke beschrijvingen laat ik aan Léautaud over. Heb nooit
zelfs de behoefte gevoeld zo gedetailleerd intieme momenten
te beschrijven. Een enkele keer, als het een functie heeft, zoals
in mijn eerste Memoires een eerste bedervaring met Inez Röell.
Toen heb ik er lang over getwijfeld, maar het moest worden
vermeld, omdat het doorslaggevend was waarom ik me van
haar afkeerde en terug naar Bertie Hilverdink ging.
We landen op Long Island. Lage wolken en regen. Moet meteen overstappen op weg naar Richmond, Virginia.
186 Paul Léautaud, Particulier dagboek, 1917 – 1924, Arbeiderspers, Amsterdam, 1967.
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New York

1 mei 1968

Richmond, Virginia
Zocht een kerk vanmorgen: het enige gebouw wat er op leek
was dicht. Sliep erbarmelijk slecht door het tijdverschil en de
lange reis. Ben nijdig op iedereen en zeg tegen niemand goede
morgen. Zou met Peter samen willen zijn.
Er lag in Kew Gardens heel wat post. Dan realiseer ik me dat er
ook nog andere mensen zijn. „De geboorte van de baby van
Margriet kwam zo onverwacht, dat er eigenlijk van een gezellige feeststemming, zoals bij de geboorte van Willem-Alexander, geen sprake was. Niemand was er op voorbereid en de
spanning heeft geheel ontbroken,” aldus schreef mejuffrouw
Boekhoudt. Prinses Margriet was haar leerling. Aunty heeft ze
alle vier onder haar hoede gehad, dus ik begrijp haar ouderwetse betrokkenheid. Maar wie kan het in deze tijd iets schelen of
er één of vijftien koningskinderen worden geboren?
De ochtendbladen leveren tal van ideeën om interviews voor
de NTS van te maken. Tennis kampioen Arthur Ashe zit verderop aan een tafeltje met een blonde vriend. De jongen lijkt
me koel en materieel verpest, heel anders dan Tommie Smith
in Californië. Nu komen ook andere sporters naar het ontbijt,
twee negers en zes blanken. Ik lees in Léautaud. Ik vind, dat ik
mijn jongensaffaires subtieler beschrijft dan hij zijn wijvenaffaires.
Hermitage Country Club, Richmond
Lezing voor de Ginter Park Woman’s Club. De eerste zin tegen de dames was, „Ladies, I am losing so much weight my suit
doesn’t fit anymore,” en ik moest mijn broek optrekken.
Prachtig zonnig weer. Val om de haverklap in slaap. Léautaud
zegt dat hij zijn aapje lief had, en nog meer zijn katten. Hij is
voortdurend ontsteld over conflicten met zijn geliefde maîtresses. Welke betekenis heeft liefde? How can one ‘love’ oneself?
Zoek een passende omschrijving voor „eigen liefde”. Léautaud
schrijft dat hij zich aftrekt terwijl hij aan een vriendin denkt die
hij de Panter noemt. Ik geef toe dat ik viermaal tijdens onze
reis door Spanje en Portugal masturbeerde (in het geheim) om
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niet nog handtastelijker te zijn. Ik denk trouwens, dat Peter het
één of twee keer heeft gemerkt. Ik moet ineens denken dat Peter, toen we uit Tilburg naar Parijs vertrokken een appels en
zelfs radijzen bij zich had.
Ik stap in Washington over naar Chicago. Léautaud ventileert
toch wel veel onzin in zijn Particulier Dagboek. Hij wijdt uit
over de spuitpoep van zijn katten. Dan volgt de klaagzang: „’t
Geld, de vermoeidheid, de zelfopoffering, dat is allemaal van
geen betekenis, ik ben er zelfs blij mee. Maar het verdriet, altijd
weer dat verdriet...”, hij heeft het over katten! Ook het gesodemieter over geld tussen Léautaud en zijn wijf maakt me ziek.
Wanneer Peter naar de VS komt, laat ik gewoon weer alle financiële zaken door hem regelen, dan doen we bovendien veel
langer met ons geld. Geld is het allerlaatste punt tussen mijn
vrienden en mij.
Een dame kwam vanmorgen na mijn lezing naar me toe en
vroeg: „Hoe zou ik Aziaten beter kunnen leren kennen? Mijn
man zou het beslist niet goed vinden dat ik naar Indonesië zou
gaan of met een Indonesiër in bed kruipen.” Ik had namelijk
gezegd dat het zenden van miljoenen dollars naar alle windstreken mensen in de wereld echt niet dichter bij elkaar zou brengen, noch dat men elkaar beter zou leren kennen, dat „love”
en „love-making” de sleutel was tot verbroedering.
Overgestapt op O’Hare Airport, nu ben ik op weg naar Madison, Wisconsin. De lucht is zonder een rimpel en fletsblauw. De
zon gaat trouw weer onder aan de horizon. Ik slaapwandel eigenlijk door de eindeloze kuddes zwetsende, lachende en onnadenkende mensen.
2 mei 1968

Madison, Wisconsin
Droomde van Philip Nasta. We namen bij hetzelfde tankstation
benzine. Hij was op weg Peter te halen.
Het is prachtig weer. Madison ligt aan een meer. Een echte universiteitsstad met enkele tienduizenden jongeren. Alles reed in
cabriolets en zat op motorfietsen gisteravond. Geef een lezing
aan het Edgewood College of the Sacred Heart over „Peace
Corps Diplomacy”. Ontmoette er Father de Winter uit Goes,
die in Rome zijn doctoraal pastorale theologie behaalde en een
dissertatie schreef over de jeugd op Sicilië. Hij zal me materiaal
zenden, opdat Peter hier een zomercursus van acht weken in
psychologie zou kunnen volgen. Anyway, ik heb van 09:30 uur
tot 15:15 uur non-stop met studenten gepraat. Vlieg via Milwaukee naar New York terug.
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3 mei 1968

4 mei 1968

Regen. Lieve brief van mam. Peter schrijft: „Je ziet wel als wij
een paar weken bij elkaar zijn hebben we alles zo intens beleefd, dat we tegen oververmoeidheid aanzitten. Hoe waardevol was die tijd eigenlijk, vind je niet? We hebben elkaar er
goed van langs gegeven zowel lichamelijk, als niet lichamelijk.
Zijn je blauwe plekken eigenlijk al weg?187 Alles bij elkaar een
bijzondere reis. De keet hoort er ook bij.” Hij schrijft verder:
„Ik ga eindelijk weer eens lezen, lezen en nog eens lezen. Als je
aan die drang niet voldoet blijft er toch een onvoltooid gevoel
in je achter.” Loet Kilian sjouwt altijd met zijn zoontje. Het is
een lief kereltje. Lees G.I. Diary van een neger in Vietnam.
Gaat later naar Peter. Zou Norman Mailer willen filmen over
zijn boek Armies of the Night.

187 Peter had, en heeft in 1990 nog altijd, de gewoonte om, wanneer hij zich opwindt
of heel boos is in mijn bovenarm te bijten. Vandaar de blauwe plekken.
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Kew Gardens
Sprak gisterenavond nog 45 minuten met Richard. Hij was in
Puerto Rico geweest, waar hem de kaart was gelezen en hem
was voorspeld dat iemand met een naam die met een O begon
een grote rol in zijn leven zou spelen. Vreemd. Jan Cremer, die
overigens altijd aardig is tegen Richard, zei laatst volmaakt onverwacht: „Ik zou maar oppassen met Richard, ik vertrouw
hem niet.” Ik negeer een dergelijke opmerking, maar er blijft
toch iets van hangen. Wanneer er dan iets vervelends gebeurt,
duikt zo’n opmerking naar je bewustzijn op, zelfs wanneer je
weet dat Cremer zo’n uitlating op niets baseert.
Brandde twee kaarsen in St. Patricks en moest denken aan een
dergelijk moment met Peter in de kathedraal van Chartres.
Ik sta onder een luifel, schuilend voor de regen naar mensen te
kijken. Als er getippeld of geflirt wordt voel ik me onberoerd
nu. Een neger liep een heel stuk achter me aan. Het zou nu ondenkbaar zijn met die jongen in bed te kruipen, want ik voel
niets, niets, niets, voor niemand. Zou wel willen. Zou zelfs
heel graag een jongen opscharrelen om vannacht niet weer alleen te slapen. Maar nu spelen voor mij toch heel andere factoren, drijfveren en emoties mee. Léautaud beschrijft „een vluggertje” met een madame op de hoek van de keukentafel.
Om 23:30 uur belde Jan Cremer of ik morgen kom eten.
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Café du Parc, Fifth Avenue
Een ober, een neger, in een rood jasje vraagt wat ik aan het
schrijven ben. „Ik schrijf naar mijn vriend.”
„Are you in love?”
„Yes, I love him.”
„Where is he?”
„In Holland”
„How long do you know each other?”
„On May 19 one year.” Daarop stak hij een verhaal af. „Never
put your heart and soul in one mould, in one basket. That’s too
dangerous. Always remember, you come first. Always learn to
fall in love with yourself. All the rest, your love affairs is nothing but a contribution to the love for yourself. If you love one
person, you will eventually kill yourself. They will take what
they can and walk away. They won’t respect your love for
yourself. You are handsome, and affective. You should have
the upper hand. You should be in control of everything. I
mean, you should watch your weakest spots. (Als een zoen bij
het naar bed gaan?) When you walk out of the door here, you
will find something else to love, such is life. For real love, you
have to be strong. I have no lover, just friends. We simply have
fun together and depart till next time.”
De studentenonlusten tegen de oorlog in Vietnam nemen ongekende vormen aan. Columbia University is een soort slagveld geweest waarbij 148 studenten verwondingen opliepen en
720 arrestaties werden verricht. Enorme ravage werd aangericht. Newsweek wijdt een omslagverhaal aan de woede onder
de Amerikaanse jongeren, die machteloos zijn om de bonzen
in Washington tot andere gedachten te brengen. Robert Kennedy begint de held van de demonstranten te worden sinds hij
zich kandidaat stelde voor het Witte Huis. Hubert Humphrey
heeft zich nu dus ook kandidaat gesteld, evenals Eugene McCarthy, maar Bobby is bij de jongeren favoriet. Wat jammer is
dat veel studenten zich aan revolutionaire goeroes als Che
Guevara, Herbert Marcuse, Jules Debray, Frantz Fanon en
Mao Tse tung vastklampen als alternatieve gedachtewerelden
tegen de oorlog. Marx en Lenin staan er nog net niet zelf bij,
maar het plaatst de anti-oorlog beweging altijd weer in de linkse hoek. Men hoeft werkelijk niet ideologisch „links” te staan
om wat in Zuid-Vietnam en Saigon gebeurt als waanzin te
brandmerken.
The New York Times publiceerde een boeiende pagina over wat
negermilitairen in Vietnam beroert, en ook over hoe ze aanzien tegen de voortdurende rassenproblemen in Amerika
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6 mei 1968

American Airlines naar Hartford, Connecticut
Lezing voor de Colony Club. Mijn gastheer was een papierfabrikant. Moest in smoking verschijnen. Mijn gehoor bestond
uit gepensioneerde rechters, admiraals, advocaten en dominees.
Avondtoiletten en juwelen in overvloed.
Er wordt door negerleiders een nieuwe mars naar Washington
georganiseerd om de regering te vragen twee miljoen negers
aan werk te helpen. Uit alle delen van de VS zullen ze komen
Dominee Ralph Abernathy, die de leiding van de vermoorde
Martin Luther King heeft overgenomen, hield in het Congres
een persconferentie om het een en ander aan te kondigen. Ik
wil hem interviewen.
8 mei 1968

Robert Kennedy heeft opnieuw een belangrijke stap in de
richting van het Witte Huis gezet. Hij behaalde in de staat In188 Thomas Johnson, The New York Times, 1 mei 1968.
189 Vanaf dit moment missen ere en aantal dagboekbladen, die ik naar Peter had gestuurd en die hij verzuimde te retourneren. Ook de bijbehorende documenten ontbreken.
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zelf.188 Twintig procent van de soldaten in Vietnam zijn negers.
Veertien procent van de gesneuvelden zijn zwart. „The negro
has achieved in Vietnam his blood spattered ‘equality’ in America’s most unpopular war,” schrijft Johnson. „The negro in
Vietnam has achieved his war zone integration 10.000 miles
from home at a time when the loudest black voices clamour for
racial separation.”
Eigenlijk wordt er weinig gesproken over de soldaten van het
Zuid-Vietnamese leger, welk aantal nu 778.000 man bedraagt
en waarvan president Nguyen Van Thieu heeft aangekondigd
dat dit leger tot één miljoen zal worden opgevoerd. De media
hier spreken uitsluitend over Amerikaanse verliezen. De Vietnamezen tellen natuurlijk niet mee.
Adam Malik vestigde de aandacht op zichzelf en Indonesië
door voor te stellen dat Amerika en Noord-Vietnam op de
door de Sovjet Unie geleverde kruiser Irian vredesonderhandelingen zouden moeten beginnen. Hij zal wel aan de Renville hebben gedacht, toen de Amerikanen een boot beschikbaar
stelden om Nederland en Indonesië aan de praat te krijgen.
Maar, hoe zou Indonesië als bemiddelaar acceptabel kunnen
zijn voor Hanoi, waar Peking en Jakarta in een koude oorlog
zijn verwikkeld over de coup van 1965.189
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diana een beduidende verkiezingszege. Het zou wel eens kunnen, dat hij –en niet Richard Nixon – de volgende president
van de VS wordt. I have mixed feelings about it. Wanneer je
echter de andere klootzakken op een rij zet zou ik ook op RFK
stemmen.
Montgomery, Alabama
Zit aan het zwembad met een boek van Sartre. De echtgenote
van de gouverneur van Alabama is overleden. De begrafenisstoet voor deze mevrouw Lurleen Wallace kwam voorbij. Er
zijn mensen die staan te huilen bij een televisietoestel. Je zou
een essay kunnen schrijven over verspilde tranen. Dat is precies
waar ook Sartre zich aan waagt: wat is de oerbron van onze
emoties? Waar precies haakt totale overgave aan op totale affectie? Waar ligt het transcendentale raakpunt? Hoe voltrekt
zich die gemoedsmetamorfose? Waar eindigt „gesteld zijn op”
en capituleert men voor totaal „opgaan in”? Ik weet eigenlijk
niets van mezelf. Als je een gevoel hebt in de vorm van een
binnenste stem, die de wegwijst, iets zegt, de driften bestuurt,
volg je die gevoelsaanwijzing dan blindelings in antwoord op
overheersende instincten, of leg je het hele gevoelspakket eerst
op een brievenweger? Je weet wel, zo’n ouderwetse, als mijn
ouders nog hebben, in een glazen kast met koperen gewichten?
Richard zei onlangs dat wat hem in Puerto Rico zo had getroffen de spontaniteit en onbevangenheid van de mensen was.
„En toch, wat mij in New York trekt is hoe je leert het verstand laat zegevieren over het gevoel,” zei hij. (Peter schreef later in de kantlijn: „Interessant is bijvoorbeeld, wat Jung hierover zegt.”) Aristoteles zou zeggen, „bewandel de middenweg.” Een dooddoener overigens, want als je gevoelens uit een
sterke krachtbron voortkomen, houd je ze met geen tien olifanten tegen. Al politoert het verstand nog zoveel aan het gevoel (al schrijvend denken), all beauty, dus ook de beauty tussen
twee mensen, bloesemt alleen werkelijk in zijn meest natuurlijke vorm. Dat wil zeggen, met een minimum aan calculatie, dus
tussenkomst door het verstand – met al zijn overbagage. (Peter
in de kantlijn: „Toch kom je als louter gevoelsmens nooit aangepast door deze wereld. Van de andere kant zijn de louter gevoelsmensen onnatuurlijk en dikwijls juist gevoelskoud.) Ik geloof dat een mens moet leren lief te hebben, zoals je leert piano
spelen. Je begint bij Czerny en diens loopjes op de vingers los
te krijgen en je eindigt bij Das Wohltemporierte Klavier van Bach
(voor mij de Chopin études). Je bent eerst verkikkerd op Für
Elise, omdat iedereen dat kan spelen direct na boer-er-ligt-een300
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Eastern Airlines, flight 108 naar New York
Voel me kalm, uiterst passief tegenover de wereld en het geroezemoes om me heen, dus trek ik me weer terug met Sartre in de
hand. Peter zit in mijn hele wezen, tot zijn ademhalen toe. „Het
magische,” schrijft Sartre, „is de geest, die rondhangt tussen de
dingen met andere woorden een irrationele synthese van spontaniteit en passiviteit.” Ik zend dit boek morgen naar Peter.
9 mei 1968

Kew Gardens
Telefoneerde met Peter. Ik zit in de metro. Een oude dame zit
verschrikkelijk naar me te kijken, alsof ze er behoefte aan heeft
gecajoleerd te worden. Vrouwen zijn soms net als poezen.
Twee kaarsen in St. Patricks. Heb dit heel geconcentreerd gedaan. Richard werkt in Le Dernier Cri een supermoderne modewinkel, vol Mao-jasjes en sjantung-vesten, een soort Adam
van de Ceintuurbaan in het groot.
Lees een essay van Camus over zelfmoord. „An act like this is
301
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kip-in-het-water, maar geleidelijk aan ontdek je de anderen
Brahms, Mahler, Liszt, Ravel, Debussy.
Zit nu in de zon op het vliegveld van Montgomery, Alabama.
Liefde is alles minus jezelf, eigenlijk. Wat een opgave! (Peter in
de kantlijn: „Love is tevens een geschenk, dat je moet blijven
oppoetsen anders verliest het zijn glans.”) En de trend is alle
mensen in computers te stoppen, alsof er niet zoiets als een
unieke „soul” bestaat. Wanneer je die „soul” vermoordt, waar
de Amerikanen zo briljant in slagen, wat is er dan nog over van
„the human being”? Hoe meer de aantallen groeien, hoe sneller het levende zieleleven schijnt af te nemen. Amerikanen zijn
nu al de werktuigen van hun steeds verder groeiende „affluentsociety”. En vergeet niet, van Levi-jeans tot bevroren dineetjes
zijn we allemaal bezig veramerikaniseerd te raken. Ik praat hier
veel tegen Peter vanmorgen op dit papier. Mijn brein bubbelt
van levendigheid. Jan Cremer wil met me naar Maine gaan om
een buitenhuis te zoeken, waar hij van de zomer zal kunnen
gaan schrijven. Ik wil dit ook wel, maar wanneer?
Sartre schrijft over pragmatische intuïtie, wat is dat in godsnaam? Ook over „namaakemoties, die alleen maar gedrag zijn.”
(Peter in de kantlijn: „komedie”). „Een emotie,” aldus Sartre,
„wordt ondergaan. Ik kan er niet naar willekeur uit weglopen.
De emotie raakt vanzelf uitgewoed, maar wij kunnen haar niet
stop zetten.” (Peter in de kantlijn: „De emotie overweldigt
ons, vaak buiten de wil om.”)
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prepared within the silence of the heart, as is a great work of art
...” En: „Like great works, deep feelings always mean more
than they are conscious of saying. (...) Great feelings take with
them their own universe, splendid or abject. They light up
with their passion an exclusive world in which they recognize
their climate.”
T.W.A. flight 367 naar Chicago
Ontmoette op een cocktail op een ambassade Caroline Mudde,
die wellicht bereid is Jan Cremer te helpen bij het schrijven van
zijn nieuwe boek.
Geniet van Camus. „It is probably true, that a man remains forever unknown to us and that there is in him something irreducible that escapes us. (…) Man defines himself by his make-believe as well as by his sincere impulses. (...) Those who are loved are well aware of this. (...) In psychology, as in logic, there
are truths, but no truth.”
Het schijnsel van de nacht en het maanlicht op het donkere
water van Lake Michigan is prachtig.
Palmer House, Chicago, Room 2177
Aan wie kan je eigenlijk ooit exact vertellen wat je denkt,
voelt, of zelfs doet? Het is niet te verwonderen dat ik op 10 mei
1940 – en daarvoor – een dagboek ben begonnen om ergens
een plek te hebben om ad libitum uit te razen. Mam zegt zelfs
mijn vader nooit alles te hebben gezegd wat zij dacht. Wat gaat
er toch veel via zogenaamde communicatie verloren. Jij bent
werkelijk de mens Peter, tegen wie ik meer heb kunnen zeggen dan ooit iemand anders.
10 mei 1968

Chicago
Mijn vitaminen bij het ontbijt: meer Camus. „To will is to stir
up paradoxes.”
Vlot interview gefilmd met Jesse Owens, de eerste Amerikaanse neger, die in 1936 een gouden medaille behaalde bij de
Olympische Spelen in Berlijn. Hitler verliet de tribune, toen
dit gebeurde. Wat een verschil, overigens, om met een CBSploeg te werken, vergeleken bij de klootzakken in Hilversum.
Toen ik arriveerde stond alles gereed. Even kort overleg hoe ik
het hebben wilde en draaien maar. Owens is nu in de 50 en
heeft vijf kleinkinderen. Hij is het niet eens met de negerboycot van de Spelen in Mexico, dus ook niet met de jongens, die
ik in Californie heb gefilmd. Owens vindt het nutteloos om als
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11 mei 1968

Altijd weer vind je in Amerikaanse dagbladen, in verloren
hoekjes, lijsten met in Vietnam gesneuvelden soldaten. Het is
303
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negerminderheid in de VS tegen de blanke meerderheid op te
boksen, want wanneer het op schieten uit zou lopen leggen de
negers het geheid af. Zijn schaapjes kennelijk op het droge
hebbend, leek Owens me toch te „establishment minded”.
Misschien vervallen de atleten in Californië in het andere uiterste, maar mijn sympathie ligt bij hen. Ik vroeg me trouwens
af in hoeverre Owens oprecht was in het bijzijn van drie blanke
Amerikanen van de CBS. De jongens in Californië kon het geen
moer schelen wat de crew zou kunnen denken van wat ze zeiden. Ben een chateaubriand gaan eten op kosten van de NTS,
die mijn medewerking voor een koopje hebben met hun Betje
Wolf en Aagje Deken-mentaliteit.
In het vliegtuig, hoog boven de wolken, op de terugweg naar
New York gaat er een golf van affectie en liefheid voor Peter
door me heen. Camus is een geniale man. Maar hij is ook erg
somber: „A man is always prey to his truths. (...) If one could
only once just say, this is clear, all would be saved. (...) The
only true solution is precisely where human judgement sees no
solution.”
Peter bedankt voor „de stroom post”. Hij had er behoefte aan.
Hij was een weekeinde in Amsterdam. Op het DOK en in de
sauna wilden ze allemaal – ik weet dat dit waar is – „maar ik
voelde me fijn om zonder er iemand uit te pikken alleen en
zelfgenoegzaam te verdwijnen.” Wat hem ook opvalt is, dat
het hem vroeger als een bevalling voorkwam een brief te
schrijven, nu vliegen de luchtpostbladen naar mij er in een paar
minuten uit.
Zag de film Benjamin met Michele Morgan, Catherine Deneuve, Michel Piccoli en anderen. Een kerel, type Don Juan, de
minnaar van een Comtesse, met talloze liefdesaffaires op zijn
conto, wordt smoorverliefd op een jonge dame. Zij is ook verliefd op hem maar speelt een sadistisch spelletje „hard to get”.
Zij laat zich door Benjamin ontmaagden (zelf een maagdelijk
jongetje) om haar aanbidder nog jaloerser te maken. Een mild
De Sade-verhaal, maar aangrijpend voor mij, omdat het paste
in tal van huidige situaties om me heen.
Het is een heerlijke zomerse avond. Al het rondmarcherende
vlees zoekt een smakelijk hapje. De grote kastanjeboom voor
mijn huis staat in volle bloei. Er wordt als gewoonlijk weer behoorlijk op mij getippeld, maar ik ben er nog niet aan toe.
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afschuwelijk, maar het is niet anders. Robert Garrido (22), die
in de luchtmacht in Vietnam diende, zond zijn moeder in New
Jersey een boeket rode rozen voor Moederdag. Het Pentagon
had haar juist, 24 uur voordat de bloemen werden bezorgd,
meegedeeld dat haar zoon was gesneuveld.
Het regent. Ben neerslachtig. Heb alle foto’s van iedereen in
een la gelegd. Ook van Loet Kilian. Tieneke merkte het direct.
Nutteloze dag. Helemaal van de kaart. Jan Cremer noemde
Richard zelfs „een pisbakken nicht”, wat hij helemaal niet is
natuurlijk. Jan weet absoluut niets van Richard.
Het schijnt al stiller te worden rond Lyndon B. Johnson, die op
31 maart in een toespraak voor televisie bekend maakte zich
niet herkiesbaar te zullen stellen voor een nieuwe ambtstermijn. Weet niet precies waarom ik toen geen dagboek schreef
en er dus niets over vermeldde. Alhoewel ik wel duidelijk heb
gemaakt dat nu dus de strijd tussen Nixon en Robert Kennedy
zal gaan. Een herhaling van 1960, toen Nixon tegen JFK verloor.
Krijg een folder van de Kennedy for President-organisatie toegezonden. „I run for the presidency, because I want the United
States to stand for the reconciliation of men. (…) I donot want
to simply withdraw or surrender in Vietnam. But for two years
I have been concerned that our course would not bring victory: would not bring peace: would not stop bloodshed: and
would not advance the interests of the United States.” Robert
Kennedy doet een oproep aan de kiezers: „These are not ordinary times and this is not an ordinary election. I need your
hand and your help.”
12 mei 1968

Telefoneerde mam voor Moederdag. „Dag Wimmes,” zei ze
verrast. Waarom ben ik daar zo gevoelig voor?
Ben naar de film The Face of War gegaan, een documentaire
over Vietnam aan het front. Het was een ontzetting. Er waren
veel momenten, die ik niet eens wilde zien, noch kon verdragen.
„… A world, in which thoughts, like lives, are devoid of future.”
Albert Camus
13 Mei 1968

The New York Times wijdt een artikel van vele pagina’s aan
Harry Edwards de leider van de boycot van de Mexico Olympics door zwarte atleten. Zijn helden zijn Rap Brown, Stokely
Carmichael en Malcolm X. President Lyndon B. Johnson is
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Queensboro College will accept you if you are interested as student for Summer courses or if you
should want in september a full course of psychology – stop - this is one of several possibilities
- stop - have sharp pain in my neck from car accident – stop - telephoned croiset who says meijer
needs to pull it straight - stop - am coming home
this week instead of next tuesday - stop - please
phone monday or tuesday during lunchtime love
Wim.191

K.L.M. vlucht 642 naar Amsterdam.
190 The New York Times, 13 mei 1968.
191 Ik wilde alles op alles zetten Peter mee naar de States te krijgen, en vooral zijn studie voort te zetten.
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voor hem „Lynchin’ Baines Johnson”. In Amerika kan een collegeprofessor zich in die termen uitlaten over het staatshoofd,
terwijl je er in Nederland voor zou worden vervolgd.
De studentenprotesten tegen de oorlog bereiken een hoogtepunt. De presidenten van studentenorganisaties op 500 universiteiten en colleges plaatsten vier hele pagina’s in de New York
Times om te onderstrepen „that we believe that we should not
be forced to fight in the Vietnam war because the Vietnam war
is unjust and immoral.” En feitelijk illegaal want de oorlog
werd niet door het Congres verklaard.190 Walt Rostow, de havik naast LBJ, heeft het toch voor elkaar gekregen – niet op een
oorlogsschip, zoals Adam Malik voorstelde – maar om in Parijs
onderhandelingen te beginnen met Noord-Vietnam om de
oorlog in Indo-China te kunnen beëindigen. Averell Harriman
zal de VS vertegenwoordigen. De wreedheid van deze oorlog
gaat intussen vrolijk verder. Time bericht dat gedurende de 24
dagen dat de Vietcong Hue bezet heeft gehouden minstens
1.000 mensen werden vermoord op verdenking met de Amerikanen te hebben samengewerkt. Er zijn tal van massagraven
gevonden, met daarin mensen, die met de handen op de rug
gebonden, werden doodgeschoten. Net als Hasso Reudt von
Collenberg, de eerste secretaris van de Westduitse ambassade in
Saigon; hij werd op straat dood aangetroffen, handen op de rug
gebonden en de ogen uitgestoken.
Loet Kilian heeft meegeholpen de gegevens bij elkaar te krijgen om na te gaan of Peter hier zou kunnen studeren. Ik zond
hem vandaag het volgende telegram:
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14 mei 1968

Mao Tse tung is tegen onderhandelingen in Parijs tussen Amerika en Noord-Vietnam. Bij één aanval nabij Kham Duc zijn
vier Amerikaanse toestellen, waaronder twee viermotorige
C-130’s, die Zuid-Vietnamese militairen aanvoerden en vijf
gevechtshelikopters neergeschoten. Alsof het niet de hoogste
tijd is dat er gepraat wordt.
15 mei 1968

De eerste gesprekken tussen Hanoi en Washington hebben in
Hotel Majestic aan de Avenue Kléber plaats gehad. Harriman
leidt de Amerikaanse delegatie; Xuan Thuy de Noord-Vietnamese. Het spektakel is begonnen met een lawine van wederzijdse beschuldigingen.
Professor W.F. Wertheim zond een kopie van twee in Indonesië
verschenen pagina’s (pagina 3 en 4) uit het blad Selecta, waarbij
een door mij op 4 mei 1967 aan Bungkarno geschreven brief in
haar geheel werd afgedrukt, met ernaast de Indonesische vertaling. Zover is het dus in Suharto’s Indonesië nu gekomen dat
de post bestemd voor president Sukarno wordt onderschept en
aan de pers uitgespeeld om gepubliceerd te worden. Het opent
eigenlijk de weg naar een rechtszaak. Maar hoe dat in Jakarta
te beginnen?192
Wanneer ik die brief, nu meer dan 20 jaar later overlees, sta ik eigenlijk nog steeds achter de inhoud. Wanneer ik had geweten dat
de Suharto-kliek brieven aan het voormalige staatshoofd niet alleen achterover drukte, maar ook zou publiceren, zou ik vrienden
als Sutikno en Lamidjono in bescherming hebben genomen. Maar
de essentie van mijn standpunten is nog steeds geldend en to the
point. Onlangs, in december 1989, lunchte ik met oud-ambassadeur Sukrisno (1961-1964, in Boekarest en 1964-1966 in Hanoi).
Hij is in het bezit gekomen van de documenten die aantonen dat
Adam Malik, ieder gesprek met president Sukarno, aan de CIA
doorgaf. De vraag is alleen: waarom heeft de inlichtingendienst,
192 Dit had geen enkele zin om zelfs maar te overwegen.
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16 mei 1968

Eindhoven
Omdat mijn moeder met haar zuster bij mijn broer Theo en
zijn vrouw in Zwitserland is, logeer ik voor de gezelligheid bij
mijn oude vrienden Enk en Nettie Feldhaus van Ham. Netti
studeert „dag-en-nacht” piano, omdat zij weer samen speelt
met de pianist – en haar vroegere leermeester – Marinus Flipse.
„Almost everybody considers himself capable of thinking. (...)
Man simply invented God in order not to kill himself. (...) Like
Nietzsche, the most famous of God’s assassins.” Albert Camus.
Gisteren, terwijl Peter de auto bestuurde, herinnerde ik aan het
feit dat we elkaar over drie dagen één jaar geleden ontmoetten.
„Ik voelde toen het belang van onze komende relatie.”
„Ja,” antwoordde Peter, „maar ik geloof je niet, omdat het
meestal net zo is als met romans, die achteraf een geheel andere
interpretatie, uiteenzetting krijgen, heel anders dan de auteur
ooit heeft bedoeld.”
Eigenlijk is mijn leven absurd. Wanneer Peter mij lief naar
Schiphol brengt, en hij in de bus terug naar de stad een Japanse
nicht ontmoet, met wie hij mee gaat. Of wanneer we in Hotel
Unique logeren, en ik in een andere kamer moet slapen, omdat
hij twee Belgische nichten ontmoette en er eerst een trio moet
worden gemaakt. En nu zit ik dan hier met mijn goede gedrag
en mijn opgekropte zuiverste-liefde-in-de-wereld-gevoelens!
„ (…) But crushing truths perish from being acknowledged,”
zegt Camus. „Happiness and the absurd are two sons of the
same earth. They are inseparable,” meent hij. „It happens as
well that the feeling of the absurd springs from happiness.” Camus is uniek om zijn waarheden.
18 mei 1968

We wilden in Parijs onze eerste ontmoeting vieren en waren
gisteravond op Schiphol om met een Air France-toestel te vertrekken naar Parijs, maar Air France staakte weer eens, dus we
vertrokken vanmorgen naar Londen.
In Ramparts staat een kleurenfoto van Che Guevara op een
brancard, de ogen nog open, nadat hij in Bolivia was doodgeschoten. Het maakte me doodstil. Ik herinner me die man pri307
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die over Bungkarno waakte, juist deze brief naar de pers gespeeld?
Men wilde mij verdacht maken of voor leugenaar zetten, maar een
dergelijk handelen bewijst slechts de domheid van deze mensen,
want zelfs in 1990 heeft de inhoud van mijn brief haar geldigheid
behouden.
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ma uit de verschillende bijeenkomsten in Havana zeven en
acht jaar geleden. Drie Cubanen van Che’s groep, Harry Villegas Tamayo, Leonardo Tamayo Nunez en Daniel Alarcon Ramirez zijn door twee Boliviaanse gidsen veilig over de grens
naar Chili gebracht. Ze vertelden dit aan Edgardo Damommio
in Santiago, Chili. Ze zeggen nog steeds, dat de guerrilla van
Che niet heeft gefaald, maar dat ze slechts één gevecht hebben
verloren. De communisten in Bolivia waren verdeeld en bang
om de groep van Che te steunen. De groep bestond uit zestien
Cubanen, twee Peruvianen en achttien Bolivianen. Wat een
drama.
In de A Shau valei in Vietnam is men opnieuw op het onzalige
idee gekomen een offensiefje te openen waarna de Amerikanen 139 doden en 662 gewonden achter lieten.
19 mei 1968

Londen, Europa Hotel
Heerlijke dagen. Vanmorgen zei Peter in bed: „Geef me een
hand”. Zo begonnen we aan ons tweede jaar.
20 mei 1968

Loet Kilian waarschuwde dat Anthony Dake mij namens de
NTS in New York belde. Officieel weet men niet in Hilversum
dat ik nu weer hier zit. Ben min of meer ondergedoken.
Richard Schoonhoven heeft in Cannes een bekroning gekregen voor een Brandpunt-reportage over een gesprek met oudpresident Sukarno, gemaakt door Aad van den Heuvel, Ed van
Westerloo en Piet Kaart. De NTS had notabene de KRO-opname ingezonden, terwijl de 45 minuten die Fred Romein, Loed
Hentze en ik met Bungkarno in 1966 maakten als gevolg van
interne sabotage, op enkele minuten na, in de prullenmand is
verdwenen. Zo voltrekken zich de smerige spelletjes in Hilversum, waarop bepaalde figuren hun carrières bouwen. Net als
Aad van den Heuvel die tegen Carel Enkelaar opmerkte dat
het natuurlijk niet waar was dat ik in 1966 het eerste televisieinterview met generaal Suharto filmde. „Het ligt op de plank”,
aldus Enkelaar.
Na ontzettend veel gelazer is het me gelukt een Triumph TR5 geïmporteerd te krijgen op een buitenlandnummer 76-66GN, omdat ik tenslotte ingezetene in New York ben.
Teunis van De Spiegel zegt opnieuw bericht te hebben ontvangen, dat Adam Malik en zijn advocaat Widjatmoko alsnog tegen zijn blad (vanwege mijn artikelen) willen procederen. Teunis zit hem te knijpen. Ik begrijp niet waarom. We zullen die
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21 mei 1968

Suharto heeft bekend laten maken dat er op 9 maart 1968 door
communistische elementen een aanslag op hem en een aantal
ministers en generaals was beraamd toen hij op het Istana Merdeka, ter gelegenheid van een Islamitische plechtigheid in gebed zou zijn verzonken. De geheime dienst ontdekte het complot tijdig en arresteerde een kapitein en enkele andere militairen, evenals journalisten en andere samenzweerders. Het is vaste prik bij militaire dictaturen dergelijke „aanslagen” uit de duim
te zuigen om een alibi te hebben tegenstanders op te ruimen.
Op president Sukarno werden daadwerkelijk vijf aanslagen gepleegd.
Brigitte Freed maakte opnamen van de handen van Peter en
mij op elkaar. Ik stelde een fotoalbum voor Peter samen met
foto’s van onze reis.
Gerard Croiset kwam voor een keer naar de bungalow in Huis
ter Heide. Hij zou willen dat ik zijn boek in het Engels vertaal.
Ik weet niet of ik dat kan. Hij zei me geen zorgen te maken
over een nieuw proces van Adam Malik, want er zou niets van
komen. Hij sprak me tegen, toen ik zei te verwachten dat Robert Kennedy de Amerikaanse verkiezingen zou winnen. Hij
aarzelde tussen Eugene McCarthy en Nelson Rockefeller. Dit
laatste vooral was vreemd, omdat Rockefeller zich heeft teruggetrokken. Hij zei dat de CIA de studentenonlusten in Parijs
had helpen aanwakkeren om het generaal Charles de Gaulle
extra moeilijk te maken. Zoals dit in Jakarta gebeurde omdat
de CIA van Sukarno af wilde.
Van de propaganda van de Chinese legatie in Den Haag word
ik goed misselijk. Nu is in Peking Review nummer 18 een revolutionair lied, een ode op Mao Tse tung opgenomen, met twee
pagina’s muziek incluis.
24 mei 1968

Parijs, Hôtel De France et Choiseul
De stad is een bende vanwege de studentenonlusten. Rode
vlaggen hangen in de Sorbonne. Maoïsten, Trotskisten en
marxisten hebben samen met existentialisten, situationisten en
gewone huis-tuin-en-keuken-onrustzaaiers het Quartier Latin
op zijn kop gezet. Tientallen auto’s zijn in de fik gestoken en
193 Doorzichtige zaak. Malik & Co. wilden de druk op de ketel houden opdat De Spiegel
niet meet nieuwe publicaties zou komen.
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varkentjes netjes wassen.193 De radio zegt dat er een aanslag op
Suharto zou zijn gepleegd.
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het lijkt op een klassiek volksoproer. Er zijn al 1.000 gewonden gevallen. Sommige groepen willen de regering omver
werpen, anderen de Sorbonne herstructureren en de lesroosters drastisch wijzigen. Bij Café de la Paix werd mij voor een
televisiecamera gevraagd wat ik van de onlusten vond. „De
studenten moeten met De Gaulle gaan praten in plaats van de
boel in brand steken ...”, zei ik.
Telefoneerde mam. Vandaag was haar trouwdag. Zij is naar het
graf van vader geweest.
’s Avonds waren we in de buurt van de barricades. Pierre
Mendès-France wandelde er rond met enkele heren. Zelfs
krantenkiosken werden in wilde woede vernield. Straatstenen
werden losgewoeld. Totale vernielzucht vierde hoogtij. Overal brandden auto’s. Men had echte barricades opgeworpen. Er
kwamen drommen gendarmes en politiemannen aan. De gezichtsuitdrukkingen van alle partijen waren vervuld van angst,
ontsteltenis, verontwaardiging, en woede. We spraken soms
met mensen. De zaak is volkomen uit de hand gelopen. Ondertussen werd er al even wild en actief getippeld. De rest wil
ik vergeten.
25 mei 1968

Zalige ontspannen ochtend. We zijn later naar een sauna op
Avenue Victor Hugo geweest. ’s Avonds bezochten we Jaqueline
de Gunzburg.
26 mei 1968

Robert Kennedy heeft in de voorverkiezing in de staat Nebraska een absoluut klinkende overwinning behaald. In Indiana
kon hij Hubert Humprhey en Eugene McCarthy nog niet
voorbij streven, maar nu is hij nummer één geworden. Newsweek beschouwt het als de eerste domino in de richting van een
Kennedy-overwinning voor het Witte Huis.194 Ze zouden wel
eens gelijk kunnen hebben.
27 mei 1968

Huis ter Heide
Theo heeft hier gelogeerd om de jaarvergadering van de ACF
bij te wonen.
Ik sprak met de uitgever P.R. van Amelrooi, die zegt een boekje van mij over Indonesië en Bungkarno te willen uitgeven. De
tip kwam van Wim Klinkenberg om hem te benaderen.
194 Newsweek, 27 mei 1968.
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28 mei 1968

29 mei 1968

Het is vastgesteld, aldus The New York Times dat bij onlusten op
het South Carolina State College op 8 februari bijna alle negerstudenten, die werden gedood of gewond van achteren werden
aangeschoten.195 Drie studenten, van 17, 18 en 28 jaar, kwamen
om het leven en 30 studenten werden gewond. Het ministerie
van Justitie vindt allerhande trucjes uit om verdere vervolging
uitgesteld te krijgen.
De Vietnamonderhandelingen in Parijs ontaardden in een
„shouting match”. De Vietnamese woordvoerder Nguyen
Thanh Le noemde Lyndon Johnson „hypocritical and uttering
false and lying words”, waar veel van waar is. Cyrus Vance, de
tweede man van Harriman, bracht verslag uit aan Johnson, die
prompt antwoordde, dat de Noord-Vietnamezen zich overgaven aan fantasie en propaganda. Maar dit geldt voor beide kanten. Walter Lippmann is in Parijs een kijkje gaan nemen en
presenteert wederom een bedachtzaam artikel, waarin hij er op
wijst dat men in Washington vergeet dat de Noord-Vietnamezen ook volwassenen zijn. Hij vindt de Amerikaanse positie
veel te defensief en voorspelt dat Washington op deze wijze
195 Jack Nelson, The New York Times, 27 mei 1968.
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Het Amerikaanse Hoge Gerechtshof onder voorzitterschap van
Earl Warren, de verdoezelaar van de moord op JFK, heeft gedecreteerd dat het verbranden van een oproepkaart voor de militaire dienstplicht een misdaad is en bestraft dient te worden.
Met zeven stemmen tegen één, die van rechter William O.
Douglas, de man, wiens hersens normaal functioneren zoals bij
meerdere uit spraken van het Hof is gebleken, is deze uitspraak
dus tot wet verklaard. Intussen zegt de Amerikaanse overheid
nog altijd naar James Earl Ray te zoeken, de zogenaamde
moordenaar van dominee Martin Luther King. Hoe moeten
jonge mensen in Amerika toch reageren op dergelijke rechteloze uitspraken van het hoogste Hof in het land.
Nu zendt ook Thailand 5.000 soldaten naar Zuid-Vietnam en
worden jongens uit dat land ook nog eens aan Amerikaanse
denkfouten opgeofferd. Zoiets wordt dan tussen Washington
en Bangkok even over de hoofden van de mensen heen bekokstoofd.
Prins Norodom Sihanouk van Cambodja liet twee Amerikaanse M.P.’s op zijn grondgebied arresteren en wil ze teruggeven
in ruil voor twee bulldozers.

1967 – 1968

■

Z618-boek

11-10-2002

11:56

Pagina 312

stapje voor stapje achteruit marcheert en uiteindelijk de zaak
toch zal moeten overdragen.196 Eigenlijk zijn hier dezelfde vertragende denkprocessen bezig als met Jakarta en Den Haag. In
1956 zei Sukarno tegen mij, dat vast stond dat Nieuw Guinea
zou worden overgedragen. De ellende zou nog zes jaar duren.
De Nederlandse „positie” moest eerst door koppigheid en
blindheid voor de realiteit verder worden afgebrokenen, pas
toen gebeurde het. Sukarno zei me, met nadruk, dat de VS in
Vietnam vernietigd zouden worden. Hij zei dit in 1966, tien
jaar na zijn Nieuw-Guinea-uitspraak. Alles wijst er op, dat hij
gelijk krijgt.
30 mei 1968

Bij de voorverkiezingen in Oregon is vast komen te staan dat
noch Ronald Reagan, noch Nelson Rockefeller, maar Richard
Nixon de beste kansen maakt om kandidaat voor de Republikeinen te worden. Teleurstellend hier is dat Robert Kennedy
het aflegde tegen Hubert Humphrey en Eugene McCarthy.
Hij schijnt nog een kans te hebben, namelijk in Californië.
Wanneer hij Californië ook verliest wil hij zich bij de Humphreycampagne voegen. Wint hij in Californië dan stijgen zijn
kansen om tegen Nixon uit te komen.
31 mei 1968

Twee negerjongens van veertien en achttien jaar zijn door de
politie in Louisville, Kentucky doodgeschoten tijdens ongeregeldheden in het negerghetto van de stad. Het is maar goed, dat
ik vandaag geen lezing heb voor de dames van de Kentucky
Woman’s Club.
President Charles de Gaulle heeft het parlement ontbonden en
nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Hij denkt er niet aan af te
treden onder druk van het studentenoproer. Hij bracht hulde
aan zijn premier Georges Pompidou. Intussen weet niemand
hoe men de tien tot vijftien miljoen stakers weer aan het werk
zou moeten krijgen. De chef-staf van het leger, generaal Michel Fourquet staat achter de Gaulle.
1 juni 1968

Californie wordt spannend omdat Robert Kennedy en Eugene
McCarthy willen voorkomen dat de Democratische Conventie
in Chicago in augustus, Hubert Humphrey zal aanwijzen, als
voortzetter van het LBJ-beleid. Wint RFK, dan komt er aan de
196 Newsweek, 3 juni 1968.
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2 juni 1968

Zürich
Reed met Peter naar broer Theo en zijn vrouw. Helaas realiseerde ik me opnieuw hoe weinig werkelijk contact ik met
Theo heb. Ook vind ik dat Nellie weinig aan hem heeft. Het
lijkt wel of ze langs elkaar heen leven. „Peter, wat denk jij dat
zij aan hun leven hebben en wat zij er feitelijk mee doen.”
„Precies, ik dacht hetzelfde,” zei hij.
We sliepen zalig samen, in elkaars armen. „Peter, ik heb geen
draad valsigheid in me ten aanzien van jou,” zei ik.
„Nou, dat weet ik nog zo net niet,” antwoordde hij, „ik ken je
langzamerhand.” Alle mensen zitten tot barstens toe vol met
tegenstrijdigheden en onzuiverheid. Ik merk het toch eigenlijk
altijd weer aan wat je niet zegt, voelt, of denkt in mateloze
woede. Mensen zijn misbaksels.
3 juni 1968,

Parijs
We vertrokken gisteren na de lunch uit Zürich. Theo vroeg:
„Wat ga je in Parijs doen?” Hij doelde op: wat ga je in Parijs
verdienen? Theo zou een kennis kunnen zijn, die je weinig
ziet. We zijn altijd vrijwel meteen uitgepraat. Hij is maar met
één ding bezig: geld verdienen. We reden via Epinal, de Col de
Busang naar St. Dizier, waar we warm werden ontvangen door
Richards moeder. Ze bereidde die meteen een maaltijd, die we
in de heerlijke tuin verorberden. Er werd een fles champagne
opengetrokken. Ik besprak de Franse politiek met Richards
stiefvader.
4 juni 1968

We hebben een sauna ontdekt in de Rue Poncelet, wel duur,
maar opwindend, met gangetjes en verschillende afdelingen,
een labyrint van avontuur. Na een heerlijke dag namen we een
koffie bij Café de la Paix. Een negerjongen kwam langs, en
flirtte met Peter. Ik zei voor de grap: „Ga hem achterna”, en
bedoelde breng hem hier. Maar Peter bleef meteen weg. Hij
kwam pas twee uur later terug. De jongen heette Victoire Upshaw en hij was een Amerikaanse danser, die ergens bij de Avenue Wagram woonde. Ze hadden een lange wandeling gemaakt. Victoire kende ook Bertie Hilverdink. Maar ik was in
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oorlog in Vietnam binnen niet te lange tijd een einde, dat staat
vast. Dan komt er rust op de universiteiten, want de jeugd –
waar ik ook achter sta – zal hem steunen.
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tranen over dit incident. De dag was voor mij verknald.
De regering Suharto heeft 25.000 ambtenaren ontslagen op
verdenking van linkse sympathieën, dat betekent in werkelijkheid, pro-Sukarno sentimenten. Nog eens 12.000 mensen zullen worden onderzocht. Suharto houdt gewoon een grote
schoonmaak in de republiek, samen met zijn Amerikaanse CIAvrienden.
5 juni 1968

Zou Bungkarno voor zijn verjaardag van morgen willen telegraferen, maar het heeft geen zin: straks zou het telegram in
een Indonesische krant staan. Peter wil nog in Parijs blijven,
wat eigenlijk niet in orde is, want hij heeft zijn school gebeld
met een smoesje. Toen ik mam belde dat we langer weg bleven
schrok zij. Ontbijt in bed, met croissants en café au lait.
(wordt vervolgd)
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