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INLEIDING

Ontmoette beeldhouwer en schilder Frits van Eeden op 30 juli
1963 op het strand van Scheveningen, eigenlijk door zijn hond
Zoika. Ik had het dier, dat op me was komen toelopen, op schoot
genomen en onverwachts stond er een 19 jarige beauty in een
zwembroek voor mijn neus, die het beest kwam claimen. We kennen elkaar nu 40 jaar. Ook hij schreef in het Vriendenboek, dat ik
vorig jaar publiceerde, maar buiten de handel heb gelaten. Ik wilde dit deel dagboek aan hem opdragen.
Deel XII, waarvan ik de drukproef vandaag doorbladerde, roept
dankbare en pijnlijke herinneringen op. Mijn moeder leefde nog.
Ik probeerde haar zoveel mogelijk te zien en van haar te genieten.
Peter kende ik pas drie jaar. We werkten constant aan onze relatie,
toen nog vol ups and downs. Ik ontmoette hem op 19 mei 1967 in
Amsterdam. Nu, dus 36 jaar later, is hij voor mij de enige vriend in
alle opzichten. Hij is al 25 jaar samen met de Zuidafrikaanse acteur
Edwin van Wijk, die onze vriendschap kent en begrijpt en er ons de
ruimte voor laat. We woonden jaren in Johannesburg samen, tot ik
een flat naast die van hen kon krijgen.
Wanneer ik de notities uit 1970 en 1971 teruglees, is het altijd
weer alsof alles gisteren gebeurde. Al die grote en kleine gebeurtenissen samen vormden mede de bouwstenen van onze levens.
Door er verslag van te doen en verantwoording voor af te leggen,
verbeeld ik mij dat zij, die niet zo fortuinlijk zijn geweest als Peter
en ik, of nog erger, zij, die gewoon nooit in deze vorm van vriendschap tussen twee mannen, de een nu 77, de ander nu 57, hebben
geloofd, bij het lezen van dit verhaal, een mate van geloof in waarachtige gevoelens van trouw en elkaar kennen en liefhebben – ook
als zij geen seksuele relatie hebben – zullen herwinnen.
Het jaar 1970 bracht me acht dagen in de koepelgevangenis in
Haarlem. Peter ging naar de toneelschool in Maastricht. Ik reisde
met Dewi Sukarno, haar dochtertje Karina en de verzorgster mevrouw Azuma naar Jakarta ter bijwoning van de begrafenis van
president Sukarno. In Bangkok werd ik uit het vliegtuig gezet,
omdat ik de man die hoogverraad had gepleegd jegens zijn opperbevelhebber, generaal Suharto, aldus publiekelijk had benoemd.
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Ik leerde schrijfster Pearl Buck kennen. De Zwarte Panter, Eldridge Cleaver, bezocht ik in Algiers. De president van de National
Academy of Sciences in Washington, dr. Philip Handler, werd een
persoonlijke vriend, met wie ik in 1981 diens memoires zou schrijven. Er gebeurde nog veel meer.
Willem Oltmans, 1 mei 2003.
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Parijs

19 juni 1970

Zenuwentoestand. Het vliegtuig vertrekt te laat. Dan moet ik
ook nog eerst mijn visum voor Indonesië in Parijs ophalen.
Daarna vertrekken Dewi Sukarno en ik om 12:00 uur van Orly
richting Jakarta.
Alle ochtendbladen melden dat de toestand van president Sukarno kritiek is geworden. Hij heeft naar Dewi gevraagd.
Gisteravond, tijdens het diner met Peter in Americain, kon ik
haar eindelijk in Parijs bereiken. Ze wilde onmiddellijk vertrekken en vroeg of ik haar wilde begeleiden. Minister Ali Murtopo
had tegen Associated Press gezegd: „She can come. Bung Karno
asked for her.” Ze vervolgde: „From other sources I am being
told, I will be killed.” Dewi had met Bung Karno’s eerste vrouw,
Fahtmawati, getelefoneerd.1 Zij had beloofd Dewi van het
vliegveld af te halen. Zij had twintig gesprekken met Tokio gevoerd. Ambassadeur Ashari, de Indonesische duta besar in Parijs
was in Kopenhagen, wat extra problemen opleverde met visa.
Gevraagd werd of in mijn paspoort mijn beroep werd opgegeven. Dat was het geval.
We gingen snel naar huis. Ik telefoneerde met Gerard Croiset.
„Toch zie ik niet dat hij nu zal overlijden,” zei hij opnieuw. Ik
deelde dit Dewi mee. Ze zei: „Ik heb de Indonesische ambassadeur gezegd dat ik naar Jakarta ga en daar blijf ik bij. Omdat
Bapak eerst in mijn huis woonde, maar nu naar een ziekenhuis
is overgebracht, zullen er geen conflicterende situaties ontstaan.”
Tegen 22:00 uur vertrok ik met de auto richting Parijs. Voorbij
Breda schoot me te binnen dat ik mijn cabin bag met kostuums
had vergeten. Trouwens de auto liep weer warm. Ik besloot terug te keren en naar Le Bourget te vliegen.
16:00 uur
Van Parijs naar Rome
Vanmorgen nam ik rechtstreeks een taxi naar de Indonesische
ambassade. De man reed als een gek. Dewi kwam daar ook.
1

Bij haar kreeg Sukarno zijn eerste vijf kinderen.
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Ambassadeur Ashari was pas tegen het middaguur in Kopenhagen te bereiken. Dewi stelde voor eerst naar de kliniek in Montparnasse te gaan. We moesten ons laten inenten tegen cholera.
Japan Airlines had een Mercedes met chauffeur beschikbaar gesteld. Men zou het JAL-toestel naar Bangkok ten behoeve van
Dewi vertragen.2
Terug op de ambassade zeurde de paspoortbeambte opnieuw
over mijn beroep van journalist als vermeld in mijn paspoort. Hij
had standaardinstructies in een dergelijk geval eerst Jakarta te
raadplegen. Dewi stelde voor dat we het woord journalist zouden wegstrepen. Meneer Susjono was onvermurwbaar. Intussen zat de station manager van JAL begrijpelijkerwijs op hete kolen. Deze meneer R. Urdow lanceerde een propaganda-cadenzje dat JAL een dozijn jaar geleden als 98ste vliegmaatschappij in
de wereld was begonnen en nu naar de vijfde plaats was opgeschoven en ongeveer gelijk stond met de KLM. Het doel was
3
PANAM te verslaan. JAL had onlangs vijftien jumbojets besteld,
terwijl BOAC er nog maar dertien had. Dewi: „De JAL is loyaal.
Ze zijn zeer nationalistisch. Ze doen wat ze maar kunnen voor
me.” Meneer Urdow haalde zelfs een Breda Bier, terwijl ik
nooit bier aanraak.
Na omstandig getelefoneer, ook met de ambassadeur in Kopenhagen, kwam uit de bus – althans volgens de persattaché – dat
de ambassade in Parijs alleen gemachtigd was Franse journalisten op eigen houtje een visum te geven. Ik zei dat ik in ieder
geval zou gaan, desnoods zonder visum en de persattaché, een
Minangkabauer, benadrukte dat dit ook zijn advies was, maar
of ik dat niet wilde publiceren. We stapten dus twee uur te laat
aan boord, first class. De kleine Kartika werd door Mrs. Azuma,
haar Japanse gouvernante, begeleid. We waren moe. Dewi en
ik vielen allebei in slaap.
Tijdens de stopover in Caïro arriveerde Abdel Gamal Nasser in
een Cadillac voor het gebouw. Hij kwam koning Hoessein van
Jordanië afhalen, die met een lijntoestel arriveerde. Het publiek
applaudisseerde. Nasser heeft inderdaad een towering figure. Hoessein droeg een uniform met een baret. Zij omhelsden elkaar.
Zij liepen hand in hand naar de wachtende auto.

1970 – 1971
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Teheran – New Delhi
Kartika staart me steeds aan en op een gegeven moment noemde ze me „papa”. Het ging me door merg en been, want we wa2
3

Het toestel werd twee uur voor Dewi vertraagd.
Zoals ook de president van JAL me enkele jaren geleden al in New York had gezegd
tijdens een diner bij de Marescots, president Air France Amerika.
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Haar broer pleegde zelfmoord.
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Parijs

ren op weg naar haar eigen vader, die stervende was. Professor
Utrecht had gewaarschuwd: „Jou trappen ze er in Jakarta weer
met een lel uit. Maar Dewi kan een paar maanden worden lastig gevallen en zelfs vastgehouden over die corruptieaffaire.”
Sukarno en Dewi zouden honderden miljoenen hebben verduisterd, wat dus geklets in de ruimte was. Dewi zond vanuit
het vliegtuig een telegram naar de Nederlandse ambassadeur in
Jakarta, Hugo Scheltema, dat ik geen visum had en of de ambassade bij aankomst assistentie kon verlenen want ik begeleidde haar naar haar ernstig zieke echtgenoot.
Dewi vertelde dat twee Japanners – ze vertelde niet wie zij waren, maar ik neem aan dat het Japanse journalisten zijn – in
Bangkok in het toestel zouden komen en meevliegen naar Jakarta. Daarvoor waren dus de eerdere twintig gesprekken met
Tokio geweest. Ze zou doen alsof zij hen niet kende en niet met
hen spreken. Ze wilde, vermoed ik, ingedekt zijn wanneer zij
in Jakarta onbehoorlijk zou worden behandeld, dan waren Japanse media dus standing-by. Verbaas me steeds weer over haar
intelligentie en vooral efficiëntie. Na aankomst in Indonesië
zouden zij haar in een andere auto volgen en kamers nemen in
Hotel Indonesia en ten alle tijden beschikbaar blijven. Zij wilde
zelf rechtstreeks naar Slipi rijden, naar haar villa Wisma Jaso,
die door Bung Karno voor haar werd neergezet. „I have many
many clothes and shoes there,” zei ze. „Also the ashes of my
mother and brother are there.”4 „And when they refuse to let
me into my own house, I will stay in the car in front of the gate
until someone goes in or out and they would have to bodily remove me. I had to think of all eventualities. I cannot wait at the
airport until my luggage is being searched, or take a cab. Cabs
would refuse to take me. Anyway, I am prepared for the worst
and expect to have to go through hell.”
Dewi: „Suharto is not like Bapak, who could forgive mistakes.
Suharto will get even and think of revenge. I do not know
where and when Bapak insulted him that he became his worst
enemy.”
„Maybe, when he nominated General Pranoto as successor of
General Yani,” zei ik. Dat was ook volgens haar een mogelijkheid. „In those days in 1965, Suharto was already scheming to
revenge himself. I was not allowed to go to the Istana without a
written permission by him – so, in fact, Bapak lost already power immediately after September 30, 1965.” Zij vervolgde:
„My article, the Open Letter in Vrij Nederland was like thro-
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wing the glove for a duel, but this time I will be as hard as steel
(…).” Ze vertelde Peter en mij enige weken geleden aldat zij
in 1966 al haar dagboeken en fotoalbums in Wisma Jaso had
achtergelaten en dat veel van haar notities in code waren, wat
zij alleen kon ontcijferen. Zij vroeg zich af wat met al haar bezittingen kon zijn gebeurd. Ik dacht: „Alles is natuurlijk door
Suharto verwijderd.”
Dewi: „Everybody says I am crazy to go to Jakarta, but now I
must do it. Rachmawati Sukarno told me also that she would
come to the Airport. But maybe she will be prevented from
fetching me, because everything I say and have said lately, Suharto knows of course. You and I can stay with Rachmawati if
we cannot stay in Wisma Jaso. We could, for instance, live with
Rachmawati during the day and go back to my house to sleep.”
Intussen sprak zij veel over het boek dat we in Zuid-Frankrijk
zouden gaan schrijven.

1970 – 1971
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New Delhi
Kartika had een tekenblok met een vis erop. Ik zei: „Mrs. Azuma can make excellent drawings.”
„I did it,” zei Dewi. „Let me draw a caricature of Suharto.”
Hier in New Delhi zonden we in alle vroegte een tweede telegram naar ambassadeur Hugo Scheltema.
We zagen trouwens een bericht in de New York Times dat Bung
Karno naar een speciale vleugel van het militaire hospitaal in
Jakarta was overgebracht en blijkbaar de enige patiënt in die afdeling was. Al zijn kinderen hadden hem bezocht, evenals mevrouw Fatmawati Sukarno. Een schoonzoon had gezegd: „It is
not critical. It is the same old kidney stone and his blood-pressure has gone over 200.”5 De berichten bemoedigden ons.
Sukarno zou op 20 juni overlijden. Ik houd het voor zeer goed
mogelijk, en heb het sedert die dag altijd voor mogelijk gehouden,
dat Bung Karno gewoon door Suharto is vermoord. Hij was ziek,
hij had al jarenlang nierproblemen. Ondanks de alarmerende berichten die de gecontroleerde Indonesische pers naar buiten bracht
zeiden de berichten vanuit zijn onmiddellijke omgeving dat er
duidelijk geen levensgevaar bestond. Toch overleed hij twee dagen later. We zullen het waarschijnlijk nooit weten, evenmin zoals
het er op lijkt dat de ware moordenaars van JFK en van zovele anderen ooit bekend zullen worden. Daarbij komt dat Gerard Croi5

The New York Times, 19 juni 1970.
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20 juni 1970 (vervolg)

Tijdens de vlucht van New Delhi naar Bangkok (en daarvoor)
maakte ik aantekeningen over hoe Dewi haar herinneringen
wilde schrijven. „I would like to speak about Indonesian women, Indonesian men, Indonesian society, Indonesian intelligentia, Indonesian economics and Indonesian politics (in deze volgorde). So, you could say, all these views as expressed through
the eyes of a young woman, who first arrives in Indonesia.
Then, of course, I will have to speak about Sukarno as he was
in reality, what he meant to me, and what I meant to him.
What I want to make very clear is the enormous gap between
the man and the publicity he was given worldwide.6 Also, I
should describe how he, as a man, and I as a woman, were fighting each other all the time, not that we were shouting at each
other, but we were struggling for getting our different opinions
across. Remember when I was only 19, I was introduced to
President Sukarno. I did not know what it meant at the time
having seduced him, nor that this would lead to an incredible
most elegant life in Jakarta. People had no idea what I really sacrificed for him from my side. No one expected me to be a dignified person, which of course, I was. Perhaps, it would be too
artificial if I all of a sudden would write a dignified book. After
all, I, too have many faces and many sides to my character. I
would not write an open history book, but rather write the story
behind the history of Bung Karno. As a witness to him, I perhaps lived his open history, but this is the part of his life, that is
already abundantly covered by the media and journalism. I want
to write Sukarno’s inside history. Remember, the man, who
introduced me to Sukarno made a big mistake. He did not calculate at all, that I could fall in love with Sukarno, and I did.
Willem, I would be so happy, if I would be allowed to speak
6

Dat was al sedert jaren ook mijn doel en dat was daarom ook zeker een motief om
een partner te vinden om the historic record of Sukarno op zijn minst te helpen
amenderen. We both loved the man.

5

Parijs

set, niet de eerste de beste in dit soort zaken, herhaaldelijk had gezegd dat Sukarno niet nu, maar pas over een jaar zou heengaan, „al
zou het beter voor hem zijn wanneer hij nu zou overlijden,” aldus
Croiset. Er is natuurlijk altijd een mogelijkheid dat wanneer eenmaal ook Suharto van het toneel zal zijn verdwenen er nagelaten
geschriften of andere bewijzen boven tafel zullen komen over wat
er op 30 september 1965 precies in Jakarta is gebeurd en of het militaire regime Bung Karno bij zijn overlijden in 1970 een handje
heeft geholpen.
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the truth about him. I would also like to show who I am in our
book, aimed at those who over-estimate me, as well as those,
who under-estimate me.”
Dewi wilde het boek in ieder geval beginnen met de ontmoeting in Tokio. Ze was in die tijd in een lichte crisis. Zij probeerde wat te schilderen en de betrekkingen met haar familie
waren problematisch. „Sukarno was a master in controlling the
techniques of holding people’s hearts. How he did it was his secret. Through his magnetism he held on to the admiration of
people. He was that kind of politician from top to toe. For Bung
Karno Indonesia and the Indonesian people came absolutely
first. On the 2nd, 3rd and 4th place again came his country and
the people. I might have come at the end. In last instance he
even refused to be my beloved husband. His people and country would come first, even if I needed him. He would doublecross me in order to not lose the love of the Indonesian people.
At first, I really felt lost in Jakarta. I was a foreigner. I was Japanese. I needed him. I didn’t care whether the entire world
would become my enemy, as long as he was with me. But the
cruel truth was, and this I soon discovered, that the wife of a
politician had to sacrifice whatever was necessary because his
political position came first. It was like the story in a movie, I
once saw. Two men were holding swords. The one man asked:
‘please sacrifice yourself ’. But the other was thinking: ‘I cannot
lose to this opponent’, and that is how it is. No man will drop
his sword for another man. Western countries are guided by a
different mentality. In the Orient a man will ask himself, ‘maybe I cannot drop my sword, but still, it should be an honour to
sacrifice myself ’.”
„For me,” zei Dewi, „it was a cruel experience that actually
not even my husband was protecting me. At first, he was clever
enough, not to let me know about other women. But I began
to discover more and more about other women in his life,
when I was expecting my first child. I got into a frightened
mood. At a time, when I needed him most, being my husband,
I had the deepest reservations about his love. When I cried, I
would go into the bathtub and let the water run, because I
wanted nobody to know, not even the servants, how unhappy
I was at that time.” Dat was ook de periode, waarover zij eerder sprak7 toen ze uit Wisma Jaso verdween en enige tijd in een
klooster op een berg verbleef. Na vier jaar was Dewi eindelijk
weer op weg naar haar nu ernstig zieke man. Het deed haar ken-

1970 – 1971
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16:00 uur
Bangkok
Paniek. Het JAL-toestel uit Parijs en het JAL-toestel op weg van
Jakarta werden hier op de luchthaven naar een afgelegen plek
naast elkaar gedirigeerd, dit om het overstappen van Dewi te
vergemakkelijken. Het andere toestel kwam uit Tokio en stond
al uren op ons te wachten. Grote bedrijvigheid alom.8 Kartika
zag er snoezig uit in haar witte jurkje en met een handtasje. Mijn
vliegbiljet werd onmiddellijk ingenomen en JAL-officials gingen
met Dewi in conclaaf. De Indonesische ambassade in Bangkok
had met represailles tegen JAL gedreigd indien zij mij zonder een
geldig visum en tegen de internationale reglementen in toch aan
boord zouden laten voor de vlucht naar Jakarta. Er was bovendien weinig tijd om te onderhandelen, want het andere toestel
was door dit alles al uren verlaat.
8

Zie fotokatern.
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nelijk wonderen om honderduit over hem te spreken. Ik luisterde aandachtig, probeerde zoveel mogelijk aantekeningen te
maken. Maar we waren beiden moe van de lange nacht in het
vliegtuig.
Vervolgens schreef Dewi voor het geval we elkaar in Jakarta na
aankomst zouden kwijtraken een lange lijst met contactadressen in Jakarta en ook Tokio op. We verwachtten eigenlijk te
zullen worden gearresteerd. Alles is mogelijk met de idioten van
dit militaire regime. Indien we inderdaad van elkaar gescheiden zouden worden was Dewi op te sporen onder de schuilnaam Miss Toshiko Kobayashi. Ze vertelde nu pas dat ze premier Eisaku Sato van Japan rechtstreeks had benaderd om te
vragen zijn invloed aan te wenden, opdat zij de ernstig zieke
Sukarno zou kunnen bezoeken. Het hamerde door mijn hoofd
dat Peter heel erg ongerust was over deze onderneming naar Jakarta te gaan en had gezegd: „Misschien kom je nooit meer terug.” Ambassadeur dr. Zairin Zain had me toegevoegd: „Denk
er maar aan meneertje, je hebt eens al op de lijst van het Indonesische leger gestaan om uit de weg te worden geruimd.” Het
is een krankzinnige onderneming waar we mee bezig zijn.
Vanavond zal ik weer in Indonesië zijn, tenminste als ik zonder
visum zal worden toegelaten. We stappen in Bangkok over op
flight 711 van JAL naar Jakarta. Wat zullen ze daar tegen ons
gaan ondernemen? Het is allemaal zeer spannend. Sukarno
noemde dit Vivere Pericoloso, waarbij hij dus Mussolini citeerde.
Maar zie hoe Bung Karno en Mussolini eindigden.
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Dewi nam me terzijde. We besloten dat ik naar Tokio zou doorvliegen en daar op haar zou wachten. Ik stelde zeven dagen
voor. „Can’t you make it two weeks?” vroeg zij. Ik maakte
snel een aantal opnamen van de gesprekken aan de trappen van
de beide toestellen. Mijn ticket werd overgeschreven en toen
Dewi het me teruggaf vond ik er later een biljet van honderd
dollar in. Dat was lief. Maar ik weet eigenlijk niet eens hoeveel
geld ik bij me heb.
Daar stijgt haar toestel op. Arme Dewi, nu moet zij the works in
Jakarta alleen tegemoet treden. De hemel mag weten hoe dat zal
gaan en wat er zal gebeuren. Als in een flits is zij weer uit mijn
leven verdwenen. Het verliep te vlug om te beseffen dat ons plan
in duigen is gevallen. Ik had verwacht tenminste enkele dagen
in Jakarta te kunnen zijn. Wat nu? Ze zou in Jakarta een brief
aan Peter posten, die eindigde met de zin ‘my life belongs to
you’.
Dewi had sterke twijfels over wat de Indonesische militairen,
vooral nu Sukarno in een door hen gecontroleerd ziekenhuis
lag, met de oud-president zouden kunnen uithalen. „After I
told ambassador Askari that I was going to him with or without
Suharto’s permission, they must have gotten scared. They probably said to themselves: ‘This crazy woman might come and
go to her house Wisma Jaso’. So it could have been a trick to say
he is seriously ill and therefore they transported him quickly to
a military hospital. Now, they control Sukarno’s body and they
can put him to sleep, if they want too and tell the world he is in
a coma. This is what I said to a Japanese newspaper, but the
answer was ‘We will not print this, because you have a vivid
imagination’. Perhaps, I do, but they do not know of what this
military regime is capable off.” We hielden ons ook vast aan
wat Tommy Suharto9 nog geen twee dagen geleden had gezegd, dat de toestand van Bapak niet kritiek was.
17:20 uur
Het toestel vliegt boven Cambodja, het land waar meneer
Nixon nog eens een aanvullende oorlog is begonnen.10
19:30 uur
De Golf van Tonkin, Noord-Vietnam, waar de CIA op eigen
Amerikaanse oorlogsschepen schoot om Lyndon Johnson te
dwingen Hanoi te bombarderen.
9 Geen familie van „de” Suharto maar de man van Sukmawati Sukarno.
10 Een oorlog, waarvan de gevolgen in 1990 nog altijd niet tot bedaren zijn gekomen:
Cambodja zou nooit meer hetzelfde zijn.
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11 Ik had pas een of twee ervaringen met Japanse jongens gehad. Die waren overigens
buitengewoon aangenaam.
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Dewi’s stem klinkt nog steeds in mijn hoofd. Ik vergat haar nog
een exemplaar van De Verraders te geven bestemd voor Bapak.
Dewi: „Ik heb tenslotte geschreven dat Suharto’s handen met
bloed waren bevlekt.” Zij was op het ergste voorbereid. Ik
vroeg haar, kijkend naar een vrij aantrekkelijke Japanse steward: „Do you like Japanese men?”
„No.”
Ik antwoordde: „I do not know whether I do, I’ll find out
some day.”11 Zij lachte weliswaar, maar ik weet eigenlijk niet of
het haar toch niet tegenstaat, homoseksualiteit. Vannacht maakte ik drie stoelen gereed voor Dewi om op te slapen. Ik ging,
met gebruikmaking van een stapel dekens, languit naast haar op
de grond van het toestel liggen. Bij het wakker worden zei
Dewi: „You must have been the first man ever who slept in a
JAL plane on the floor.”
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21 juni 1970

Imperial Hotel, 03:30 uur
Eindeloos lang onder de douche gestaan. Eindelijk weer een
bed. Mam is jarig, maar er zijn dit jaar geen kinderen bij haar.
14:00 uur
Tot nu geslapen.
Bapak is overleden. God bless his soul. Ik belde Egbert Kunst.12
Hij vertelde me het nieuws. Dewi was safe and sound in Jakarta
gearriveerd en rechtstreeks naar het ziekenhuis gegaan. Ik telefoneerde vervolgens Harisanto’s zuster. Haar man, ambassadeur
generaal Ashari, belde om 18.30 uur terug. Hij vertelde dat toen
Dewi in het ziekenhuis arriveerde Bung Karno reeds in coma
was. Zouden Dewi en Kartika dan toch te laat zijn gearriveerd?
Generaal Ashari dacht dat Dewi tegen journalisten had gezegd
dat Bapak uitstekende medische verzorging had ontvangen.
Bung Karno zou morgen al in zijn geboortestreek, in Blitar op
Oost-Java, worden begraven.
Vanmorgen was in Jakarta een speciale kabinetszitting gehouden
en Bung Karno was uitgeroepen tot Held van de Revolutie. Alle
beschuldigingen tegen hem waren ongedaan gemaakt. Moet je
nagaan. Held van de Revolutie is hij al sedert 1925 geweest en
de beschuldigingen tegen hem waren verzinsels van de coupgeneraals om hun verraad te verdoezelen en Bung Karno verdacht te maken. Suharto zou de begrafenis bijwonen. Sukarno
lag opgebaard in Dewi’s huis Wisma Jaso. De mensen werden
gevraagd de overleden president hun rouw te gaan betuigen.
Bapak, lieve Bapak: I will never forget you, always remain loyal, for ever and ever.
Na middernacht
Mijn gedachten waren de hele dag bij Dewi. Ik vertrouw de
plotselinge dood van Bung Karno helemaal niet. Zou ze hem
dus niet meer levend hebben teruggezien? Wat een drama. Het
12 Met wie ik op het Baarns Lyceum zat en die wetenschappelijk attaché op de Nederlandse ambassade in Tokio was.
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22 juni 1970

De eerste foto’s van Dewi en Kartika bij de lijkkist met Bung
Karno zijn verschenen. Ook Ibu Hartini staat bij haar, evenals
de andere kinderen.
Nam om 10:00 uur een taxi naar de Indonesische ambassade,
waar de vlag halfstok hing. Ik wilde, als gebruikelijk, het con11

Tokio

was moord! Gerard Croiset zat er weer eens helemaal naast. Ton
Neelissen was donderdagavond een necrologie aan het monteren in geval Sukarno zou overlijden. Dit soort klussen wordt altijd uitgevoerd door degenen die nul komma niks over Indonesië of Sukarno weten. Met de meest oppervlakkige Telegraafkennis wordt dan maar even het leven van een belangrijke historische figuur als Sukarno in elkaar geflanst.
Maak een korte wandeling. Tokio spreekt me niet aan en is totaal vervuild. Het lijkt haast een klinische stad, gestroomlijnd,
efficiënt, zonder karakter. Ik wandel naar de flat van Egbert en
Yvonne Kunst.
Egbert liet me de stad vanaf het dak zien. Mijn telefoongesprek
met generaal Ashari vond daar plaats. Ashari had in Rotterdam
mijn televisiegesprek met Ibu Dewi gezien. Hij dacht niet dat
mij een visum zou worden verstrekt. Hij was overigens aardig
tegen mij.
Egbert scheen alle details te weten over Dewi’s geisha-verleden,
wat me absoluut niet interesseerde. Omdat Bung Karno van haar
hield was de rest voor mij verder irrelevant. Egbert was helaas
pro-Suharto, vooral na een trip naar Jakarta. In een adem vertelde hij in de Indonesische hoofdstad met de minister voor PTT
te hebben gedineerd, die zojuist een renpaard voor zevenduizend dollar in West-Duitsland had gekocht. Ook wilde de minister uit eigen middelen een busdienst op Bali beginnen. Ik zie
Bung Karno al een renpaard in Duitsland kopen. Daar had hij
het geld niet voor. De Kunsts waren ook zeer anti-Edward Kennedy vanwege zijn autoongeluk en zijn leugens hierover. Hij
vroeg tussen neus en lippen door generaal Ashari er op te wijzen
dat wij elkaar van het Baarns Lyceum kenden. Dit deed ik dus
omstandig, wel begrijpende dat het Egberts methode was om
zich als Nederlandse diplomaat weer van mij te distantiëren, aangezien ik de Indonesische ambassadeur vanuit zijn huis opbelde.
Claus was in Tokio geweest en had „uitstekende vragen” gesteld. Prins Bernhard had echter tijdens zijn bezoek „de moeilijke meneer” uitgehangen. We luisterden naar de radio om de
laatste berichten over Bung Karno op te vangen. We dineerden
in een Zwitsers restaurant.
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doleanceregister tekenen. Maar een secretaresse deelde mee dat
er geen register was, want er waren dienaangaande geen instructies van de ambassadeur gekomen. Dat vond ik zeer vlerkerig.
Ik liet dus mijn kaartje achter en schreef erop: „I came to offer
my condolences to Indonesia upon the death of Bapak.” Aarzelde nog even of ik „Bapak Presiden” zou schrijven, maar dan
zouden ze zich weer beledigd gevoeld hebben.
Japanners zijn eng burgerlijk en conservatief. Er heerst een
griezelige gedisciplineerdheid, bij stoplichten bijvoorbeeld.
Negen van de tien personen in de kantoorkuddes lopen in dezelfde donkere pakken met das. Het zijn totale white-colar mobs.
Walgelijk. Een gerobotiseerde massa. De auto’s waarin de heren zakenlieden rondrijden zijn voorzien van gehaakte antimakassars. Chauffeurs dragen spierwitte handschoenen. Bovendien
is overal riot-police op de been, vooral bij de Amerikaanse ambassade, omdat de opstandige jeugd demonstreert tegen het zogenaamde veiligheidspact met de Amerikanen.
Was op de Sovjetambassade om een visum te krijgen teneinde
via Moskou of Leningrad terug te gaan. Het Russische toeristenkantoortje, ergens op een eerste verdieping, leek nergens
op. Alle vluchten via die route waren volgeboekt.

1970 – 1971

Z697

13:30 uur
Telefoneerde met Dewi. Zij gaf te kennen onder surveillance
van de militairen te staan. „If I do not stay at least for the 100day mourning period, my trip here would really be considered
phony. I came, because I wanted to serve Bapak during his last
days (…).”13 Het komt er op neer dat zij me nooit het land in
kan krijgen. Zoveel gaf zij wel in bedekte termen te kennen.
Burgemeester Ali Sadikin liet de 443ste viering van de stad Jakarta gewoon volgens plan vanavond beginnen. Het zijn toch
allemaal dezelfde ondankbare basterds, en ze zijn vooral buitengewoon kort van memorie. Zoals ik me een van de laatste uitspraken van dr. Mohammed Hatta herinner dat de Indonesiër
verleerd had om malu14 (…) te zijn.15
Dewi heeft verder een beroep gedaan op Suharto om Bapak,
zoals hij dit zelf wenste, buiten Bogor te mogen begraven.16
Moedige kleine vrouw!
Ik vroeg Egbert Kunst om voor me na te gaan wat Den Haag
had gedaan. Had Juliana een boodschap gestuurd? Met Luns die
13
14
15
16

Veel later zou Dewi me alles precies vertellen wat er in die dagen werkelijk gebeurde.
Malu = verlegen.
Zie Memoires 1966-1967.
Hoe schandalig Suharto zich tegenover Hartini, Dewi en Mrs. Supeni (Sukarno’s reizende ambassadrice) zou gedragen volgt later.
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het hoogste woord op het Plein heeft, is er weinig kans op.
Dan springen de Engelsen toch wel anders om met voormalige
tegenstanders en vijanden.
Schreef Sukmawati Sukarno of ze Dewi wilde zeggen dat ik tot
1 juli in Tokio wilde wachten.
Bernard Krisher van Newsweek dacht dat Dewi wel zou worden
toegestaan om de honderd komende dagen in Indonesië te blijven. „Everybody talked about you in Jakarta,” zei Krisher,
„but Suharto. Even Adam Malik wondered what had gotten
into you. The papers quoted you as to what you had said in
your television interview with Dewi. They now really hate
you overthere. But I think they are handling their feelings very
sophisticatedly (…).”
Toen mijn taxi bij een stoplicht stilhield, opende de jongen in de
taxi naast ons zijn raampje. Hij kletste wat met mijn chauffeur
en glimlachte heel bijzonder. Ik bestudeerde het gezicht van de
jongen naast ons. Het was ongewoon verfijnd en puur eigenlijk. Het trof me, zoals soms een bloem je als ongewoon mooi
kan treffen.
Tokio is een stad van handjepak. Van boy loves girl. Tot 03.00
uur zitten vrijende paartjes in de parken omdat de overvolle flats
en woningen hen geen gelegenheid bieden te rotzooien. Nichten zie je gewoon bijna nooit.
Ben naar de film Du soleil plein les yeux geweest waarin een jongen speelde om van te watertanden. Wat was zijn naam? In een
Japans tijdschrift vond ik een foto. Die jongen speelde voortreffelijk. Hij was het gewoon helemaal. Met ogen, absoluut
zalig. Hij deed me sterk aan Richard denken. Hoe langer de
film duurde, hoe emotioneler ik werd. Uiteindelijk dus tranen.
Was het Dewi, die eens tegen me had gezegd: „Je hebt het hart
van een vrouw.” I couldn’t care less. Ik voel wat ik voel. Mooie
titel voor de memoires van een man: „Met het hart van een
vrouw”.
Ik werd op straat gevraagd of ik girls zocht. Ik zei: „No, boys,
guys.” Dan moest ik naar Sjinjuku gaan. Ik heb uren rondgedwaald. In vele opzichten lijken eigenlijk alle wereldsteden op
elkaar. De lichtreclames zullen verschillen, hoewel Coca Cola
en BOAC identiek zijn. Ik krijg de indruk dat Japanners, vooral
ten aanzien van „vreemden”, een sterk superioriteitsgevoel hebben ontwikkeld. Ze kijken je ook nooit aan, of nauwelijks. Op
een hoerenjongen met rood geverfd haar na. Een economiestudent die te diep in het glaasje had gekeken papte aan, maar dat
was dus niet om te doen. Ik volgde een andere billendraaier in
een bar. Werd ook niets.
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„The riot police is very effective”, zei Egbert Kunst. Kennelijk
is dit zo. Ik zag vanavond honderden politiemannen het park
tegenover het hotel omsingelen. Eén voor één of in kleine
groepjes ontkwamen de demonstrerende studenten (tegen het
veiligheidsverdrag met Washington) aan het cordon en werden
daarbij niet gehinderd.
23 juni 1970

Imperial Hotel, kamer 2250
Bung Karno is begraven. Ik heb alle kranten nagepluisd. Vrij
summiere berichtgeving. Het ene artikel vind ik nog schokkender dan het andere. Volgens sommige berichten waren in
Jakarta één miljoen mensen op straat om de overleden president
uitgeleide te doen. Wanneer ze eerder op de been waren ge14
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Tokio

komen had Bung Karno nu nog geleefd. Het stoffelijk overschot
is met een C-130 van de AURI (luchtmacht) naar Surabaja gevlogen met een korte tussenstop en als eindbestemming een vliegveld bij Blitar. Suharto liet volledig militair eerbetoon geven en
was aanwezig toen de kist in Jakarta werd verzegeld en gesloten.
Er moeten 50.000 mensen bij het graf in Blitar zijn geweest op
het moment dat de kist werd neergelaten.
Indira Gandhi heeft in New Delhi gezegd dat de Afro-Aziatische
wereld met de dood van Sukarno „its most senior and widely
known leader” heeft verloren. „Sukarno’s struggle against colonialism and imperialism and for the freedom of Indonesia is
part of history.” President Ferdinand Marcos verklaarde: „Recent events in Indonesia have not diminished the role Sukarno
played in welding Indonesia together in its most difficult years.”
Zelfs de Nederlandse Consul-generaal in Hongkong, Jan Kneppelhout, zei: „Sukarno brought the Indonesian people what
they asked for.” De kranten staan vol over het gebeuren in Jakarta. Ook premier Eisaku Sato van Japan zond een telegram
naar Suharto en onderstreepte de rol die Bung Karno had gespeeld bij het verkrijgen van onafhankelijkheid voor Indonesië.
Suharto schijnt in Jakarta de kist te hebben overgedragen aan
de ondercommandant van de gewapende strijdkrachten, generaal Panggabean, die de overleden staatsman op zijn laatste reis
naar Blitar namens de regering zou begeleiden.
Time Magazine17 somt Bung Karno op als: „A complex man,
who spent more time voicing his people’s aspirations, than in
trying to achieve them.” Ik denk niet dat Sukarno zich over
zulke onzin erg meer zou opgewonden hebben. De allerbelangrijkste aspiratie van het Indonesische volk was de vrijheid
te verkrijgen. Alsof hij dat hoogste doel niet bereikte! Hij timmerde bovendien uit een gigantisch eilandenrijk een uitstekend
functionerende eenheidsstaat. De idioten van Time gaan zelfs
zover te beweren dat Bung Karno zijn badwater in flessen liet
gieten voor de hem liefhebbende onderdanen, die dronken dit
op om op die wijze de veronderstelde bovennatuurlijke krachten
van de president te erven.
Nu weet ik dat de Franse acteur uit de film van wie ik zo heb
genoten Renaud Verley heet. Zalig ventje.
In de boekwinkels van Tokio snuffelde ik onder andere om eens
te zien wat er verkrijgbaar was over Indonesië. Vond ergens
een toeristische reisgids. Verder vrijwel nergens iets, laat staan
een serieus boek.
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„Life, that is not free from desire and passion, is always involved with suffering (…).” – Buddhism
Viel in slaap en had twee dromen. Ik was aan het werk bij Louis
van Gasteren en dacht dat Peter sliep. Toen ik hem wakker wilde maken en dus afhalen was hij er niet. Schrok in paniek wakker. Viel weer in slaap. Een nogal grote aap stond in de hoek bij
de ingang van een ondergrondse op een hoek van een straat.
Hij werd door arbeiders bij zijn armen vastgehouden. Er waren
ook een aantal springende en bijtende honden, die luid gromden en blaften. Het dier dat met zijn rug naar zijn vijanden stond
was volkomen machteloos. Weer werd ik vol afschuw wakker.
Dromen blijven een onoplosbare puzzel.
Tippelen is er in Tokio niet bij. Ik ging na het diner weer de
straat op. Japanners zijn niet te vangen. Misschien moet ik maar
eens een sauna proberen. Op straat kijkt niemand op of om.
Ogen raken elkaar gewoon niet. Vreemd. Belandde in de film
Topaz, maar ben er weer uitgelopen. Politieke nonsens samengebreid met goedkope romantiek. De wereld had al jaren geleden zijn buik vol moeten hebben van zulke films.
Wanneer zou ik van Dewi iets horen?
Na middernacht had ik een adembenemende ervaring. Adembenemend in de zin van kijken naar een demonstratie van massahysterie in perfect gecontroleerde banen geleid. Waar ter wereld is zoiets mogelijk? Om te beginnen: waar kwamen die tienduizenden scholieren en studenten vandaan? Zij protesteerden
tegen het verdrag met Washington. Ik heb er uren naar gekeken, midden in de nacht. Allereerst heb ik de uitdrukkingen,
gezichten en lichamen bestudeerd, psychologisch en esthetisch.
Ten tweede, de kudde zelf, het groepsgedrag en de gedisciplineerdheid, tot in het extreme. Het gaf me goose-pimples. Volkomen uniek. Bij een kruispunt moest de stoet voortdurend halt
houden om het verkeer door te laten. Dit gebeurde tot in de
perfectie met schilden en helmen door de riot-police. Een keer
was er een licht incidentje, maar voor de rest leek het even gemakkelijk, alsof je aan een touwtje in een poppenkast trok. Eén
Jan Klaassen of enkele duizenden Jan Klaassens maakten geen
enkel verschil. Iedereen bleef op het gewenste moment stilstaan. Intussen draaiden automobilisten, die meenden niet snel
genoeg door te kunnen rijden, er hun hand niet voor om keihard op het gaspedaal te gaan staan, schijnbaar zonder zich te
bekommeren of ze „het rode tuig” plat zouden rijden.
Eindelijk raakte ik met een student, die redelijk het Engels beheerste, in gesprek. Hij vond premier Sato maar een sloof van de
Amerikanen. Toen ik echter de Sovjets imperialisten-zonder16
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01:15 uur park
Het traangas hangt nog overal. Ik voel het aan mijn ogen. Er
moet hier een veldslag hebben gewoed, overal glas, stokken en
rotzooi. Veel jongelui schijnen hier te gaan overnachten. Soms
glimlachen ze naar je, of zie je een paar stoute ogen. Maar niemand kijkt je hier echt aan, laat staan dat nieuwsgierige blikken
in de verste verte beantwoord worden. En zojuist hoorde ik op
het nieuws dat Nixon zijn veto uitsprak over een miljard dollar
voor de bouw van hospitalen. Miljarden worden verkwist in
Vietnam, een oorlog, die langzamerhand over heel Indo-China
wordt uitgebreid. De prioriteiten van de nicompoops in het Witte Huis zijn bij iedere nieuwe president opnieuw screwed up. Of
misschien ook niet. Wat zouden de VS zijn zonder oorlogsindustrie? Amerikanen zijn de grootste wapenhandelaren in de
geschiedenis van de mensheid, en daarom ook het allerrijkst.
24 juni 1970

Imperial Hotel
Toen ik wakker werd had ik mijn „vader” gezien op mijn bed
in Huis ter Heide, waar hij lag opgebaard. Pas in de douche
herinnerde ik me dat het vandaag zijn verjaardag zou zijn geweest. Ik bid.
Mieko18 belde op. Dewi had haar getelefoneerd vanuit Jakarta.
Dewi was veilig. Ik kan haar opbellen als mevrouw Azuma, dus
de naam van de gouvernante. De Japan Times schrijft vanmorgen: DEWI PROMISES TO LIVE IN INDONESIA. Ze heeft blijkbaar
in Jakarta een persconferentie gegeven. „I shall carry on his
18 Mieko was een vriendin van Dewi in Tokio en ons contact.

17

Tokio

dollars noemde en voor de rest hetzelfde als de Amerikanen,
leek hij gekwetst. „Soviets are of the same kind, my friend, or
rather they are even worse than Yankees,” zei ik. Toen ik nadien Peking noemde als een natie die tenminste probeerde op
eigen benen te staan – „and let’s hope they will eventually do
away with the Red Guards shit,” zei ik – klaarde zijn gezicht
weer wat op. Een oude heer, met lang haar en een alpinopetje
op, merkte op: „All this will lead to revolution.” Ik moest wel
even denken aan onze kabouters in de Leidsestraat of bij het
Lieverdje. Wat ook wonderlijk was om te zien waren de studenten die een soort golvende beweging maakten terwijl zij marcheerden. Onvergetelijk. Nixon, en zijn stooge Agnew moesten dit maar eens zien. Zijn al deze emoties dat scrap of paper wel
waard?
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(Bung Karno’s) dedication to the nation. I plan to stay in Indonesia for the rest of my life as I feel it is my last duty to him.” Zij
hoopte sociaal werk te kunnen gaan doen.19 Ik zie het als een
van haar notorious fits wat ze daar allemaal heeft gezegd op een
uiterst emotioneel moment.
Zond Peter een gedicht van Wakayama Bokusui over „waking
up each morning cold and alone in bed, like an oozy stone on
the bottom of the sea (…).”
Ik lees Bernard Krishers reportage over Bung Karno in Newsweek.20 Daarna ging ik naar zijn kantoor. Hij toonde me de laatste kleurenfoto’s van Bung Karno die in maart waren genomen.
Hij maakte een aantal opmerkingen. „Dewi never lies, but she
will tell only 75 percent of the story (…). How can she be
friends with people like Cindy Adams?21 They all like her in Jakarta. Suharto asked me about her. Mrs. Suharto said: ‘Is she
still as pretty as she used to be?’ She discussed with me her letter
asking Suharto Bung Karno for a divorce, and I had quite some
fights with her, like you say you had (…). She brought the letter to Adam Malik in the Okura Hotel (…). I told her not to
do it, since some day Sukarno would be history (…). Adam
Malik gave her letter to Suharto and when Sukarno in the end
got it, he cried, and said, ‘they all want to leave me now’ (…).
The next day he replied to her: ‘You can have it, Soek.’ (…).
So, as we know, Sukarno never saw her or Kartika again, because he died prior to that she got to the hospital (…). Furthermore, in his last days he was blind already (…).”
Suharto roerde bijvoorbeeld altijd Sukarno als onderwerp aan,
wanneer hij met Krisher sprak. Bung Karno antwoordde altijd,
wanneer Suharto hem meende te moeten waarschuwen voor
de PKI: „You don’t understand what is happening: stick to your
job.” „But Bung Karno was naïve about the Communists,” aldus Krisher. Ik sprak dit uiteraard fel tegen en zei dat Krisher
het slachtoffer was van typisch anticommunistisch Amerikaans
denken. Het is waanzin om Sukarno naïef te noemen over
communisme.
Krisher bezocht mevrouw Subandrio in de voormalige ambtswoning van minister Subandrio. Zij heeft van de villa een kosthuis voor buitenlandse studenten gemaakt. Hij hoorde hoe een
student haar vroeg: „Mrs. Subandrio, can you have my shoes
repaired?” Subandrio schijnt in Bandung in een huis te zijn op19 In de tachtiger jaren runde Dewi een handelsfirma in Jakarta. Zij vertelde me dat zij
dertig employés had.
20 Heb het artikel niet meer.
21 Amerikaanse schrijfster van Sukarno’s autobiografie, die nadat hij was afgezet een
smerig boek over hem schreef.
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gesloten, met één venster, dus weinig licht, en een klein tuintje
om groenten te planten. Bandrio had voor een Nederlandse uitgever een manuscript geschreven, maar niemand wist waar het
was, aangezien het Suharto-regime niet zou toestaan dat het
werd gepubliceerd. De regering in Jakarta heeft Krisher toegezegd dat hij zowel Bung Karno als Subandrio na de verkiezingen van volgend jaar zou mogen ontmoeten. Krisher is in het
bezit van uitvoerige bandopnamen met Bapak. Had ik ze maar.
Ik ben er nooit op uit geweest. Terugblikkend: oerstom. Krisher
zegt geen tijd te hebben om over Sukarno of Dewi te schrijven
of zijn aantekeningen in een boek te verwerken. Adam Malik
had gerefereerd aan het feit dat Dewi in Amsterdam was en had
over mij gezegd: „That guy is crazy (…).” Krisher en ik lunchen in Belvedère, een Italiaans restaurant. Hij wilde Dewi in
Jakarta nu niet bellen, want hij had zijn budget al overschreden
met een gesprek van een half uur met New York. Begreep daar
niets van: was dit een serieuze Newsweek-operatie?
Bandrio kreeg als ter dood veroordeelde twintig roepia’s per
dag om van te leven. Toen Krisher de villa van mevrouw Subandrio binnenkwam was zij zojuist bezig met Franse les te geven om in haar onderhoud te voorzien. Het kwam er op neer
dat zij, net als Bandrio van huis uit arts, nu haar man moest zien
te onderhouden. Krisher zei dat ze dit met minachting in haar
stem had gezegd. Generaal Suharto ontving Krisher op een zondag. Hij legde een gesprek van een uur op band vast. Intussen
wist Newsweeks Indonesie-specialist Bernard Krisher absoluut
helemaal niets van de corruptie rond Adam Malik, of wie
meneer Widjatmiko was. Toen ik dus over corrupte generaals
rond Suharto sprak, antwoordde hij: „Wie dan? Ik heb geen
bewijzen.” Krisher zei wel dat oud-vice-president Mohammed
Hatta hem had gezegd: „The trouble is, Suharto is not convinced that corruption is an evil.” Ben maar niet aan het verhaal
van generaal Ibnu Sutowo begonnen, de president-directeur
van Pertamina, want Krisher was, althans in mijn ogen, een collaborateur van het Suharto-regime. Misschien kon hij niet anders, want Washington had Suharto tenslotte mee in het zadel
geholpen, en vooral mee geholpen hem daar te houden.
Ben nog een keer naar de film met Renaud Verley gaan kijken.
Ik vroeg me zelfs af of ik me gedroeg als een teenager, verliefd
worden op een filmster. Ik bestudeerde die jongen zo nauwkeurig dat ik het gevoel kreeg hem te hebben leren kennen.
Geen acteur, ook niet Hiram Keller, heeft me dermate direct bereikt als deze Franse jongen. Hoe zou het zijn om hem in levenden lijve te ontmoeten, van oog tot oog?
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Bernhard Krisher vertelde dat generaal Suharto hem ontving in
dezelfde werkkamer waarin president Sukarno hem indertijd
ontving. Alles was hetzelfde gebleven: de lievelingsschilderijen
van Bung Karno hingen nog precies zo aan de muur en de
boeken van de oud-president – waar meneer Suharto er nooit
één van in handen had gehad – stonden met Bung Karno’s aantekeningen en krassen erin nog precies zo in de boekenkasten.
Wat een zielige vertoning.
Krisher gaf me als cadeautje een exemplaar van Roeders boek
over Suharto: The Smiling General.22 In zijn verslag van de gebeurtenissen op 30 september 1965 en volgende dagen herken
ik de interventies van het propaganda-apparaat van Suharto:
mensen als Sutikno, Sugandhi en consorten. Voor hen die niet
beter weten klinken de public relations-officieren misschien plausibel en aanvaardbaar, en de brave West-Duitser met een universitaire graad in sociologie moet als was in de handen van
professionals, die het coupregime dienden, zijn geweest. Natuurlijk schreef meneer Roeder een biografie over Suharto,
want de man wist van niets, laat staan dat hij in de verste verte
kon beoordelen wie Sukarno was geweest, en wat Sukarno
dacht of deed als president van Indonesië over een periode van
meer dan twintig jaar. En zo komen de walgelijkste „geschiedenisboeken” sinds mensenheugenis tot stand.23 Ga verder niet
in op dit boek vol onwaarheden en verdraaiingen.
Krisher vertelde van Adam Malik te hebben gehoord dat Dewi
wel degelijk officieel van Bung Karno was gescheiden en dat
Dewi dus in het openbaar over die zaak had gelogen. In werkelijkheid zou zij zich zelfs niet meer Mrs. Sukarno mogen noemen. Malik zei op zijn ministerie een fotokopie van het echtscheidingsdocument te hebben.
25 juni 1970

Schreef Adam Malik een brief. „It’s easy to call someone ‘crazy’
when he exposes your dirty dealings with a person like Widjatmiko, not to mention your role vis-à-vis President Sukarno.
First you were going to take me to Court, and when you realized you would lose, you had a certain Mr. Tasjrif announce
that De Spiegel apologized to you and had withdrawn our allegations about your crooked rice-deals. I know very well that
you are still associated with Widjatmiko. You call me ‘crazy’ as
much as you want. History will judge your Orde Baru, your
22 O.G. Roeder, The Smiling General, Gunung Agung Ltd., Jakarta 1969.
23 Ik zie dat het geen cadeautje was; hij liet me vijf dollar betalen, maar schreef er wel
een opdracht in.
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26 juni 1970

Om 13.55 uur kwam een boodschap van Mieko om Mrs. Kobayashi Toshiko (Dewi) op te bellen in Jakarta op nummer 82943,
wat dus het huis van Sukmawati Sukarno was. Lang gesprek
met Dewi: „It was a serious mistake to have taken you to the
embassy in Paris (…). It was 200 percent sure, that they would
not let you into Indonesia (…). They can hate without you having done anything against them (…).” Ik antwoordde, wetende
dat we waarschijnlijk van A tot Z werden afgeluisterd: „I am
very proud that they hate me. Some day there will be other Indonesians in power. History will change. I will wait for the
next Government to go to Bapak’s grave.”
Dewi: „They will never never let you into Indonesia again.”26
Dewi zei dat op ieder moment dat zij het huis verliet zij herkend
werd en duizenden mensen dromden dan samen om met haar
te spreken en lief voor Kartika te zijn.
Dewi: „My treatment is very good (…). Bapak looked terrible
(…).” Ik vroeg of hij Kartika nog had gezien (…). „No, but I
tell everyone he did (…). There is no need for you to wait in
Tokyo (…). I will write you.” Toen ik vertelde dat Malik tegen
Krisher had gezegd dat ik crazy was antwoordde Dewi: „You
were crazy, to try to come here without a visa, that is what Malik told Japanese journalists too (…).”27
24 Brief aangetekend naar KEMLU in Jakarta verzonden.
25 The Teaching of Buddha, Bukkyo Dendo Kyokai, Tokio 1966.
26 Dit klopte behoorlijk, want twintig jaar later ben ik nog steeds niet in Jakarta teruggeweest en mijn vrienden daar raden dringend af om terug te komen.
27 Nu deed ze dus maar net of het mijn idee was geweest zonder visum in het vliegtuig te stappen. Ik ging immers mee als bliksemafleider en dat ze iemand had om
tegen te praten.
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silly conference about Cambodia in Jakarta, or the ‘crazy’ games Indonesia now plays on behalf of the NECOLIM powers.”24
Lunchte met Egbert en Yvonne Kunst in het Okura Hotel want
ik vlieg morgen met de KLM via de pool terug naar Amsterdam.
Adam Malik heeft in Jakarta gezegd dat Dewi niet zou worden
vastgehouden en zich vrij in Indonesië zal kunnen bewegen.
Bernard Krisher zei in reactie op dit nieuws dat hij toch verwachtte dat er spoedig een kink in de kabel zou komen.
Ik denk dat wanneer je eenmaal een Japanse jongen in je vingers krijgt (ik heb er tenminste sommigen gezien) dat je dan
een juweel in handen krijgt als misschien nergens anders ter
wereld te vinden is.
„Buddha journeyed on until he reached Pava where he was made
critically ill by food offered by Cunda, a blacksmith (…).”25
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Dewi wilde om te beginnen tot eind juli in Indonesië blijven,
misschien zelfs langer. Ik zei dat Krisher zou komen, wanneer
zij in moeilijkheden zou raken.
Dewi: „I told the intelligence people, that I will be delighted
to answer their questions, if they had any.”
„Give those intelligence people my warmest greetings. I come
myself any time, because I did nothing against Indonesia ever
(…),” antwoordde ik.
My life must be guided by the gods, the gods within me.
Ik ben voor een derde maal naar de film met Renaud Verley gegaan. Deze keer zag ik een gesigneerde foto in de hal hangen
met als datum 20 juni 1970, Tokio. Hij was dus misschien nog
hier (…). Ging erop af. Hij logeerde in het Akasaka Prince Hotel. Ik schreef snel een briefje dat ik hem wilde filmen en gaf
het bij zijn hotel af. Mij werd gezegd dat hij vanavond uit Osaka zou terugkeren. Ik moet zijn telefoonnummer in Parijs zien
los te wurmen.
21:10 uur
Tokyo Airport
Belde kamer nr. 220 van Renaud Verley. Een vrouw kwam aan
de lijn en zei dat Verley’s nummer in Parijs 277 7247 was en anders Frédérique Filmes, Balzac 84-13.
De KLM-stationmanager, een Indo, die ik vroeger in Jakarta via
Emile van Konijnenburg had gekend, zette mij „eerste klas”.
Een streep aan de balk voor de KLM. „Maar helaas moeten wij u
toeristenklassevoedsel geven.”
KLM-vlucht

868
In de Asahi Evening News zie ik dat Dewi in een gesprek met
de pers in Jakarta een scherpe aanval op de Suharto-regering
lanceerde. Terwijl ze tijdens het persgesprek in tranen uitbarstte beklaagde zij zich er over dat zij en mevrouw Hartini (evenals de voormalige reizende ambassadrice Madame Supeni) Suharto hadden bezocht om Sukarno’s laatste wens te eerbiedigen.
Hij wilde nabij Bogor begraven worden. Ook beklaagde zij zich
er over dat zij niet kon gaan en staan waar zij wilde en al haar
bewegingen aan de autoriteiten diende op te geven.
Roeders boek The Smiling General ademt aan alle kanten de sfeer
van voorlepelen door p.r.-mensen van het leger uit en heeft
geen enkele waarde. Het verhaal van deze ingehuurde Duitse
socioloog is doorspekt met mededelingen, vooral ten aanzien
van Sukarno, die kant noch wal raken. Het is „een lezing” over
de omwenteling in Indonesië zoals de coupmilitairen die zien.
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28 De verraderlijke minister uit het koninkrijk van Hastinapura die zijn eigen koning en
volk verried (volgens de Javaanse sage).
29 The Smiling General, p. 37.
30 Rollo May, Love and Will, Norton, New York 1969, p. 159.
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Het is – zoals Freud zou zeggen – een illustratie van: „The halftamed demons, that inhabit the human breast.” Of zoals Hegel
eens zei over de moord op Socrates door de kudde in Athene:
„It was a force within themselves that they were punishing.”
De massamoordenaar par excellence, Sarwo Edhie, wordt in Suharto’s boek als „de enthousiaste parachutisten-commandant”
omschreven. De man bubbelde van enthousiasme om alleen al
op Java honderdduizenden onschuldige burgers te helpen afslachten. Als voorbeeld van wat een Durno28 Subandrio was geweest geeft de Duitser, gesouffleerd door zijn militaire informanten, het voorbeeld dat de oud-minister van Buitenlandse
Zaken president Sukarno had geadviseerd Nasution, Suharto
en kolonel Sarwo Edhie voor een militairtribunaal te brengen
voor het vermoorden van 250.000 communisten.29 Natuurlijk
waren deze militairen verantwoordelijk voor het meest onmenselijke en politiek gemotiveerde bloedbad uit de geschiedenis
van Indonesië. Maar de massamoordenaars houden de macht
omdat zij de VS, Nederland en andere kapitaalkrachtige naties
aan hun kant hebben. Ik walg van wat er in Indonesië gebeurt.
En dan zegt Egbert Kunst, die tenslotte ook al weer vele jaren
uit ’s rijks ruif eet dat Suharto tenminste geen president is die
op feestjes ambassadeurs vraagt om te dansen. Yvonne zei zelfs:
„Wat anders heeft Sukarno voor Indonesië gedaan dan het land
herenigen?” Mijn gedachten gaan dezer dagen juist steeds uit
naar Sukarno, zoals ik hem sedert 1956 op de voet heb gevolgd.
Hij was een groot man en eens op een dag zal er een eerlijk monument voor hem worden gebouwd, zoals ik al vele jaren een
monument voor deze man in mijn hart heb gedragen.
Lees liever in Rollo May, die spreekt over: „Nations acting as
neurotics. We do not learn from experience: we make decisions patently against our own interests, and when they don’t
work, we self-destructively make them all over again: we move
monolithically straight ahead, like the ancient dinosaur who
could not learn, blind even to our own dinosaurian movements
(…). To negotiate with the devil is to admit him as an equal:
you have in principle then, already given in to him (…).”30
Denk steeds: „Dit moet Peter ook lezen.”
„God made form out of chaos and we make chaos out of
form”. – May
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Anchorage, Alaska
Wat een hopeloos gat. Begrijp niet dat Ellen Thomassen zich
hier vrijwillig drie maanden liet stationeren voor de KLM.
The Los Angeles Times met 52 pagina’s kan je ook rustig overslaan.
02:00 uur
Bij het passeren van de pool kregen we een KLM-certificaat. Er
was volop zonneschijn, sneeuw, ijs, hier en daar water, grillige
bergen, indrukwekkende natuurverschijnselen die al eeuwen
en eeuwen meedraaien.
We zijn om 07:15 uur op Schiphol.
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27 juni 1970

Peter was duidelijk heel erg blij dat ik heelhuids terug was. Hij
had zelf allerlei problemen en een moment gehad van „in-degracht-te-willen-springen.” Er was een ontmoeting met een
organist uit St. Louis geweest. Ik ging bij thuiskomst aan de vleugel zitten met Chopin.
Henk Hofland heeft als H.W.S. Wüster in Hollands Maandblad
zijn Tegels Lichten gepubliceerd.31 Het lijkt nergens op. Ik zou
door de Indonesische staatsman in Pompeï (13 juni 1956) zijn
„betoverd”. Henk zegt er geen ander woord dan „betoverd”
voor te kunnen vinden. „Zo hoorde hij o.a. van de politieke
moeilijkheden en hij (ik dus) besloot om in te grijpen.” Om te
beginnen licht Hofland helemaal geen tegels, want hij is permanent te lui geweest om ooit iets serieus aan de Nieuw-Guineazaak, Indonesië of Sukarno te doen. Ten tweede: wat hij hier
in zijn Tegels Lichten ten aanzien van mij debiteert is het zelfde
oppervlakkige en meestal onware geklets dat O.G. Roeder heeft
gedaan ten aanzien van de geschiedenis van Indonesië of Sukarno.
Ik moet zelfs een gevoel van medelijden onderdrukken, wanneer ik zie hoe Hofland op uiterst simplistische wijze – geïllustreerd met paarden die grazen in het gras – even in vierhonderd
woorden vertelt, wat mij zou hebben gemotiveerd, en hoe mijn
handel en wandel inzake Nieuw-Guinea zou zijn geweest. Ik
schrijf verward en „zinnen, alinea’s en hoofstukken van zeldzaam kromme constructie.” Ik woon al twaalf jaar in Amerika
en ik wil graag aannemen dat dit het hanteren van zuiver Nederlands niet ten goede komt. Het is echter volkomen onwaar
– en Hofland kon dit weten – dat ik in Pompeï besloot in te
grijpen. In Pompeï besloot ik mijn huiswerk ten aanzien van
Indonesië, Sukarno en Nieuw-Guinea beter te gaan doen. Ik
reisde naar Jakarta o.a. voor de krant van Hofland. En pas na ter
plekke een onderzoek te hebben ingesteld besloot ik in 1957
31 Tegels Lichten, Hoflands boek over Nieuw-Guinea en Nederland zou een standaardwerkje worden, althans voor enige tijd. Want Hoflands ingrediënten, waaruit zijn
opinies in die zaak waren opgebouwd, misten iedere basiskennis en geïnformeerdheid over dit gecompliceerde onderwerp.
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inderdaad in te grijpen omdat zijn krant en het Vaderland en de
Nieuwe Rotterdamse Courant mijn artikelen en analyses over de
Nieuw-Guinea-affaire niet wensten op te nemen. Hofland kletst
al jaren over deze onderwerpen vanuit zijn redactiebureel aan
de Nieuwezijds in Amsterdam en weet eigenlijk niet waarover
hij praat.
Ik ben eens gaan nakijken wat er alzo in mijn afwezigheid over
Bung Karno is gepubliceerd. Mijn haren rijzen te berge. Joris
van den Berg meldde in de Volkskrant dat de concoction van Ton
Neelissen, waar hij zo zijn best op had gedaan, „ondermaats” was
geweest. Ton kennende wil ik het graag geloven. In Ten Geleide schreef hetzelfde blad dat filosoferen of Sukarno „een held”
van Indonesië was geweest of niet van weinig belang was.
„Vooral niet, als men bedenkt dat het antwoord op deze vraag
zou moeten worden geformuleerd door een bewind (van Suharto dus) dat de eigen heldenfeiten in de Indonesische geschiedenis nog waar moet maken (…).” Welke absolute idioot
schreef die onzin? Het Suharto-bewind zal nooit meer in de
geschiedenis de slachting van 800.000 of één miljoen medeburgers ongedaan kunnen maken. De Volkskrant weet dat ook.
Maar hun verslaggevers moeten visa voor Indonesië krijgen, en
degenen die in Den Haag de dienst uit maken (en Suharto en
zijn kliek tegen de klippen op financieren) zouden de waarheid
in de Volkskrant niet in dank afnemen. De betrokken journalist
laat liever de gedachte aan zijn baantje prevaleren boven het naar
waarheid inlichten van de lezers. Einde vicieuze cirkel. Begin
desinformatie, en permanente desinformatie. Dus het uiteindelijk resultaat van een verwrongen en niet in overeenstemming
met de werkelijkheid komend verhaal staat van te voren vast.
Collega Hans Beynon, die volgens bovenstaand recept, al jaren
foetsie speelt met de oppositie en generaals in Jakarta werd gevraagd een „orbitury” in de Volkskrant te produceren over de
diep gehate vijand van die generaals: Sukarno.32 Bung Karno
was een groot mens, maar dan volgt de onzinnige vraagstelling:
„Heeft de historie ‘boeng’ Karno gemaakt of heeft hij de historie mede beïnvloed?” Hans was een medestudent op Nijenrode
en de bestudering van de geschiedenis of hoe historie zich voltrekt stond bepaald niet bovenaan de Nijenrode-lijst van dringende onderwerpen. Hij zwamt maar wat in de ruimte. Cicero
was al van mening dat de eerste „wet” van de historicus zou
moeten zijn: „That he never dare utter an untruth. The second
is, that he shall suppress nothing that is true. Moreover, there
32 De Volkskrant, 22 juni 1970.
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33 Wanneer ik deze passage in 1990 in Johannesburg opneem komen twee schitterende voorbeelden in mijn hoofd op, namelijk hoe Mikhail Gorbachev en F.W. de Klerk,
op dit moment twee politici zijn die op genoemde „wip” zitten.
34 Elseviers, 24 juni 1970.
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shall be no suspicion of partiality in his writing, or of malice.”
Beynon had langzamerhand moeten weten dat alle politici in de
wereld op de wip zitten tussen „the so called forces of history,
that are beyond their control” en eigen brein, dus de beïnvloeding ervan.33 Beynon schreef over Sukarno zonder over ware
feiten inzake deze man te beschikken, dus wat hij uiteindelijk
produceerde was grotendeels onwaar. (Ik klink welhaast als
Multatuli in de Max Havelaar).
Om nog een passage van Beynon onder de loupe te nemen. Hij
had de stoutmoedigheid om bijvoorbeeld te schrijven: „Voor de
kring van getrouwen en van zijn medestrijders in de koloniale
periode en de daaropvolgende revolutie en onafhankelijkheid,
was Sukarno echter nimmer een uniek denker, noch een persoonlijkheid die aan het theoretisch denken een nuchter en geschematiseerd plan ter verwezelijking van die gedachten ten
grondslag legde.” Moet je even nagaan. In de twintiger jaren
„zag” Sukarno al de uiteindelijke vrijheid van land en volk van
Indonesië. Hij werd voor die visie elfenhalf jaar opgesloten en
verbannen. Hij concipieerde de Pantjasila, de vijf grondbeginselen van de Indonesische staat, die zelfs door zijn coupopvolgers van het leger zijn gehandhaafd. In 1955 riep hij in Bandung
de leiders van de Afro-Aziatische wereld bijeen om gestalte te
geven aan zijn zorgvuldig overwogen conceptie om naast de
westerse en communistische machtsblokken een derde nietgebonden blok van Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen te vormen als tegenwicht van de in koude oorlog
verwikkelde geïndustrialiseerde landen. Maar Sukarno kon niet
denken! Sukarno kon niet concipiëren, aldus een meneer vanachter zijn bureau in een Amsterdams redactielokaal. Straks
wordt het fabeltje nog „waarheid” ook.
Elseviers deed verder niets aan Sukarno, behalve een stukje van
B. Sluimers van Antara onder de titel: ONDERGANG VAN EEN
34
AFGOD. Sluimers is dermate grondig overgestapt naar de generaals en Adam Malik dat zijn geklets verder kan worden overgeslagen. Paul van ’t Veer kwam met een veel beter artikeltje.
Dat wil zeggen, hij somde Sukarno’s verdiensten in drie punten
op en sloeg daarbij zoveel over dat je uiteindelijk van zijn stukje niet wijzer werd. Professor Ernst Utrecht schreef zowel in
het Algemeen Handelsblad als in Vrij Nederland op 27 juni hetzelfde artikel, dat ongetwijfeld het best geïnformeerde stuk was wat
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er die dagen in de pers van de voormalige koloniale mogendheid is verschenen. Heb me groen en paars geërgerd. Geen hond
neemt het werkelijk voor Sukarno op. Ze praten over Bung
Karno, zoals de derde violist van het Bossche symfonieorkest
zich uitlaat over het genie van Gustav Mahler of Claude Debussy. Zo is het precies.
Opmerkelijk was ook een brief van ambassadeur Robert Komer,
nu werkzaam voor de Rand Corporation, die kennelijk graag
wilde weten of Luns zijn leugens over de Kennedy’s langzamerhand had ingetrokken.35 Tot een dergelijke ruiterlijke eerlijkheid is meneer Luns immers niet in staat.
28 juni 1970

Er is sprake van een bezoek van Suharto aan Nederland. Dat zal
prins Bernhard er bij oud-adjudant en nu premier van Nederland, Piet de Jong, doorgedrukt hebben. Piet is gewend van het
koninklijk huis orders te krijgen. Mevrouw Marga Klompé is
ook al in Jakarta geweest. Weet zij veel. Wim Wertheim reageerde: „Laat Suharto maar komen. We zullen na de vakantie
acties organiseren.”
Was met Peter op het strand. Probeerde hem met een uit de
duim gezogen verhaal over een ontmoeting met Renaud Verley in Tokio jaloers te maken. Hielp natuurlijk niets.
29 juni 1970

Gisteren gezellig met mam in de Taveerne gaan eten.
Ik heb 24 uur nagedacht over Henk Hofland, die me in Hollands
Maandblad ook nog even neerzette als een „ongeneselijke recidivist.” Nu weet ik wel dat dit woord enerzijds betekent dat een
voor een misdaad veroordeeld persoon, die misdaad steeds weer
herhaalt, terwijl anderzijds het ook kan betekenen dat een persoon steeds in dezelfde fout vervalt. In die zin kan, op de keper
beschouwd, ieder mens voor recidivist worden uitgemaakt.
Vandaar dus dat deze „titel” doorgaans wordt geassocieerd met
„misdaad”. Ik verdom het me door Hofland in die zin in een
publicatie te laten omschrijven. Ik besprak het voorval met mam.
„Je weet het, ik heb die man nooit gemogen,” zei ze.36 Na
overleg met Wim Klinkenberg, van het bestuur van de NVJ,
heb ik een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.
Schreef eveneens aan de man die Hollands Maandblad runt, K.L.
Poll, en vervolgens aan Henk Hofland zelf, alias H.W.S. Wü35 Zie bijlage 1.
36 Ik bracht Hofland al in 1947 van Nijenrode mee naar De Horst. Zie Memoires 19251953.
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30 juni 1970

Professor Tenhaeff heeft Croiset gevraagd hoe het kwam dat hij
pertinent volhield dat Sukarno niet zou overlijden, terwijl enkele dagen later dit toch gebeurde. „Dat wist ik ook wel, maar
je weet toch dat ik zoiets nooit zeg,” antwoordde Croiset. Ik
was zeer verbaasd. „Zo’n brave jongen is Croiset dus ook weer
niet,” zei Ton Neelissen later, tegen wie Croiset hetzelfde had
gezegd.
Het bestuur van de NVJ zal een protest sturen naar de Indonesische ambassade in Den Haag vanwege de weigering van die zijde mij als journalist een visum te verstrekken. Ik schreef plaatsvervangend ambassadeur Z.A. Samil een briefje dat ik het walgelijk vond dat het staatsportret van Bung Karno uit de mottenballen was gehaald toen Nederlanders het condoleanceregis37 Eva, nr. 27, 4 juli 1970.
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ster. Ik tekende bezwaar aan tegen het feit dat ik het woord recidivist in mijn verband „te onpas” gebruikt vond en dat ik
daarom een klacht had ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.
De Telegraaf publiceert een bericht: STRIJD TUSSEN SUKARNO’S
WEDUWEN. Het gaat erom wie de „officiële weduwe” van Bung
Karno is. Zijn derde weduwe, Ibu Hartini – van wie ik altijd
denk dat hij het dichtst bij haar stond – zegt terecht dat zij de
enige vrouw is van wie Sukarno nooit is gescheiden. Dewi
heeft kans gezien samen met Adam Malik een persconferentie te
beleggen, waarin wereldkundig werd gemaakt dat de aanvraag,
die zij indertijd uit Tokio aan Malik meegaf, „een tijdelijke
echtscheiding” zou hebben betroffen. Dewi blijft een poesje
om met zijden handschoenen aan te pakken. Ze knokt als een
tijgerin.
Eva met de reportage van Ageeth Scherphuis over Dewi is verschenen. Heb Dewi een exemplaar per luchtpost toegezonden.37
Kwam mijn oude vriend Erwin Aschmoneit tegen. Hij woont
en werkt momenteel in Niger. Zijn ouders houden mij nog altijd verantwoordelijk voor zijn homoseksualiteit. Het zal me
worst wezen. Erwin werd al vanwege homoseksualiteit van de
officiersopleiding getrapt voor ik hem ooit had ontmoet. Weer
zoiets. Zij bleven hem vragen waarom hij niet huwde. Hij had
Peter op het DOK gezien: „Dat is een jongen waar je naast
grijpt,” verzekerde hij mij. Ging er maar niet op in. Erwin is
een stranger geworden.
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ter kwamen tekenen, zoals ik had gezien op de foto’s toen premier Piet de Jong dit deed.
Meneer Suharto heeft er weer eens vrolijk op los gelogen en een
andere Duitser dan meneer Roeder, de verslaggever Karl Robert Pfeffer van het Hamburgse Der Spiegel, heeft zich op de
mouw laten spelden dat er in Indonesië „maar” 58.000 politieke gevangenen zouden zijn.38 Op een vraag van de man uit
Hamburg (nadat Suharto zelf had gezegd dat de harde kern van
de PKI uit 300.000 man had bestaan) waarom het dan niet voldoende was geweest, toen er 200.000 personen „von Mob ermordet wurden”, een einde aan het bloedbad te maken, verklaarde de glimlachende generaal met een stalen gezicht dat de
PKI in 1948 (Madioen) en in 1965 met geweld een coup had
willen plegen: „Und das Volk ließ sich das nicht gefallen.” Suharto zei werkelijk „das Volk”, terwijl hij in realiteit ijzervreter
Sarwo Edhie en zijn para’s erop uitzond om een slachtig onder
datzelfde volk aan te richten. Wanneer de „harde kern van de
PKI” inderdaad 300.000 had bedragen, waarom liet Suharto dan
een miljoen mensen vermoorden? Wilde hij het zekere voor het
onzekere nemen en keek hij niet op een boertje meer of minder? Zulke onkundige publicaties onder de vlag van verondersteld gezaghebbende media maken me misselijk.
De heer Helder van de Raad voor de Journalistiek belt op. Hij
zegt dat hij denkt dat Henk Hofland het woord recidivist „in
de medische zin van het woord” zou hebben gebruikt.
„Nonsens,” zei ik, „ik wil dat hij die zinsnede intrekt.”
Dit is 1970. In San Diego, Californië is soldaat James Wallace
(23), student aan San Diego State College en reservist bij de
Mariniers, tot eenentwintig dagen hard labor, terugzetting in
rang en betaling van zestig dollar veroordeeld, omdat hij zijn lange haar weigerde te laten afknippen. Niet minder dan eenentwintig Amerikaanse militairen wachten op berechting voor
soortgelijke overtredingen.
Roerende passages in de Etudes Symphoniques van Schumann.
De geringste trilling van dit soort verschuift mijn gedachten
naar Peter.
1 juli 1970

Mevrouw Warnock uit Buffalo, Wyoming, een weduwe, heeft
na eindeloze omzwervingen vanuit Indo-China, via de Vietcong-delegatie in Parijs, de bijbel van haar gesneuvelde zoon
Larry (20) teruggekregen. Er lag namelijk een briefje in van
Larry aan zijn meisje Thelma dat hij verwachtte te sneuvelen en
38 Der Spiegel, nr. 27/1970.
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2 juli 1970

Ik tekende bij notaris N.M. Posch de stukken voor een hypotheek van 25.000 gulden op Amerbos 205. Het laatste wat je te
doen staat is dood te gaan teneinde iedereen te conveniëren.
Ik bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn. Iedere
zes maanden dat ik haar terug zie lijkt haar rug iets meer gebogen te zijn – precies zoals ik me haar bejaarde moeder van
vroeger herinner – en lijkt haar gezicht weer gerimpelder.
Maar haar geest is even scherp en ze is als altijd bij de pinken.
Zij was er tegen dat ik Dewi als vriendin beschouwde en misschien een boek met mevrouw Sukarno zou schrijven. Ze adviseerde geen enkele verbintenis met haar aan te gaan, want
een jonge vrouw trouwde niet op haar negentiende jaar „met
die gekke oude kerel”. Dat sloeg op mijn vriend Sukarno. Ze
zei vooral bezorgd te zijn om mijn naam, in het bijzonder als
journalist.
In juni had zij in Spanje een berg beklommen en daarbij moei31
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dat hij hoopte dat zij zijn bijbel zou bewaren. De Vietcongguerrilla’s hebben die wens dus in vervulling doen gaan. Zou
het omgekeerde zijn gebeurd?
Dewi’s paspoort is in Jakarta ingenomen. Nu mag zij toch het
land niet uit, Malik of geen Malik. Zij moet verantwoording
afleggen over de verdwijning van 250 miljoen roepia’s. Ernst
Utrecht belde om er aan te herinneren dat hij had geadviseerd
niet naar Indonesië te gaan. Zij onderschatten Dewi. Zij laat
zich niet zomaar een oor aannaaien. Ze komt er op een of andere manier wel weer uit. Zou ze nu huisarrest hebben? Want indien zij haar gaan isoleren, zoals ze met Bapak hebben gedaan,
God knows how long it will take. Die basterds daar zijn tot alles in
staat. Ook Cor Meijer van Bosch & Keuning belde ongerust te
zijn over Dewi.
John Kotora (20) moest voor de door Nixon voortgezette oorlog in Vietnam – door het Congres nimmer bekrachtigd, laat
staan verklaard – zijn dienstplicht vervullen en naar Vietnam
gezonden. Een jaar later verongelukte de helikopter waar hij in
zat boven de jungle. Hij kwam in een ziekenhuis in Tokio terecht, waar hij op 3 mei 1970 is overleden. Zijn ouders schreven honderdveertien brieven naar hun zoon in het militaire
hospitaal in Japan, maar ze werden nooit bij John bezorgd, zodat ze nu weer ongeopend bij de ouders terug zijn. Je hart
breekt bij het lezen van een dergelijk drama. Eén zo’n verhaal
is voor mij voldoende om totaal tegen de oorlog in Vietnam te
zijn. De kranten staan vol van dergelijke verschrikkelijkheden.
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lijkheden met haar hart opgelopen. Maar nu ging het veel beter. We bespraken veel onderwerpen, ook de studentenonlusten in Amerika, maar toch verliet ik haar met een gevoel van
teleurstelling.
Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the reponse
Falls the shadow. – T.S. Eliot
3 juli 1970

Gisteravond kreeg ik opeens een ingeving om Dewi in Jakarta
te bellen. Had haar in drie minuten. Ik zoog uit mijn duim,
voornamelijk bestemd voor de afluisteraars van Suharto, dat ik
overwoog alle tapes die ze met mij over de corruptie in Jakarta
had gemaakt te publiceren. Ze bleef even stil, maar begreep de
list ogenblikkelijk en zei: „Very thoughtful of you, but not
now.” Ik vroeg vervolgens, ook uit de duim gezogen, of zij het
telegram van Bernard Krisher van Newsweek uit Tokio had ontvangen opdat de intelligence idiots zich zouden realiseren dat
Newsweek de zaak op de voet volgde. „Nothing, I received absolutely nothing,” zei Dewi, „I got one single letter, because I
happened to be in the garden and the delivery man handed it to
me personally.” Vreemd verhaal. „So far we are allright,” zei
ze, „everything is in order.”
De Volkskrant en Trouw hebben het bericht geplaatst dat de NVJ
bij de Indonesische ambassade protesteerde omdat mij geen visum was gegeven. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad berichten natuurlijk niets. De andere normale kranten als NRC, Algemeen Handelsblad en Het Vrije Volk hadden het bericht vanavond ook. Mr. A.E. van Rantwijk zendt me nu ook een kopie
van de brief, die hij namens de NVJ op 1 juli 1970 aan de plaatsvervangend ambassadeur Z.A. Samil richtte.
Professor Ernst Utrecht kwam naar Amerbos omdat hij via zijn
bronnen in Jakarta details over de laatste weken daar had gehoord. Hij sprak over Bapaks begrafenis en kreeg opnieuw tranen in zijn ogen. Toen een vriendin van Sukarno naar diens opgebaarde stoffelijk overschot kwam kijken voegde Dewi haar
toe: „Why did you speak bad of Bapak, you do not belong
here.” Dit zou in Kompas hebben gestaan.39 Wanneer Dewi dit
inderdaad heeft gezegd, heeft zij zich allerminst gedragen, zoals
39 Dit was dus de krant van Katoppo, die ook in Amsterdam bij mij poolshoogte was
komen nemen.
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4 juli 1970

De journalist Bolk van het Algemeen Handelsblad ontdekte dat
Z.A. Samil van de Indonesische ambassade gewoon tegen de
pers zei dat hij geen brief van de NVJ met een protest over mijn
visum had ontvangen. Ik belde Van Rantwijk die onmiddellijk
nog een aangetekend exemplaar heeft gestuurd. Intussen schrijft
P. van Gastel in het driekolomsartikel DEWI EN DE GENERAALS
in de NRC dat het Indonesische regime er niet van houdt „dat in
het buitenland mensen voorkomen, die uitgesproken negatieve
commentaren schrijven, zoals een Indonesische staatsburger,
mr. Ernst Utrecht, wiens Indonesische pas is ingetrokken, of
een Nederlandse journalist, Willem Oltmans, aan wie geen visum wordt verstrekt. Jakarta heeft liever dat ze stil zijn.”40
Opnieuw zegt de fractievoorzitter van de KVP, mr. W.K.N.
Schmelzer, dat er geen enkele aanleiding bestaat om een onderzoek te laten instellen naar de kwestie Nieuw-Guinea en de
zogenaamde Amerikaanse toezeggingen waar partijgenoot
Luns over blijft bazelen. Roomsen onder een paraplu.
5 juli 1970

Ambassadeur dr. Zairin Zain en zijn vrouw Emily kwamen
naar Amerbos. Wim Klinkenberg en Ernst Utrecht voegden
zich bij ons. De consensus was niet proberen te voorkomen dat
Suharto naar Nederland kwam, maar hem juist binnenhalen en
dan te confronteren met demonstraties liefst compleet met rookbommen. Men vond dit de meest effectieve manier om meneer
Suharto een vernederend figuur te laten slaan. Dr. Zain was er
van overtuigd dat ik, was ik in Jakarta terechtgekomen, gearresteerd en uitvoerig zou zijn verhoord. Utrecht was het hier
mee oneens. Klinkenberg meende dat er veel meer ingespeeld
diende te worden op de politieke oppositie in Indonesië. Terwijl we in gesprek waren belde Peter. Emily Zain begreep mijn
emotie en merkte op: „Ik ben ook jong geweest!” Ernst Utrecht
wees me er op dat hoe meer ik met Dewi in contact bleef zolang ze in Jakarta was, hoe groter haar moeilijkheden met de
Indonesische autoriteiten zouden worden. Dr. Zain: „Ze zullen haar net zolang verhoren en isoleren tot zij kapot is.”
40

NRC,

4 juli 1970.
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Bung Karno dat graag zou hebben gezien. Hij zou gewild hebben dat al zijn vrouwen zich rond zijn baar verzoenden uit affectie voor hem. Ook had hij gehoord dat men in Jakarta toch
op Dewi loert en een hoge officier zou reeds hebben gezegd:
„If the time is ripe we will close the cage.”
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De Telegraaf, als leidende pro-Suharto krant in het lieve vaderland, heeft een pagina gewijd aan het door het slijk halen van
Sukarno „en diens kijvende vrouwen (…).”41 Auteur van dit
meesterwerk? Natuurlijk „Indonesië-specialist” Frank de Jong.
De kop luidde: „Problemen rond Sukarno’s huwelijk in zevenvoud”. Waarom niet achtvoud? En „Miljoenendans in Jakarta.” Een canard dus. Sukarno had geen miljoenen, hij had helemaal niets. Er waren dus ook geen miljoenen te verdelen, laat
staan rond miljoenen te dansen.42 Daarnaast zag De Jong kans
nog extra drek te scheppen door de pagina op te sieren met een
stuk van Lambert van Beers, die erop uit was gestuurd om de
nachtclubmeisjes met wie Dewi zou hebben samengewerkt te
interviewen. Eigenlijk heb ik met Dewi nog nooit een woord
over haar verleden gewisseld. Ik aanvaard haar voor wat zij nu
is, niet voor wat zij mag zijn geweest.
Egbert Kunst is zo vriendelijk mij nog een aantal knipsels over
Dewi en Sukarno uit Tokio toe te zenden. Ik verbaas me vooral over een editorial in The New York Times dat ik gemist heb, omdat ik op 22 juni in Japan was. De kop was „Prodigal Father.
He deserves remembrance as the Father of his country.” Maar
dan. Sukarno zou zich hebben verloren „in an orgy of international misadventures and domestic extravagance”. Wat een onzin. Hij bouwde juist de nationale eenheid en voerde een lingua franca voor Indonesië in. Hij herenigde Nieuw-Guinea
met de rest van de voormalige Nederlands-Indische-taart. Het
geamputeerde laatste eiland van de Nederlands-Indische archipel werd met succes er weer aangezet. Hij was de grondlegger
van de Beweging van nietgebonden landen, die voor het eerst
in 1955 in Bandung bijeenkwam. Zoals Indira Gandhi ook op
20 juni nog onderstreepte: Sukarno heeft een niet meer weg te
denken rol gespeeld bij het organiseren van de ontwikkelingslanden van de derde wereld in een politiek blok. Zijn enige bakzeil haalde hij in de kwestie Maleisië, een politiek die in essentie de juiste was, maar die uiteindelijk falikant zou mislukken,
omdat de verdeeldheid in eigen gelederen niet meer viel te overbruggen. Vanuit Washington was er vijf jaar intensief aan gesleuteld om tussen Indonesische militairen onderling tweestrijd
te veroorzaken. Ik heb deze activiteiten van de diverse schuinsmarcheerders immers uitvoerig beschreven. Njoto van de PKI
had voor mij dan ook onherroepelijk gelijk toen hij na 30 sep41 De Telegraaf, 1 juli 1970.
42 De Jong voerde een privé-oorlogje tegen Dewi inspelend op zijn publiek. Als journalist kan je natuurlijk proberen informatie te geven, die werkelijk en waar is, of je
kunt bij de Telegraaf gaan zitten en smeerlapperij laten circuleren.
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6 juli 1970

Nu is die brave prins Sihanouk van Cambodja door de in Pnom
Penh geïnstalleerde verraderskliek van Lon Nol nota bene in
absentia ter dood veroordeeld – want Sihanouk zit in Peking –
omdat hij hoogverraad zou hebben gepleegd. Het is natuurlijk
precies andersom. Lon Nol pleegde hoogverraad door zich beschikbaar te stellen als werktuig van de CIA, zoals Suharto dit in
Jakarta heeft gedaan. En Lon Nol haalt Sihanouk door het slijk,
zoals Suharto dit met Bung Karno deed. Een kind kan de was
doen.
„Het leven bestaat uit morele of materiële zwijnerij. Wat doorgaat voor liefde is vaak een combinatie daarvan. En dat allemaal
om op een goede dag als een arme sukkel op sterven te liggen,
te creperen en in de grond te worden gestopt. Om je dood te
lachen!”44
Lange haren, soit, maar ongewassen lange haren, nee.
„Ik hoef met niemand geestelijk contact te hebben (…).”
– Léautaud (p. 89)
43 Zoals in voorgaande delen van Memoires uitvoerig uiteengezet.
44 Paul Léautaud, Een Zeker Tegen-gif, Arbeiderspers, 1970.
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tember 1965 verklaarde dat Indonesië met een interne legeraffaire had te maken en niet met een PKI-coup. Maar ja, wanneer
The New York Times, de wellicht meest gezaghebbende krant in
de wereld, geen kans ziet de zaken weer te geven zoals ze zijn
geweest, wat moet de rest dan?
De Times heeft het verder over Bung Karno’s „oratorical excesses, however incomprehensible for the Western mind”. Ik
geloof te mogen zeggen dat ik sedert 1925 over een Westerse
mind heb beschikt. Sukarno was voor mij absoluut niet incomprehensible. Integendeel. Maar ik had de moeite genomen om in
1956 naar Indonesië te gaan en naar hem te luisteren en te proberen te begrijpen hoe hij politiek dacht en leidinggaf.43 Niet
zoals Bernard Kalb, die weliswaar ook een aantal jaren in Jakarta verbleef als correspondent van The New York Times, maar in
1957-1958 niets beters wist te rapporteren dan dat Bung Karno’s „geleide democratie”-concept slechts een poging was Indonesië naar een verkapt communisme toe te leiden. Dat de
CIA in 1958 al een eerste serieuze couppoging deed tegen Sukarno via de zogenaamde Sumatraanse opstand en andere buitengewesten vond zijn oorsprong in dergelijke totaal niet ter zake
doende analyses van Amerikanen – zoals van Bernard Kalb –
die moord en brand riepen omdat ze bang waren dat Indonesië
in het communistische kamp terecht zou komen.
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Ik vind dat een uitspraak van een stakker. Want, of je het wilt
of niet, geestelijk contact zit in de schepping van al die misbaksels om ons heen gebakken. Een bij vindt ook niet in iedere
bloem honing. Je moet een fijn afgestelde angel hebben.
„Uitstekend, weer iemand voor de prullenmand,” vind ik prima. Dat overkomt je natuurlijk dagelijks. Maar als onze vriend
Léautaud Chopin „een aansteller” noemt (p. 95) zal ik maar
doen alsof hij die nonsens niet heeft geschreven. Dat is zijn
Gerard Reve-kantje.
Léautauds slotconclusie dat hij op zijn sterfbed de zin „Ik betreur alles” zal uitspreken kan hij niet menen (p. 111). Ik betreur veel, zoals tekortkomingen tegenover mijn ouders en mijn
dierbaarste vrienden. Maar iemand die „alles” betreurt kletst uit
zijn nek of weet niet wat dankbaarheid is.
Jollenpad
Er hangt een lichte nevel over de plas. Wat eenden glijden door
het water. Jammer van de kwebbelaars op het terras. Het lijkt
wel of niemand meer stilte kan verdragen, terwijl dat juist het
heerlijkste is wat er is. Na het dineetje bij Sam van Eeghen
merkte Peter op: „People are around the clock selling themselves.” Zo is het inderdaad, empty noises.
7 juli 1970

Ik aarzelde tussen naar het strand gaan of naar Bilthoven gaan.
Koos voor mam. Zij heeft zelf plantjes op het graf van vader
geplant. Ik zag dat ze water nodig hadden. Daarvoor zijn gieters beschikbaar op Den en Rust. Nam mam mee naar de Roskam voor een hapje. Ze zei bezorgd te zijn over Dewi, wat ik
een juistere houding vond dan die van juffrouw Büringh
Boekhoudt, hoe goed bedoeld ook. Mams ogen lijken fletser
te worden. Er kwam een autobus binnen. Ze zei: „Dat zijn nu
pas echt oude dametjes.” Later dacht ik dat ik haar misschien
toch te veel heb gehaast, zodat ze niet heeft kunnen genieten
van het uitje. Schuldgevoelens.
Ik lees Indonesien: Analyse eines Massakers door Einar Schlereth
en Batjo Daeng Bintang.45 Er staat veel informatie in over de
coup van 1965 en het daaropvolgende bloedbad. D.N. Aidit
werd op op 23 november 1965 zogenaamd op de vlucht doodgeschoten. In persoonlijke opdracht van Suharto voltrok overste Jazir het vonnis en ontving uit handen van Suharto op 19 december 1965 een beloning van 100 miljoen roepias. Na de ge45 Einar Schlereth en Batjo Daeng Bintang Indonesien: Analyse eines Massakers. März
Verlag, Frankfurt, 1970.
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Wanneer je nu in 1990, vijfentwintig jaar later, bedenkt dat diezelfde Suharto nog altijd het hoogste lied zingt in Jakarta, zegt dit
toch wel erg veel van de ingekankerde passiviteit en dociliteit van
het Indonesische volk im Großen und Ganzen. Al vele jaren geleden
donderde maarschalk Lon Nol in Cambodja op. In de Filippijnen
verdween Ferdinand Marcos, geen massamoordenaar in de klasse
Suharto, maar wel een corruptor van die „grootte”. Maar in Indonesië duldt het „zachtste volk ter wereld” nog altijd de man die
een miljoen landgenoten de hoofden liet afhakken.
8 juli 1970

Keek vanmorgen toevallig op straat en zag warempel mijn
vriend Jonathan Raymond dit huis lopen te zoeken. Pleasant
surprise indeed. Eindelijk is hij hier. Hij heeft in Chicago rough times meegemaakt tijdens het werken met drugsverslaafden. In
Amerika zijn veel mensen er van overtuigd dat de drug scene te
maken heeft met een communistische samenzwering teneinde
het land te ondermijnen. Jonathan heeft ook enige tijd heroïne
gebruikt. Zoiets vind ik onbegrijpelijk. Hij liet tatoes aanbrengen op zijn armen waar de littekens van de injecties zaten. Op
4 juli heeft hij nog meegedaan om in Boston een Vietcongvlag
te hijsen. Als hij na zijn Europese vakantie terugkeert, wil hij
naar Berkeley in Californië gaan om zich aan te sluiten bij de revolutionaire studentenbeweging daar. Hij heeft al geleerd om
brandbommen te maken. Er zitten in de blik van zijn ogen flitsen die me linea recta bereiken.
Poek Zumpolle en Erwin Aschmoneit kwamen op Amerbos
eten en ’s avonds laat zijn we met z’n vieren, Poek inbegrepen,
naar het gedeelte in het Vondelpark gegaan, waar zich meestal
leernichten ophouden. De aanwezigheid van een struise blonde vrouw veroorzaakte enige commotie in de gelederen van
tippelaars en afrukkers onder de bosjes en heesters. Ik vind Jonathans aanwezigheid heel prettig, maar….46 Wanneer we sa46 Vanaf het moment dat ik hem leerde kennen was ik sterk fysiek tot hem aangetrokken, maar om de vriendschap niet in gevaar te brengen had ik afstand bewaard, net
als bij Loet Kilian.

37

Amsterdam

vangenneming door de Diponegoro-divisie met Sarwo Adhie
aan het hoofd spoedde Suharto zich naar de plaats waar Aidit
was gepakt. Suharto riep hem ter verantwoording voor de zogenaamde PKI-coup van 30 september 1965. Maar Aidit antwoordde dat hij met Suharto verder niets te maken had en dat
hij zich zou verantwoorden voor het staatshoofd, president Sukarno. Hierop beval Suharto zijn executie.

■

Z697

■

08-05-2003

1970 – 1971

Z697

15:22

Pagina 38

menzijn voel ik niet de trillingen, zoals ik die met Peter beleef.
Het maakt me stil.
In Jakarta heeft een rotzak, kolonel Durmawel Ahmed, een zogenaamde „veiligheidsofficier”, bekendgemaakt dat Bung Karno nu weer wel bij de communistische staatsgreep47 betrokken
is geweest. De linkerhand van het militaire regime weet niet
wat de rechter doet. Sukarno zou indertijd zijn verhoord over
zijn rol om na te gaan of er gronden waren voor een rechtszaak
tegen hem. Suharto en zijn mannen waren te laf om een dergelijk monsterproces door te zetten uit vrees voor een algehele
opstand. Wanneer de oud-president niet zou zijn overleden,
zou hij nu zijn gevraagd om zich voor een rechter te verantwoorden.
10 juli 1970

Stuttgart, Autobahn
Zonnig en warm. Vanmorgen reed ik eerst met Jonathan naar
Bilthoven. We bezochten mam. Zij kwam net thuis van de winkeltjes en het was een prettig bezoek. Ze vond Jonathan met
zijn lange haar (met leren band erin) op een Indiaan lijken. Nu
zijn we met de top down op weg naar Santo.
Waar zou Peter zijn?
11 juli 1970

Zwarte Woud
Harisanto was lief. We hebben heel wat gediscussieerd en bij
hem gelogeerd. Santo: „Jonathan is a whole person.” Jonathan:
„Santo is like velvet.”
Bergen. Naaldbomen, heerlijke lucht. Geniet met Jonathan,
maar voel me bij Peter.
12 juli 1970

Männedorf, Hotel Wildenmann
We zijn bij broer Theo en Nellie.
Santo bekritiseerde Sukarno voor het eerst dat ik me kon herinneren. Hij was pas drie weken dood. Hij vroeg zich af waarom Sukarno zich in 1948 in Yogja door de Nederlanders gevangen had laten nemen, in plaats van, zoals Nasution, de guerrilla in de bergen voort te zetten. Ik herinnerde hem er aan dat
Nasution al in de zestiger jaren fulltime bezig was om Bung
Karno te wippen en dat ik die vergelijking dus ongelukkig
vond.
47 Wat dus geen communistische coup was geweest.
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48 Hij is getrouwd met Santo’s zuster.
49 Zie de fotopagina’s.
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Generaal Ashari, ambassadeur in Tokio,48 had documentatie
over de Osaka Fair aan Santo gezonden, maar dit interesseerde
hem blijkbaar niet. Ik noemde Herbert Marcuse een vage linkse intellectueel, wat hem opwond. „Bung Karno also read
Marx and Lenin to develop his policies and strategies.”
„Als ik eerlijk moet zijn,” antwoordde ik, „lees ik die figuren
niet en ik heb ze ook nooit gelezen. Verloren tijd. Lees liever
wat anders.” Een student kwam binnen, die met drie andere
Duitse studenten drie maanden naar Indonesië zou gaan, gefinancierd door het ministerie van Ontwikkelingshulp. Santo nam
ons later mee naar een studentenfeest waar ik zegge en schrijve
tien minuten bleef. Dansen en bier. Not my cup of tea. Santo’s
zoontje gaat regelmatig tegenover zijn vader aan de tekentafel
zitten en stelt vragen. Margaret was trouwens met haar moeder
en een zoontje naar de Belgische kust. Santo is geen jota veranderd. Hij is warm, menselijk en subtiel, zoals ik me de ras-Javaan pur sang van de oude stempel ook eigenlijk altijd voorstel.
Vandaag kwamen we via Titisee – wat me herinnerde aan 1936
toen ik daar als kind met mijn ouders was – in Männedorf. We
dineerden buiten en raakten in vervelende discussies verwikkeld over Richard Nixon en Vietnam en over de apartheid in
Zuid-Afrika. Ik vergeet het liever maar weer. Maar we hebben
ook wel weer gelachen. Vanuit Zürich reden we door de Vogezen naar St. Dizier. Richards moeder was echter op het eiland voor de kust van Bretagne. Maar zijn grootmoeder en zijn
blonde halfbroer François, met baardje nu, waren thuis. Het
waren emotionele momenten door de dierbare herinneringen.
„Grandmère” herinnerde er zelf aan dat ik precies twee jaar geleden met haar kleinzoon Richard Thieuliette was langsgekomen. Toen wankelde ik in gevoelens nog tussen Richard en
Peter.
Op weg naar Parijs kwamen we door een dorpje. Ik zag een kapel met een wijd open deur. Ik stopte. We gingen naar binnen
en ik nam foto’s. Brandde twee kaarsen. Fotografeerde Jonathan in de auto in de tuin van de kapel.49
Tegen middernacht waren we in het vertrouwde Hotel De
France et Choiseul in de rue St. Honoré. We kregen kamer 61
met het dubbele bed waar ik meestal met Peter in slaap. Die
gedachte maakte me ontzettend nerveus. Daarbij kwam dat ik
veel te bang was dat ik me nu eindelijk aan Jonathan zou vergrijpen. Dus ik belde naar de conciërge om hem een aparte kamer te bezorgen. Hij kreeg, vlakbij, kamer 67.
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Ergens bij Mulhouse zat Jonathan op een gegeven moment in
een singlet naast me. Er zat wel een lekker bruingebrand lijf onder, maar toch vond ik het minder geslaagd. Ik vroeg hem een
poloshirt aan te doen. Een felle discussie volgde over arbeiders
en het proletariaat en wie superieur en inferieur aan wie was.
Bovendien kwam het er uit dat hij broer Theo niet aardig, maar
zelfzuchtig en egotistical vond. Ik moest denken aan de scène in
1967 op mijn verjaardag toen Erik van der Leeden juist een lijn
met Theo trok.
Jonathans lange haar waait in de wind door de open kap, en zonder de leren band om zijn hoofd komen er onontwarbare knopen in te zitten. Vind trouwens dat hij vrij veel aandacht aan
zijn haar besteedt. Een beetje zoals Peter.
Wanneer ik naar zijn politieke theorieën luister, het opzetten
van studentenverzetscellen tegen de oorlog in Vietnam, of het
plaatsen van dynamiet bij politiebureaus, dan luister ik met zorg
naar die amateuristische uiteenzettingen. Maar de overwegende conclusie is: Jonathan blijft een close friend, maar hij zit niet
zo diep geworteld als ik nu gewend ben met Peter.
13 juli 1970

Parijs
Gisteravond waren we in de Deux Magots en ontmoetten Jim
Cross (23) uit St. Louis, een neger die eveneens in getto’s werkt.
Jim sprak dan ook over: „My ghetto children”. Hij ging mee
naar mijn kamer, prettig, geen seks. Hij kreeg werkelijk tranen
in zijn ogen, toen hij over Martin Luther King sprak. Hij was
naar Atlanta gevlogen om Kings begrafenis bij te wonen. Hij
sprak over zijn moeder, die aan haar achtste leg bezig was, wat
haar achtste huwelijk bleek te betekenen.
Nu wil ik toch wel weer alleen zijn.50
14 juli 1970

Peter kondigde in een brief aan eind juli met Philip Nasta mee
naar Portugal te zullen gaan. „Hij wilde ook nog naar Schotland en Denemarken, maar dat zou te veel van het goede zijn.”
Hij betreurde de botsingen van de laatste tijd maar zei de driehoeksverhouding tussen Philip, hem en mij nog altijd niet te
beheersen. „Ik begrijp je beter dan je denkt, maar dat wil nog
niet zeggen dat ik er ook vaak iets naar jouw goeddunken aan
kan doen. Ondanks alles, ondanks jouw en mijn machteloosheid de situatie altijd naar onze wil te zetten, ondanks alle pro50 Toch kwam Jonathan eerst nog mee terug naar Amerbos.
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Jonathan trok verder, als een blad dat weg dwarrelt, gedragen
door de speelsheid van de wind. Hij wilde naar Italië. Hij vertelde voor zijn vertrek naar Europa een soort „vrede” met zijn
ouders te hebben gesloten. Dit in tegenstelling tot zijn zusje
Mag, die al op haar vijftiende met rijen kerels de koffer was ingedoken, jeans en laarzen droeg en zowel met mannen als
vrouwen naar bed ging. Ze was ook op Cuba suikerriet gaan
kappen.
Het was stil na zijn vertrek. Ik ging naar de logeerkamer. Ik
durfde immers niet met hem samen te slapen. Hij had alles netjes gemaakt en de boeken die hij had gelezen lagen naast zijn
bed. Zijn laatste opmerking was dat hij zich zorgen maakte
over de toestand met Peter. Jonathan Raymond may God bless
him.53 Ik had broodjes voor hem klaar moeten maken om mee
te nemen. Al zijn geld gaat op aan drugs.
„Nu ben ik echt boos,” zei mam door de telefoon. De recht51 Zie bijlage 2, brief van 8 juli 1970.
52 We speelden allebei cello.
53 Ben ook nu nog met hem bevriend; hij woont en werkt in Chicago als hard hat en
werkt in de bouw. Zijn zoon Adam woont bij hem.
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blemen, die we alles bij elkaar genomen hebben gehad, blijft er
voor mij genoeg ontroerends over om te durven zeggen dat ik
gewoon van je houd ook al mag dit dan de eerste keer zijn dat
ik je dit op schrift zeg en dat het in deze onmogelijke zinnen
vreemd in je oren zal klinken.” Ik heb zijn brief vele malen gelezen. Nu is zijn geweten tegenover mij gesust en kan hij rustiger met Philip naar Portugal vertrekken. Ben dus weer voorlopig op ijs, maar zo hoeft het niet, dan maar weer helemaal alleen. Je houdt steeds minder waardevols om je heen over en
psychiaters adviseren dan een analyse.
Een aardige brief van Howard Jones, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Jakarta, die het zeer moedig van Dewi
vond om naar de begrafenis van Bapak te gaan. Zijn boek over
Indonesië is al bij de drukker. 51
Ging vanmorgen eerst naar mam in Bilthoven. Zij gaf te kennen
Jonathan te veel een hippie te vinden. Theo had per telefoon uit
Zwitserland iets dergelijks gezegd. Maar als ik moet kiezen tussen het Dow Chemical-volk en Jonathan, I’ll take the hippies any
time. Toen ik tegen 13.00 uur terugkwam sliep Jonathan nog.
Was ik ook zo op mijn 26ste jaar? Later luisterden we intens
naar Casals in de Bach solosonates en vervolgens naar Starker
in het concert van Saint Saëns.52
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bank had me bij haar gezocht in verband met het feit dat ik
moet voorkomen inzake het ongeluk met de wielrijdster. Zij
wilde dat die contacten met Justitie via Amerbos zouden lopen.
Had niet verwacht dat dit haar zo zou verontrusten.
R.D. Laing meent: „We can see other people’s behavior, but not
their experience (…). I see you, and you see me. I see your behavior. You see my behavior. But I do not and never have and
never will see your experience of me. Just as you cannot ‘see’
my experience with you. My experience with you is not ‘inside’ me. It is simply you, as I experience you. And I do not experience you as inside me. Similarly, I take it that you do not
experience me as inside you.”54
Laing: „All men are invisible to one another.” Hoe waar, hoe
waar. Mijn geest, mijn psyche is mijn ervaring.
Ik denk aan Jonathans eenzaamheid. Ik voel sterke affectie voor
hem. Zijn handen voelen oersterk. Zoals hij loopt, als een kaaiwerker, een beetje zoals Frits van Eeden. Hij gaf in bed toe een
vrouwelijke trek in zich te hebben. Wie niet? Maar hij slurpt
helaas bij het koffiedrinken, en alhoewel ik duizendmaal vroeg
dit achterwege te laten, lukte het niet. Het is een regenachtige
typisch Hollandse sombere dag.
Professor Ernst Utrecht belde dat het Indonesische blad Kompas
had geschreven dat ik gewoon als Dewi’s agent optrad en een
anti-Suharto-campagne in Nederland was begonnen. Dewi beschikte nog wel over een auto die de regering ter beschikking
had gesteld, maar de stemming tegen haar was bezig toe te nemen.
16 juli 1970

Schreef dr. Ruslan Abdulgani, de permanente vertegenwoordiger van Indonesië bij de VN, over alles. Had senator George
McGovern geschreven om hem aan te moedigen zijn campagne tegen de waanzin in Vietnam vooral voort te zetten. Ontving via Kew-Gardens antwoord. 55
Bracht de dag door met Fred de la Bretonnière die nu een nieuwe woning en een vriendin heeft. „Ik kan me een relatie voorstellen, waarbij het er niet toe doet of je die als man met een
andere jongen of een vrouw hebt,” zei hij. 56 Hij is een echte
sportmaniak en ski-enthousiasteling. Er gaat voor mij een in54 R.D. Laing, The politics of Experience: and the Bird of Paradise. Penguin Books, London. 1967.
55 Zie bijlage 3, brief van 1 juli 1970.
56 Fred was onze vriend uit Figureform, waar hij instructeur was. Hij maakte een levensgroot schilderij van Peter.

42

08-05-2003

15:22

Pagina 43

17 juli 1970

„Take anything and imagine its absence (…). The creative breath
comes from a zone of man, where man can not descend.”
– Laing
Laing is twee jaar jonger dan ik, geboren in 1927. Ik bewonder
wat hij met zijn leven heeft gedaan. Hij hield zich bezig met het
schrijven van leerboeken voor scholen. Maar de onderwijzers
die kinderen van vandaag wegwijs moeten maken zijn zelf niet
in staat om behoorlijk te lezen. In Amerika leest immers bijna
niemand meer een boek of een krant.
„The ego is one part of the mental apparatus (…).”
– Laing, p. 42.
André Spoor probeerde me te overtuigen dat Henk Hofland
het woord recidivist – in de context – niet verkeerd had gebruikt. Recidivist geeft toch, als het niet de bijgedachte aan
misdaad oproept, op zijn minst een associatie met een bepaald
ziektebeeld of afwijking. Ik zie absoluut niet wat ik meer aan
zelfpubliciteit heb gedaan dan anderen. Als je meer onderneemt,
krijg je meer publiciteit. Zelf zit Hofland al jaren op zijn gat bij
zijn krant. Toen hij bij toeval op het juiste moment in Boedapest was stond hij met Mimi geportretteerd op de voorpagina
van het Algemeen Handelsblad. Ik blijf het gebruik van „recidivist”, ook in het genoemde verband, onjuist vinden want het is
gewoon onwaar en niemand weet dit beter dan Hofland zelf.
Ambassadeur Zain en Emily, die zich zeer mooi had opgemaakt, kwamen ’s avonds samen met Joop van Tijn en Ageeth
43
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tense uitstraling van Fred uit, body and soul. Ik gooide hem op
de bank. We speelden eigenlijk. „Ik heb nog nooit zo’n sterk
wijf over me heen gehad,” zei hij met een smile. Hij merkte laconiek op dat wanneer er geen problemen met Peter waren er
wel weer in een andere sfeer moeilijkheden zouden zijn. „Rimpelloze relaties zijn er niet, Willem.”
Richard en Hans Geerlofs zijn in hun witte Jaguar in Marrakech, Marokko gesignaleerd en roken zich suf aan hasj. Richards
grootmoeder sprak ook al over een bezoekje van die twee aan
St. Dizier in hun nieuwe slee.
Heb Rein Vogels bij de KLM opgebeld om te zien of Frank, de
zoon van de overleden fotograaf Jan Stevens, bij de KLM kon
komen. Vogels was bevriend geweest met de vader maar nadat
deze plotseling aan een hartaanval was overleden bekommerde
geen hond zich meer om diens enige zoon.
Woonde een voorstelling van het Nederlands Danstheater bij.
Flirtte met een cellist in de orkestbak, een Indische jongen.
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Scherphuis eten. Joop overhandigde me een fles rosé en bloemen. Geloof dat ze het wel gezellig vonden. Zain heeft nog
steeds moeite met de taal.57 Hij was van mening dat generaal
Nasution het dichtste bij de waarheid kwam over de coup van
1965, waar thans vijf scenario’s over circuleren.58
Vanmiddag zei Ralph Nijendorff, mijn nieuw Indische vriendje: „Was je maar van mij (…).”
Mr. A.E. van Rantwijk, secretaris van de NVJ, deelt mee dat
noch Carel Enkelaar, noch Ton Neelissen van de NOS bereid zijn
te getuigen dat minister Luns in het gesprek met hen over mijn
film met de Kennedy-adviseurs, zich liet ontvallen niet te begrijpen dat ik nog in Nederland mijn brood kon verdienen. Een
duidelijker verkapte manier om tegen de leiding van de NOS te
zeggen: waarom betalen jullie die man? was nauwelijks denkbaar en ik wilde dat de NVJ me te hulp kwam tegen een minister,
die op een dergelijke manier zijn macht en positie misbruikte.
Bestond er nog zoiets als „een vrije pers” of niet? Maar ja, Enkelaar en Neelissen lieten verstek gaan en zonder hun manmoedigheid had ik immers geen kans.Van Rantwijk dacht ook
dat ik zonder de steun van mijn collega’s iedere actie uit mijn
hoofd kon zetten.59
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19 juli 1970

„Modern man is addicted to other persons, and the more addicted the less satisfied, and the more lonely (…). My need is a
need to be needed, my longing a longing to be longed for (…).
We have to realize that we are as deeply afraid to live and to
love as we are to die.” – R.D. Laing
Tegen Ralphie: „Je bent een zalig onontgonnen ventje.” Hij
sliep bij me maar ik raakte hem niet echt aan.
Antara meldt dat weer eens negen Indonesische journalisten
zijn gearresteerd. Ze zouden bekend hebben lid van de PKI te
zijn, wat waarschijnlijk onwaar is. Ook de hoofdredacteuren
van Merdeka en El Bahar, M. Yusuf en H. Udhi, zijn erbij.
Indrukwekkende film op de televisie over een non in Calcutta
die 23.000 mensen uit de straten heeft gered. Macolm Muggeridge voerde de gesprekken.60 Hij sprak zelf toch nog te veel.
Interviewers kunnen het niet laten. Ze zien zichzelf zelden als
het instrument om anderen tot leven te brengen. Kees van
Langeraad noemde het eens: „Een lucifer onder de derrière van
de geïnterviewde houden.”
57
58
59
60

Dr. Zairin Zain had al jaren spraakmoeilijkheden na een hersenbloeding.
Helaas schreef ik de vijf scenario’s niet op.
Brief d.d. 14 juli 1970. Zie bijlage 4.
Dat was dus de eerste keer dat ik Moeder Theresa zag.
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Vandaag werd tante Coldrie Oltmans, eens bruidsmeisje bij het
huwelijk van mijn ouders, in Utrecht begraven. Zij was naar
Canada geëmigreerd en daar overleden. De hele familie, inbegrepen de Indische tak waartoe zij behoorde, was aanwezig.
Als studente had zij samen met tante Jetty het huis op de Van
Eeghenstraat 99 bewoond, gechaperonneerd door tante Cor,
de zuster van grootmama. Mam had me niet willen vragen erbij te zijn, maar ik wist dat zij het wilde. Zij huilde bij het graf.
Door een noodlottig ongeval tijdens haar bruidsdagen had tante Coldrie haar man verloren (als gevolg van een blindedarmoperatie). Zij kon nooit meer van een andere man houden en
bleef alleen. Mam en tante Jetty leken zo oud, bleek en ontroerd. Het maakte me allerellendigst.
George de Mohrenschildt schreef weer eens vanuit Dallas,
Texas. „People have somehow widely accepted now, that Lee
Harvey Oswald did not kill Kennedy, but still the entire case
went into oblivion. Who gives a damn when the country stinks
of competition.” Hij was al terug van een consulting trip in Pakistan en vroeg of ik weer spoedig kwam logeren.
22 juli 1970

Leonardo meldde al in zijn Notebooks61 „dat olifanten uitslui61 The Notebooks of Leonardo da Vinci, A Mentor Classic, The New American Library,
New York 1960.
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Vannacht was Richard-droom-nacht. Ik zei hem hoe ik over
zijn houding dacht en zoende hem.
„The thought is language.” – Ludwig Wittgenstein
Leonardo da Vinci (1452-1519) pikte zijn modellen van straat
op. Hij liep altijd naar nieuwe jongens en mannen te zoeken:
„for the apostles, and, most difficult of all, for the head of
Christ (…).” Vrouwen wekten geen gevoelens van verlangen
in hem op. Ik herken dit maar al te goed.
Was in de steam-room van de Athletic-sauna en werd na tien minuten door twee jongens bewerkt. Omdat het er donker was
wist ik later niet wie van de twee de gelukkige was geweest.
Om 16:00 uur haalde ik Zairin Zain af en nam hem mee naar
Amerbos. Ergens is hij nu een tragische figuur. Hij blijft moeilijk spreken, herhaalt zich en stelt vragen als: „Leg me het verschil tussen Henry Kissinger en Willy Brandt uit.” Ernst Utrecht
voegde zich bij ons en gaf een lang exposé.
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tend ’s nachts in afzondering uit een gevoel van schaamte paren. Voor zij zich weer bij de kudde aansluiten baden ze eerst.”
Verbazingwekkend wat men in vijftiende eeuw over deze dieren wist.
Gisteren na afloop van de begrafenis was er een persoon die mij
werkelijk zocht en nodig had, en dat gaf me het bijzondere gevoel van een unieke ervaring. One person in all this Universe,
looking all over for me like that: my mother.
„We are all involved in an abortive pilgrimage, which consists
of simply moving back to the state of the inorganic stone again
(…).” – Rollo May62
Toon Quarles63 belde: „Je vriendin Dewi Sukarno heeft gewoon te diep met haar poten in de kassa gezeten (…).” Quarles
leest De Telegraaf.
L’Express64 heeft een omslagverhaal: „Cuba: la fin des illusions”.
Geloof er niets van. Fidel reist nog altijd kriskras „zijn” eiland
rond in een jeep of per helikopter met slechts een tandenborstel
op zak. „Il a un besoin physique de tenir la réalité par la main,”
rapporteert Edouard Bailby. Maar elf jaar na de glorieuze revolutie hebben 8.500.000 Cubanen de beschikking over acht lapjes vlees per maand, vijftien eieren, anderhalf pond tuinbonen,
drie kilo suiker, een flesje bier, 170 gram koffie, een stuk zeep
per huishouden, een tube tandpasta en een pleerol. Ga er maar
even aan staan. Bailby noemt Castro „le grand prêtre” van het
volk, en Che Guevara „le martyr”. Koop je wat voor. Er zijn al
650.000 Cubanen gevlucht. Ik herinner me uit 1960 en 1961
hoeveel enthousiasme en hoop er bestond voor een „nieuw
Cuba.” Het moet nu een puinhoop zijn.
Da Vinci: „Do not reveal, if liberty is precious to you; my face
is the prison of love (…).”
23 juli 1970

Generaal Suharto komt op 1 september naar Nederland. Het is
een bloody scandal. Er is absoluut niets wat zou kunnen worden
gedaan om dit te stoppen. Ben er zeker van dat de stukken eens
zullen uitwijzen dat Bernhard hierachter heeft gezeten, met de
beste bedoelingen ter wereld, maar hij weet niet wat er zich werkelijk in Indonesië heeft afgespeeld. Trouwens, zijn trouw ligt
eigenlijk altijd automatisch aan de militaire zijde. Hij blijft een
geboren Duitse militarist.
Henk Hofland schrijft: „Even dacht ik nog, met een bijzonder
62 Love and Will, p. 209.
63 Zie Memoires 1925-1953.
64 L ‘Express, nr. 993, pp. 20-26, juli 1970.

46

08-05-2003

15:22

Pagina 47

24 juli 1970

Droomde onder meer dat Immanuel Kant Japanse manuscripten voor Chinese aanzag. Waar komt zoiets vandaan? Droomde ook over Loet Kilian en een autoreis met broer Theo tijdens
een weekend. Bij het wakker worden weer de somberste gedachten over Peter.
De roosjes zijn al een week prachtig gebleven.
Lees een gesprek met Konrad Lorenz. Moet toch meer materiaal in mijn dagboek bijvoegen.66 „Culture is based on the equilibrium between two mechanisms: the acquisition of new data
(waar ik nooit genoeg van kan krijgen) and the conservation of
knowledge (language, tradition (…)).” – Lorenz
Lorenz: „Loyalty to an ideal, the somewhat belligerent enthusiasm for a cause, like nationalism – if all is exaggerated you very
quickly end up with a dangerous barbarian capable of splitting
your skull with the clearest possible conscience.” Lorenz wijst
er ook op dat Karl Marx geen oog had voor Human instincts.
Lorenz: „Without use of biology, one cannot understand the
species.” Dat is het natuurlijk precies. Communisme op papier
klinkt plausibel, maar wat met de aard van het beestje te doen?
Schreef naar Murray Fisher bij Playboy in Chicago of ik Konrad
Lorenz voor ze mocht interviewen, maar het zal wel weer te
hoog gegrepen zijn.
Ralphie Nijendorff belde: „Ik ben moe.”
„Waarvan?”
„Van alles.” Hij is nu 22. Ik voel me zeer tot hem aangetrokken, maar Peter overstemt alles.
65 Bijlage 5: uit brief van Hofland aan Raad voor de Journalistiek.
66 Het volledige gesprek met Lorenz ontbreekt helaas toch in mijn notities.
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soort fanmail te maken te hebben, maar toen las ik de brief van
Mr. K. Helder, die mij uitnodigde om mij in twintigvoud te verweren, en ik begreep dat het menens was! Daarom hierbij een
kopie van mijn antwoord plus een afschrift uit de dikke Van
Dale. Hart.gr. Henk.”65 Aan de heer Helder schreef hij mijn
klacht bij de Raad „niet ernstig op te vatten en derhalve zal ik
aan Uw verzoek niet voldoen. Ik raad U aan de heer Oltmans
te adviseren, zijn klacht in te trekken.”
Ik antwoord dat Koenen en Endepols een andere formulering
gebruiken en om kort te gaan: ik pik een dergelijke beschrijving van mij of mijn werk niet. Zeker niet van hem, omdat dit
een kwaadwillige voorstelling van zaken is, en nergens op slaat.
Zover is het dan nu tussen Henk en mij gekomen door zijn
labbekakkerigheid.
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De NRC meldt dat prins Bernhard op advies van zijn artsen zijn
taken zal moeten gaan beperken. Was dit advies maar eerder
gekomen, dan had hij zich misschien niet met die stinkende
Suharto-zaak bemoeid en zich als frère et compagnon met deze
meneer ingelaten.
25 juli 1970

De jeugdorganisatie van de stichting Door de Eeuwen Trouw
heeft koningin Juliana een telegram gezonden om Suharto hier
niet officieel te ontvangen. Niet omdat hij één miljoen landgenoten liet afslachten en verraad pleegde, maar omdat onder Suharto’s commando de bevrijding van Nieuw-Guinea met parachutisten en oorlogsschepen plaatsvond. Ook menen deze
jongeren dat hij „een dictator” is en niet door het Huis van
Oranje behoort te worden ontvangen. Het programma voor
het bezoek van Suharto van 1 tot 4 september staat nog niet vast.
Ernst Utrecht gaf een paginalang interview aan de Groene Amsterdammer: „Jakarta past dwangstelsel toe”. Die informatie had
in de Telegraaf moeten staan, maar daar is alleen plaats voor Heil
Suharto-verhalen.
26 juli 1970

Ralph was hier. Eigenlijk doe ik veel te zakkig tegen hem in
reactie op zijn lief zijn. Hij heeft het erg moeilijk, vooral door
eindeloos gelazer met zijn vader, die zijn gangen nagaat en denkt
hem van de homoseksualiteit te kunnen afhouden, wat dus onzin is. Zijn ziel is momenteel ontredderd. Maar wat kan ik
doen?
Probeerde gisteren Dewi te bellen. Lukte niet. Vandaag belde
Emily Zain. De Zains voelen zich alleen en geïsoleerd, denk ik.
Zal er naartoe gaan. Ernst Utrecht legde vanmorgen omstandig
uit hoe dikwijls Dewi Sukarno zichzelf bij haar openbare uitlatingen in Jakarta tegenspreekt. Ik weet dit. Ik denk dat dit door
de druk komt waaronder zij staat. En zij heeft in politieke zaken absoluut leiding nodig. Ze is slim. Maar, inderdaad, ze zigzagt te veel.
27 juli 1970

De Volkskrant meldt dat honderdduizenden mensen op weg
zijn naar het graf van Bapak in Blitar ter gelegenheid van het
einde van de eerste veertig dagen van rouw. Ik zal er in mijn
geest bij zijn.
Emile van Konijnenburg is op Bali en zendt een kaart. Ben een
beetje jaloers.
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Ernst Utrecht waarschuwde dat Dewi op Bali had gezegd dat
ik haar had opgestookt de Open Brief aan Suharto te schrijven.
Dit hadden Indonesische kranten gemeld. Ik kon mijn oren
niet geloven. „Wie weet heeft ze Malik allang beloofd geen
boek met je te zullen schrijven.” Hij vervolgde: „Dewi is een
vrouw van lage komaf. Ook in Parijs zal ze nooit iets anders
zijn dan een dure callgirl voor de Italiaanse adel. In Indonesië
wordt zij tenminste door de Maliks thuis ontvangen. Zij rijdt
er in een auto rond, die door Suharto ter beschikking is gesteld.
Het zal het enige land ter wereld zijn waar zij enige status heeft.
Zij loopt vroeg of laat tegen een loslopende generaal aan, die
dan als ambassadeur naar het buitenland wordt gezonden en
dan is zij mevrouw ambassadeur. Verder zal zij niet kunnen
gaan.” Cor Meijer en ikzelf zijn het er niet mee eens.69 Ik heb
een hogere inschatting van Dewi.

67 Noteerde niet in welk boek van Jung dit stond; in mijn dagboek stond onder dit citaat slechts p. 309.
68 De brief zit precies zo gesloten in mijn dagboek.
69 Cor Meijer was verbonden aan Bosch & Keuning die Dewi’s memoires wilden uitgeven.
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Mam zei de langspeelplaat van Rosemary Brown te hebben zien
liggen. Zij had geaarzeld die te kopen. Ik heb die plaat bij haar
gebracht.
Utrecht denkt dat ik een visum voor Jakarta kan krijgen. Dr.
Zain zegt: „Geen sprake van.” Ik heb de heer Joezak van de
ambassade gevraagd of attaché Imigras, mij de formulieren wil
toe zenden. Luns zette zich in voor visa’s voor de KRO en AVRO
voor Moskou. Dus waarom kan hij niet vragen of Indonesië
mij als journalist toelaat? Aardig precedent.
C.G. Jung heeft gezegd: „That the serious problems of life are
never solved and if it seems they have been solved, something
important has been lost.”67 Geeft me te denken.
Schreef Peters moeder een afscheidsbrief.68 Trouwens, wie
weet wat er gaat gebeuren als hij uit Portugal terugkomt.
Ik stelde professor Wertheim voor dat we 25.000 pamfletten laten drukken met „Suharto massamoordenaar” erop en dat we
die boven de Dam uit een vliegtuig neerlaten wanneer meneer
Suharto daar met de koningin arriveert. Wertheim voorzag te
veel problemen en bovendien: „dan maken we het voor Dewi
nog moeilijker in Jakarta.”

■

08-05-2003

1970 – 1971

Z697

15:22

Pagina 50

30 juli 1970

Het went al aardig om alleen naar het strand te gaan.
Lees Psychoanalyse en literatuur.70 Freud meende dat homoseksualiteit haar oorsprong vond in narcisme, zodat het altijd liefde op
het spiegelbeeld is. Ruitenbeek kwam tot de volgende analyse
van de homoseksuele ontwikkeling. „Samen met het narcisme
dient de vrouwelijke houding jegens de vader zich aan als een
poging tot het oplossen van de niet getolereerde moorddadige
en castrerende impulsen die door de jaloezie worden opgewekt. Deze blijven bestaan, maar wanneer de angst voor eigen
castratie, die hierin besloten ligt, de overhand krijgt, dat wil
zeggen, wanneer de mannelijke drift sterk is, doet de oorspronkelijke agressie zich weer gelden – doch ditmaal onder vermomming van actieve homoseksualiteit.” Ruitenbeek spreekt
in absolute raadselen. Als ik ooit iets niet begrepen heb dan is
het dat onzinconcept van „castratieangst.”
Het Indonesische leger heeft alle toegangswegen tot het graf
van Bung Karno tot na de nationale feestdag van 17 augustus
afgesloten. Het kleine kerkhof bij Blitar is nu onbereikbaar.
Drs. R. Zijlstra (ARP) heeft minister Udink van Ontwikkelingshulp schriftelijke vragen gesteld over de corruptie in Indonesië. Weer zo’n spuit elf, maar… beter laat dan nooit.
31 juli 1970

De NRC publiceert een foto waarop Dewi samen met mevrouw
Widjojo, Bung Karno’s zuster, op de 40ste dag na het overlijden van Bapak bloemen strooit op het graf in Blitar.
1 augustus 1970

Las veel, onder andere Yolande Jacobi over C.G. Jung. Liep
een paar uur op het strand, spoedde me naar Bilthoven om aandacht aan mam te schenken en haar mee uit eten te nemen.
Maar zij voelde zich niet goed en ging naar bed.
Ben naar The Boys in the Band geweest van Mart Crowley, de
Nederlandse uitvoering geregisseerd door Walter Kous natuurlijk. Centrum speelde het stuk in de Kleine Komedie. Het begon met pamfletten, uitgedeeld namens het COC en bestemd
voor mensen die een avondje flikkers gingen kijken. Typisch
Hollands. Hollanders take themselves always too seriously. Crowley
zou karikaturen van homo’s en ruigpoten hebben voorgeschoteld, terwijl nichten in werkelijkheid mensen zijn „die eten en
70 Hendrik M. Ruitenbeek, Psychoanalyse en literatuur, Athenaeum paperback, Polak
& Van Gennep, Amsterdam 1969.
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2 augustus 1970

Mr. K. Helder van de Raad voor de Journalistiek zendt de tekst
van Hoflands ik-doe-niet-mee-brief en vraagt voor 15 augustus een reactie. Ik schreef Helder dat ik mijn klacht tegen Hofland vanzelfsprekend handhaafde.
Bernard Krisher van Newsweek bedankt voor het telefoonnummer van Dewi in Jakarta dat ik hem toezond. „The UPI Chief
in Tokyo tells me she seems to be okay. Their Jakarta correspondent and Manila regional manager interviewed her a
couple of weeks ago and she seemed in good spirits. Everyone
expects her to surface in Tokyo in a few weeks. If I hear she is
in any trouble, I will contact her and let you know.”71
Murray Fisher van Playboy schrijft: „Lorenz simply isn’t enough
of a name to justify that kind of showcase. And besides, we
have him writing an article for us.” Murray Fisher, Assistant
Managing Editor.72 Yolande Jacobi, Carl Jung’s favorite pupil,
schreef een prachtig boek over Jungs „individuation” concept.73
Zij citeert La Rochefoucauld met „our life is a journey, a wandering in mountains with unexpected views (…). and a goal
we do not know”. Ik zweer dan ook zelf bij de spreuk La vie est
un pèlerinage onder ons familiewapen.74 Zo is het precies. Rümke verdeelde het leven van de man in vijf fasen. Charlotte Bühler sprak over twee voornaamste perioden, tot 45 en na 45. Of
van geboorte tot 25, van 25 tot 45, en van 45 tot 70. En dan? Ik
denk dus dat de groei van het psychische gebeuren geen grenzen kent, en dat het onbewuste the sky as limit heeft.
Schopenhauer zei: „The first 40 years supply the text, the remaining 30 years supply the commentary. Without the commentary we are unable to understand the true sense and coherence of the text.”
„Individuation is fundamentally a natural process immanent in
every living organism (…). Everything that lives matures, machines do not,” aldus Jacobi. Opmerkelijk vind ik dat Jung
71
72
73
74

Brief van 28 juli 1970.
Brief van eveneens 28 juli 1970.
Jolande Jacobi, The Way of Individuation, Harcourt, Brace & World, New York 1967.
Zie het fotokatern.
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drinken, liefhebben en leven zoals de grote massa”. Het COC
heeft een actiegroep die „Waakhond” heet. Ze zijn gek. Heb
nooit iets met die „engsters” – uitdrukking van Wim Hoogenkamp – op gehad. Het stuk van Crowley ergerde en vond ik te
veel van het goede – en daar heb ik geen pamflet van het COC
voor nodig. Maar uiteindelijk overwon toch wel de humor.
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waarschuwde voor het klakkeloos overnemen van yoga en andere vormen van oosterse mystiek en denkwijzen door westerlingen: „(they were) designed for totally alien psychic structures. They do not correspond to the European state of consciousness and consequently lead him not to individuation but
only into error (…).”
Jung en Jacobi zien als het uiteindelijke doel van het individuation process de synthese van alle gedeeltelijke aspecten van de
bewuste en onbewuste psyche. Ga er maar eens aanzitten. Individuation richt zich niet zozeer op perfectie „but at helping a
man to become in the truest sense what he in fact is.” Ik onderstreep vrijwel nooit, maar deze zin is voor mij een van de essentiële standpunten in mijn bestaan. „Not to hide behind the
ideal mask,” schrijft Jacobi, maar zijn wie je bent. Ik geloof hier
totaal in. Perfectionisme, dat meestal allesbehalve tot perfectie
leidt, brengt slechts neurose. Heerlijk Jungs waarschuwing:
„Anyone who takes the safe road is as good as dead.” (p. 119)
Eigenlijk ben je je hele leven omgeven door mensen die in dit
opzicht „dood” zijn en al jaren geleden zijn „gestorven”. Een
schitterend thema voor een film.
3 augustus 1970

De Telegraaf meldt op de voorpagina dat Dewi naar Hongkong
vertrekt, waar zij Cindy Adams zal ontmoeten „die een biografie schrijft over Sukarno”.75 Dan reist zij door naar Tokio en in
september wil ze naar Jakarta teruggaan.
Jonathan is in Florence, geniet maar ergert zich aan de hordes
toeristen. Hij schrijft op een kaartje: „Don’t let those guys in
the Vondelprak get you down (…). I close with the admiration
I got for you only after 4 or 5 years. Salut.”
4 augustus 1970

Warempel, Han Hansen gaat in de Volkskrant uitgebreid in op de
corruptie van het Suharto-regime. Deze keer is generaal Surjo
de gelukkige. Als je maar lang genoeg wacht komen ze er ook
hier nog wel achter waar de klepel hangt.
Een vogel poepte op mijn rug.
Was de hele dag op het strand. Liep tegen Jan Willem van Cruysen aan. Nog geen opinie. Bij Figurform wandelde Peter binnen, waar ik helemaal niet op voorbereid was. Hij was dus terug uit Portugal. Hij vertelde te hebben gedroomd dat hij in
75 Ze kletsten maar wat: Cindy Adams publiceerde in 1965 een biografie van president
Sukarno.
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5 augustus 1970

De Indonesische autoriteiten hebben vanmorgen Dewi verhinderd naar Hongkong af te reizen. De reden was niet bekend.
De Telegraaf meldde dat zij een hevige scène maakte bij de emigratiedienst op het vliegveld. Vervolgens reed zij naar de ambtswoning van Adam Malik, waar zij van generaal Tjokropranolo,
hoofd van president Suharto’s inlichtingendienst, te horen
kreeg dat er „fouten” in haar paspoort zaten. Nu meldde de Telegraaf dat Dewi 65 miljoen dollar zou hebben verduisterd, terwijl er nog een schandaaltje aan vast werd gekoppeld: een Indonesische stewardess beweerde een kind van Bung Karno te
hebben. Wel ja.
Peter wilde gisteravond liever niet over de toneelschool in Maastricht praten want dat bezorgde hem toch al nachtmerries. „Ik
ken er niemand, en je weet hoe moeilijk ik me aansluit en hoe
gauw ik op mensen afknap.” Maar een toneelcarrière staat wel
vast. Kon van de weeromstuit zelf niet slapen.
6 augustus 1970

Cees Meijer belde gisterochtend al vroeg om te vragen wat het
alternatief voor Suharto zou kunnen zijn. „Alles is beter dan
deze meneer die een massamoordenaar is.” Moest als Brugman
kletsen en nu zie ik dat hij bezig was een hoofdartikel „Suharto” te schrijven. Het is geen erg terzake doend verhaal geworden.
B. Sluimers was zo vriendelijk me te bellen dat Dewi en Kartika veilig in Tokio waren geland.
Heerlijke dag op het strand. „Wanneer Maastricht mislukt,” zei
Peter, „geloof ik dat ik maar een jaartje de hoer op ga.”
„In jouw geval zal je er een bungalow aan over houden,” antwoordde ik.
De ASVA-jongeren bereiden protesten tegen Suharto voor. In die
kringen, zo hoorde ik nu, denkt men dat ik een dubbelspion
moet zijn gezien mijn contacten „in hoge regionen”.
53
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voortdurend contact met zijn vader was. „Als ik ga slapen roep
ik hem gewoon op. Ik kwam een blauwe kamer binnen begeleid door een soort Gerard Croiset, een lange, grijze man die
zijn hand uitstak en zei: ‘Ik ben Krishna’. Misschien krijg ik nu
pas vrede met wat ik in mijn vader altijd heb gemist,” zei hij.
Hij belde me later op Amerbos en vroeg wat mijn plannen waren voor vanavond. Ik aarzelde, dacht na en zei: „Met jou.”
„Dat dacht ik ook,” antwoordde hij. Hing op en ik kreeg een
huilbui. Geluk? Hysterie? Wat?
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Ook professor Wertheim zou hebben gezegd: „Willem Oltmans is een naïeve kerel.” Tegen mij zei Wertheim: „Ik heb er
nog een moment over nagedacht jou te vragen in ons Indonesië Comité zitting te nemen, maar ik weet dat jij een eenling
bent.” Daar had ik ook inderdaad in geen duizend jaar „ja” op
gezegd. Niet met mensen als Jan Pluvier in een clubje, alsjeblieft. Bovendien vliegen Wim Wertheim en professor J. Verkuyl elkaar opnieuw in de haren over de vraag of Verkuyl wist
van coupplannen door generaals, zoals Wertheim heeft onthuld. Zuid-Molukkers schijnen acties voor te bereiden tegen
Suharto, evenals het Comité „Suharto ongewenst” en dominee Verkuyl is van mening dat Suharto hier niet kritisch moet
worden benaderd.76 Dat brengt dus een extra botsing met Wertheim mee die, net als ik, Suharto hier helemaal niet wil hebben.
7 augustus 1970

Heb voor De Typhoon een tegenstuk geschreven om het hoofdartikel van Cees Meijer bij te slijpen.
Haalde Peter gisteravond in Oostelbeers bij Philip Nasta af.
Er kwam een koele brief van Dewi, getekend met „so long”
waar ik direct op heb geantwoord.77 Ze heeft ook zes weken
tussen mijn vijanden in Jakarta gezeten. Die reactie was te verwachten. Dat draait weer bij wanneer we elkaar zien. Bovendien schijnt zij daar helemaal op Adam Malik te steunen en
Malik heeft misschien nog meer de pest aan mij dan Suharto.
9 augustus 1970

Gisteravond zijn Peter en ik samen naar The Boys in the Band
geweest, waarvan hij heeft genoten.
Vandaag een heerlijke dag aan zee. Veel gelezen.
10 augustus 1970

Ernst Utrecht analyseert Dewi’s situatie als volgt: „Adam Malik
is haar enige troefkaart. Om weg te komen heeft zij waarschijnlijk zekere beloften moeten afleggen. Misschien moet zij in Japan bepaalde zaken voor Indonesië in orde maken. Ook zal
men duidelijk hebben gemaakt dat ze niet met jou mag omgaan. Vergeet niet, zij manipuleert jou ook. Wanneer ze je nu
een koele brief schrijft is dit misschien een voorbereiding om
te zeggen dat ze geen boek met je zal schrijven. Ze proberen
haar in Indonesië nu een status te geven. De vraag is: kiest zij
76 Zie dagblad Trouw, 6 augustus 1970.
77 Zie bijlage 6.
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11 augustus 1970

Gisteravond keken we naar MASH op de televisie. It upsets me a
great deal. Hoe haal je het in je hoofd een amusementsfilm te
schrijven rond het thema van operatietafels voor in een onzinnige oorlog aan flarden geschoten militairen? Daar moet je
Amerikaan voor zijn. Het effect van zo’n film veroorzaakt verder afstomping en immunisatie jegens de wrede werkelijkheid,
vervlakking en ongevoeligheid. Daar geven ze dan straks in
Cannes de Gouden Palm voor.
Bereikte Dewi in het Okura Hotel in Tokio. „Don’t worry too
much,” zei ze, „I am fine.” Ze adviseerde niet te veel geld aan
dure telefoongesprekken uit te geven. Zij zou schrijven. Ernst
Utrecht reageerde aldus: „Misschien is het inderdaad beter om
haar in Indonesië te laten en aan het hoofd te zetten van een
Foundation voor kinderen, opdat zij een status heeft. Er is maar
een goede oplossing, en dat is wanneer jij met haar trouwt,
maar dan is het bye, bye Peter.”
Utrecht had berichten ontvangen over troepenbewegingen van
de Diponegoro- en Brawidjaja-divisies. Ook de Siliwangi-divisie was in beweging en Suharto zat op de wip. Ik belde met
Wim Wertheim en vroeg hem: „Wat zal er gebeuren wanneer
Suharto wordt gewipt, terwijl hij in Den Haag is zoals Sihanouk werd afgezet toen hij in Moskou was.” Het verschil is
natuurlijk dat de CIA niet gauw zal toelaten dat hun eigen man
de bons krijgt. Er was, volgens Wertheim, in Jakarta gezegd dat
Suharto bereid was in Den Haag hem, Utrecht en Nicolaas
Jouwe te ontmoeten. De KRO zou hem om een reactie bellen.
„Ik ben bereid Suharto in zijn gezicht te zeggen hoe ik over
hem denk,” aldus Wertheim.
B. Sluimers van Antara hield het voor mogelijk dat er tijdens
78 Betrokken bij het Verolme-Worms-Pertamina-corruptieschandaal in 1966. Zie Memoires 1966-1967.
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voor Indonesië of niet.” Hij raadde aan naar haar toe te gaan in
Japan.
Intussen maakte staatssecretaris generaal Alamsjah78 bekend dat
de reis van generaal Suharto naar Den Haag en Bonn zou doorgaan, ondanks de toenemende studentenrellen tegen de regering in Jakarta. Dezelfde idioten die niet wisten waarom zij
door het leger werden gebruikt om tegen Bung Karno te demonstreren gaan nu de straat op om lawaai te maken tegen degenen die hen toen voor hun karretje spanden, de Suhartokliek.
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het bezoek van Suharto juist door de CIA zou worden meegewerkt aan een nog rechtsere coup in Jakarta en de naam van
generaal Untung Sutowo werd in dit verband genoemd. Suharto’s naam was langzamerhand te veel bezoedeld door het
bloedbad tegen Sukarno-aanhangers en vermeende communisten.
Gerard Vermeulen van Panorama was geïnteresseerd in een portret van Suharto ten tijde van diens bezoek aan Nederland, en
mogelijk wilde hij een trip naar Dewi in Tokio meefinancieren. In overleg met Sluimers schreef ik een brief aan T.K. Adhyatman, Adam Maliks assistent. Legde uit wat had geleid tot
de vijandigheid tegenover hem en dat ik voorstelde een gesprek te hebben. Meer kan en wil ik niet doen. Happen ze niet,
dan kunnen ze barsten. Verder had Sluimers op een feest een
half uur met minister B. Udink gesproken. Deze vond dat men
Indonesië niet kon vergelijken met de Griekse kolonels: „Want
het Indonesische leger stond immers zo dicht tot de mensen
(…).” Sluimers probeerde de minister uit te leggen dat een leger dat een miljoen burgers vermoordde echt niet dicht tot het
volk stond. Maar wat verwacht je van een lul als Udink? Dat zijn
de „groten” van Den Haag. Ik belde met Joris van den Berg of
hij over het geouwehoer van Udink niet een editorial zou kunnen schrijven.
Onder druk van de publieke opinie en nieuwe studentenacties
heeft generaal Suharto eindelijk een comité van ministers moeten benoemen dat statuten zal moeten opstellen voor het staatsoliebedrijf Pertamina. Brigadegeneraal Sudharmono deelde
mee dat de statuten er komen ter voorkoming van „onregelmatigheden”. Vier jaar geleden bond ik in De Spiegel de kat de
bel aan en publiceerde de corruptie van generaal Ibnu Sutuwo
als president-directeur van Pertamina, en wie weet wordt er nu
dan eindelijk wat aan gedaan. Toen werd ik door dezelfde studenten, die nu tegen Ibnu Sutowo demonstreren, voor rotte
vis uitgemaakt.
Was in Bilthoven. Mam heeft nog steeds last van dovigheid, wat
ik vreemd vind. De honden waarschuwen haar nu als de telefoon gaat of het water voor de thee kookt. Ik vind het een verontrustende en ook gevaarlijke toestand. We maakten een ritje
met de kap omlaag, wat zij heerlijk vindt en haar herinnert aan
het feit dat haar vader, opa Hap van der Woude, ook altijd in
open auto’s reed, maar dat waren dan Cadillacs. Toen ik tegen
haar zei last van maagpijn te hebben, gaf ze een karakteristiek
antwoord: „Dan eet je te vlug, of je eet te weinig.”
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13 augustus 1970

Mochtar Lubis, de correspondent van Elseviers in Jakarta, produceert een romannetje over Dewi „op miljoenenjacht”. Geklets, want niemand beter dan zij weet dat er in Indonesië niets
te halen is, laat staan dat Bung Karno miljoenen zou nalaten.
Lubis schrijft nu dat men in Bangkok ook Dewi zou hebben
willen tegenhouden, maar door haar resoluut optreden zij is
doorgereisd. Ik betwijfel dit. Dan vervolgt hij dat Dewi in Sukarno’s oor fluisterde dat zij er was en dat Bapak ook het handje van Kartika heeft vastgehouden. De ontmoeting tussen
Dewi en Bapak moet een uur hebben geduurd; toen overleed
Sukarno.79
Sprak langdurig met dr. Zairin Zain. Hij noemde Anthony
Dake „een objectief journalist.”80 „Jij bent subjectief en je moet
harder zijn in je journalistiek. Jij bent te zacht.” Ik dacht met
wie zou de brave Zain nu weer hebben gesproken?
Gisteravond voerde Nel Oosthout Rinoceros van Ionesco in mijn
huis op, waarbij een aantal kennissen aanwezig waren, waaronder dr. Zain, Emily Zain en Harry Hagedorn van de NOS.
De regering in Den Haag had de NOS gevraagd speciale aandacht aan het bezoek van Suharto te schenken. Dit hield ook
een exclusief gesprek in met de dictator in Jakarta. Carel Enkelaar stuurde Anthony Dake. Hij was op 21 augustus voor Indonesië geboekt. Dr. Zain vroeg zich af of niet iemand anders
kon gaan en adviseerde Hagedorn meteen om met Z.A. Samil,
de plaatsvervangend ambassadeur van Indonesië, te bellen. Dit
gebeurde in mijn slaapkamer op de tweede etage. „Wie moeten we anders sturen dan die lul,” zei Hagedorn nota bene zelf.
79 Later zou Dewi me zeggen dat Bung Karno reeds overleden was toen zij in het ziekenhuis arriveerde en dat hij dus noch haar noch Kartika meer had gezien, laat
staan gesproken.
80 In 1973 zou Dake een boek over het Suharto-regime en de coup in Indonesië schrijven, In the spirit of the red banteng, wat voor zichzelf spreekt, vooral wat objectiviteit betreft.
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Generaal Suharto zal tijdens zijn bezoek aan Nederland met
een delegatie uit het parlement een gesprek voeren.
In Rotterdam zijn nota bene twaalf jongeren aangehouden wegens belediging van een bevriend staatshoofd. Ze liepen met de
Rode Tribune die op de voorpagina een artikel afdrukte met als
kop: „Suharto moordenaar op staatsbezoek”, wat gewoon waar
is. De overheid maakt zich volmaakt belachelijk.
Jono (Raymond) is nu in Londen, vel over been, want nu zijn
reisgeld bijna op is eet hij bijna niet meer.
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Maar vandaag zei Harry dat alles reeds door het departement
van Joseph Luns en de ambassade in Jakarta was geregeld. Dake
zou gaan. Ook Yusuf Ronodipuro – voor mij een oude vriend,
en voor Dake een volslagen vreemde – had gezegd dat het interview kon plaatshebben.
14 augustus 1970

Emily Zain belde vanmorgen: „Als ik weer op de wereld kom
neem ik ‘een dingetje’ en neem ik jouw Peter (…).”
In Jakarta heeft het Komité Anti Korupsi (KAK) in zoverre succes geboekt dat president Suharto hen enkele malen heeft ontvangen en daarnaast het Merdeka Paleis beschikbaar gesteld waar
mensen hun klachten konden deponeren. Er is een nieuwe
commissie van vier onder voorzitterschap van dr. Wilopo geïnstalleerd, die aanbevelingen zal doen. Ze zijn inderdaad met vijf
punten gekomen, die de krant Sinar Harapan heeft gepubliceerd.
Daarmee werd een embargo geschonden. Nu kan Suharto „dit
nieuws” niet meer als nieuwtje in zijn rede van 17 augustus opnemen. We weten hier eigenlijk nog maar heel weinig van wat
zich aan de andere zijde van de evenaar afspeelt.
15 augustus 1970

Een hoofdartikel in de Volkskrant, SUHARTO’S BEZOEK, spaart de
kool en de geit. Het klinkt als Hans Beynon, dan weet je het
wel. „Zijn komst moet worden gezien als de symbolische verzoening tussen twee onafhankelijke soevereine staten, na een
eeuwenlange koloniale verhouding en na jaren van strijd om
die verhouding te verbreken.” Indirect refererend aan de massaslachting door het militaire regime schrijft deze zogenaamde
linkse krant voor het volk: „Of Suharto in de huidige omstandigheden nu wel de juiste vertegenwoordiger van het Indonesische volk is – een argument dat nog al eens wordt aangevoerd81 – gaat uitsluitend het Indonesische volk aan.” Verwed
mijn hoofd erom dat Hans Beynon de samensteller van dit stukje dubbelhartige proza is. Als verantwoordelijk redacteur voor
Indonesië, met één oog altijd stevig gericht op zijn Volkskrantpensioen en het andere op de hem bekende wensen van Buitenlandse Zaken (die hem immers van tijd tot tijd „gezellige”
lunches aanbieden). Dan doet het bloedbad van vier jaar eerder
er immers niet meer toe? „De tijd is voorgoed voorbij dat wij
in Nederland de vermanende, paternalistisch koloniale vinger
opsteken tegen Indonesië.” Het stond er werkelijk.
81 Dit werd dus aangevoerd door degenen, die de smeerlap Suharto niet op Soestdijk,
laat staan binnen de grenzen van dit land, wilden zien, zoals ik.
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16 augustus 1970

Vanmorgen werd ik wakker en lagen Peters blonde haren op
het kussen naast me. Ik keek naar zijn arm en hand vlak naast
me. Verlangens, maar ik raakte hem niet aan. Zelf was ik gisteravond in het Vondelpark, stond met mijn rug tegen een boom
en werd door drie kerels te grazen genomen. Het is in ieder geval een manier om aan je trekken te komen. Bij het naar huis
rijden zag ik enkele mannen die bezig waren met kalk anti-Suharto-leuzen op de IJ-tunnel aan te brengen. Prima. Maar zouden ze ook weten wat ik weet van Sukarno, en nu van Suharto, en waarom Sukarno hier wel had moeten komen en Suharto niet?
Peter moet om 16:00 uur naar de Brakke Grond voor een filmauditie bij Eric Terpstra.
Las Henk Hoflands vijfde aflevering van Tegels Lichten en
schreef een briefje dat ik hem best zou willen helpen zijn boek
aanzienlijk te verbeteren. Maar bij nader inzien verzond ik het
maar niet.
We zagen een Franse film en aten in de Cave. „Ik kan met niemand zo subtiel genieten als met jou,” zei Peter. Dat is wederzijds.
Omdat minister Luns vertrouwelijke informatie aan de heer H.
Algra, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, had verstrekt
en deze prompt had geschreven dat ik op de loonlijst van de
groep-Rijkens had gestaan ben ik dus al enige tijd bezig via de
Raad voor de Journalistiek deze onoorbare streek van Luns bo82 Brief van 17 augustus 1970.
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Aangezien mijn artikel voor Panorama over mijn bezwaren tegen het bezoek van Suharto gereed was, zond ik een kopie aan
koningin Juliana. In de begeleidende brief zei ik haar „als Nederlander tot Nederlander” te moeten schrijven. „Ik was zeer
gekant tegen het bezoek van de prins aan Suharto. Maar dat nu
dit arrangement van een staatsvisite aan Nederland mogelijk is
geworden, waarbij uw persoonlijke prestige voor de ganse wereld aan deze vertegenwoordiger van dit illegale generaalsregime verbonden zal worden, is een walgelijke en afstotende zaak.
Ik sluit mij niet aan bij protesten van links of van rechts. Mijn
diepe verontwaardiging behoort mijzelf. En uit loyaliteit tegenover een instelling als het koningshuis, zoals mij deze werd
bijgebracht en mij tot nu toe voor ogen heeft gestaan, heb ik
gemeend u mijn gevoelens in alle oprechtheid kenbaar te moeten maken.”82
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ven water te krijgen. Ik schreef Luns: „Ik zie ernaar uit te vernemen hoe Algra c.s. zich hieruit zal weten draaien.” Verder
wees ik hem op Tegels Lichten van Hofland en zegde ik hem aan
dat justice will be done. Ik zal niet rusten voor ik de onderste
steen van deze schuinsmarcheerder boven heb gekregen.83
17 augustus 1970

Dit is al vijfentwintig jaar lang Sukarno’s day of triumph geweest;
de dag waarop de Indonesische onafhankelijkheid werd afgekondigd. Suharto heeft in de jaarlijkse „troonrede” aangekondigd dat de bestrijding van de corruptie het voornaamste probleem was voor het land. Toen hij vijf jaar geleden aan de macht
kwam, zei de leugenaar en amateur-staatsman: „waren de voornaamste en krachtigste eisen van het Indonesische volk: de uitroeiing van de communistische partij, het terugdringen van de
inflatie en de bestrijding van de corruptie.”
De uitroeiing van de PKI was niet wat het Indonesische volk in
1965 eiste. Dat was uitsluitend de opdracht van Washington en
de CIA aan de rechtse coupgeneraals. Je moet het lef maar hebben om zoiets wanstaltigs van de kansel te prediken in naam
van de massa.
Intussen meldt zelfs de Volkskrant vanmorgen dat bepaalde wijken van Jakarta tijdens het weekeinde de indruk hadden gegeven van „een belegerde vesting”. Dit om demonstraties van
studenten te voorkomen. Militairen in jeeps en pantserwagens
hadden bijvoorbeeld alle toegangswegen naar de Mentengwijk, waar Suharto woont, afgesloten. Zaterdagavond heeft de
hele burgerij van Jakarta alle lichten gedoofd (gedurende een
kwartier) als demonstratie tegen de corruptie. Dichter Rendra
en anderen werden weer gearresteerd. En Nederland legt de
rode loper uit.
Emile van Konijnenburg is bij het graf van Bapak in Blitar geweest. Ook hij had de artikelen Tegels Lichten van Hofland gelezen. Hij begreep niet dat Hofland in een boek over hem schreef
zonder hem te raadplegen. Hij verwees bijvoorbeeld naar zijn
bezit van correspondentie met W. Verrips, waardoor Hofland
zeker niet de affaire-Verrips zou hebben gebagatelliseerd, zoals
hij nu doet. 84 Het gaat Hofland helemaal niet om waarheid of
feiten. Hij is gewoon te lamzakkerig om moeite te doen. Hij is
eigenlijk alleen in zichzelf geïnteresseerd en het kan hem niets
83 Brief aan Luns van 16 augustus 1970.
84 Na de dood van Emile van Konijnenburg heb ik er bij de broer van zijn vrouw, die in
het bezit kwam van Konijns uitgebreide en waardevolle archief, op aangedrongen
dit voor de geschiedenis te behouden. Hij heeft het echter vernietigd.
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18 augustus 1970

Droomde dat mijn vader op zijn begrafenis was opgestaan en de
begrafenisondernemer met zijn notitieboekje in de hand vertelde dat hij nog helemaal niet was dood gegaan. Ik zag hoe hij
moeite had, ten bewijze, zijn ogen open en levend te houden.
Schrok er wakker van en repeteerde wat ik had „gezien” om
het op te kunnen schrijven.
Er zou een ASVA-demonstratie tegen Suharto komen. Ik hoor
niets. Wim Klinkenberg noemt ze „sektarische amateurs”.
Mam was lief. Morgen gaan we weer samen eten. Ze vroeg bij
de VPRO „gematigd” te zijn over Suharto. Gematigd jegens die
meneer? Zij had La forêt noire en Le troisième concerto van Bastide
gekocht.
Toevallig zag ik met Peter een gesprek op de KRO met Mohammed Hatta. Hij zei dat uit de gevoerde processen was komen vast te staan dat de coup van 1965 een PKI-affaire was. De
massamoord op communisten zou nooit hebben plaatsgehad als
de PKI niet zou hebben aangevallen. Wat een ontstellende verklaringen. Hatta meende dat professor Wim Wertheim en de
zijnen niet het recht hadden Suharto aan te vallen. De KRO
vroeg natuurlijk niet waarom er een miljoen mensen werden
vermoord als er in Indonesië 300.000 communisten waren. Of
had Suharto meteen wat niet-communistische Sukarno-aanhangers al doende laten meepikken? Hatta was blij dat Suharto
naar Nederland ging en corruptie was tenslotte een erfenis van
Sukarno. De Sumatraan die liegt over de Javaan.
Wanneer ik naar zulke praatjes luister begrijp ik altijd uitstekend dat Bung Karno ook niet met die man kon opschieten
(net als ik).
19 augustus 1970

De Indonesische minister van Landbouw Thajib Hadiwidjaja
en ambassadeur H.S. Scheltema hebben in Jakarta een overeenkomst getekend waarbij een researchprogramma wordt ontwikkeld om de Indonesische landbouw te verbeteren. Dat juich
ik natuurlijk toe.
61
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schelen of W. Verrips, die bij Sassenheim zogenaamd verongelukte, recht wordt gedaan of niet. Maar hij kende Verrips ook
niet echt, zoals ik hem kende. In dat opzicht is het maar beter dat
hij niet over hem schrijft. Maar als je niet weet hoe de NieuwGuinea-kwestie in elkaar zit, schrijf er dan niet over. Maar
Hofland moet wel schrijven, want hij is in dienst van het Algemeen Handelsblad. Zo gaan deze zaken. Ik doe er niet aan mee.
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In Johannesburg werden vier niet-blanke pianistjes van 12, 13,
14 en 17 jaar van een Beethoven-competitie uitgesloten. Dat
is toch wel ziek.
20 augustus 1970

Haalde Peter in Utrecht af die uit Oostelbeers kwam. Hij knokte in Den Haag voor een studiebeurs om naar Maastricht te kunnen gaan. Hij was verdrietig, zoals ik hem zelden zie. De tranen
liepen over zijn gezicht. Op zulke momenten voel ik me altijd
zo sterk als een os. Wat me aangreep was zijn schijnbare eenzaamheid in dit gevecht. Er was niets, niets, niets wat ik kon
zeggen of doen om zijn vloed van tranen te stoppen. Ik voelde
me wanhopig machteloos. „Jij bent de enige die mij kan troosten,” zei hij. „Je beseft niet hoe dierbaar je voor me bent.” Ik
adviseerde hem op zijn 25ste verjaardag vooral naar zijn moeder in Tilburg te gaan.
Vanmorgen telefoneerde ik twintig minuten met Ibu Dewi.
Zij vond mijn brieven aan haar „kinderachtig en hysterisch.”
„Why do you worry so much. I will not make deals with Indonesian generals. You seem to forget, Adam Malik has also his
good sides. He is the only one with an eye on public relations
on behalf of Indonesia. Don’t draw me into your fight with
him.” Toen ik vertelde Malik te hebben gevraagd om een gesprek reageerde zij met: „Keep your honour.” Ze voegde eraan
toe: „I do not want to have to be grateful to you, because you
made peace with Malik.” Daar had ik in de verste verte niet aan
gedacht. Ik vertelde dat hier op de muren stond: „Death to Suharto”, waarop zij vroeg: „Do you think my Open Letter to
him might have helped in Holland?” Zij wilde ieder jaar een
paar maanden in Jakarta doorbrengen. „For our book I have to
collect a lot of information. It doesn’t matter if we take three
years. There is no deadline, like for a magazine article. The
book will be sensational anyway.” Zij ging het weekeind naar
Mount Fuji.
Mijn Yale-vriend, Antonio de Almeida Santos, arriveerde. Hij
moet hier dirigeren. Cristine Deutekom schijnt geweigerd te
hebben onder hem te zingen in Lucia di Lammermoor. De Opera (heer Schoenmaker) liet zich niet door deze dame onder
druk zetten.
In Pnom Penh heeft het generaalsregime van Lon Nol zeventien medewerkers en ministers van prins Sihanouk bij verstek –
via een militair tribunaal – ter dood veroordeeld. Wat in Cambodja gebeurt, is een CIA-herhaling van Indonesië. Een kopie.
Ze hebben maar één scenario in Washington. Net als Suband62
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21 augustus 1970

Bezocht Jef Last in het Rosa Spier Huis in Laren. Hij stortte
weer zijn hart uit hoe geïsoleerd hij er woonde. „Er zijn hier
nergens jongens, ja, behalve dat ik af en toe een tuinjongen het
gras zie bewerken of een heg knippen”. Hij vreesde prostaatkanker te hebben. Hij had in Amsterdam een geïnteresseerd
ventje zitten, maar hoe er te komen? Ik bracht hem dus naar de
nichtenbar Jamaica. Hij zou een paar pornografische romans
aan dit leerjongetje willen nalaten. Hij beklaagde zich er over
dat G.K. van het Reve over zijn vrouw Ida Last (Jet) schandelijke dingen zou hebben geschreven. Ik zei hem: „Don’t read
the guy, like I do, and you have no problems.” Jef blijft moeilijkheden met uitgevers hebben, nu weer met Wolters. Hij is
verbitterd. Zou dit uit gebrek aan zelfverzekerdheid voortko85 Algemeen Handelsblad, 18 augustus 1970.
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rio is ook Sihanouks minister van Buitenlandse Zaken Sarin
Tsjihak nu ter dood veroordeeld.85 Je moet niet denken dat er
iemand bij het Handelsblad nu eens een analyse zou schrijven,
en de vergelijking van het nieuwsbericht in een Indonesisch
kader zetten. De meeste journalisten zijn doorgevers van berichten teneinde aan het einde van de maand de hand te kunnen
ophouden. Prima, maar het heeft niets met werkelijke voorlichting te maken.
Eindelijk is in Amerika bekend geworden dat president John F.
Kennedy inderdaad al in 1962, dus nog voor de beruchte inval
bij de Varkensbaai, serieus schijnt te hebben overwogen Fidel
Castro te laten vermoorden. Uit documenten, thans vrijgegeven door de JFK Library blijkt dat hij met gouverneur George
Smathers van Florida de consequenties van het liquideren van
Castro voor de rest van Latijns-Amerika heeft besproken.
De heer Jongerius van de NVJ heeft met de plaatsvervangende
Indonesische ambassadeur Z.A. Samil getelefoneerd en gevraagd waarom er geen antwoord was gekomen op de vraag
van de NVJ waarom Oltmans geen visum werd gegeven. Samil
antwoordde dat hij wist dat er een antwoord was uitgegaan, hij
had het zelf getekend en hij zou de zaak natrekken. Fijn beroep, diplomaat: liegen voor je regering.
Dewi reclameerde dat zij voor mij in het Imperial Hotel een
onbetaalde rekening had moeten betalen. Zond haar onmiddellijk een Chase Manhattan-cheque van 100 dollar.
Ton Regtien belde dat men verwachtte dat ik op de ASVA-bijeenkomst zou spreken.
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men? Ik zou graag gewild hebben dat Peter hem had ontmoet
(en beluisterd).
Wim Wertheim zegt al zo lang bezwaren tegen het koningshuis te hebben en dat hij de laatste Bilderberg-conferenties –
en wat daar werd besproken en gedaan – veel erger vindt dan
het bezoek van Suharto aan de Oranjes.
Freule Röell antwoordt namens het kabinet van H.M. de Koningin dat mijn brief over Suharto in goede orde werd ontvangen en Juliana ter hand werd gesteld.
Joop Sandé heeft nu een Franse lover. Hans Geerlofs schijnt in
Amsterdam te zijn gesignaleerd. Zou „mijn” Richard hier dan
ook zitten?
Nu zijn er zelfs „communisten” op Nieuw-Guinea (West-Irian)
gearresteerd. Toe maar. Ook in Surabaja zijn opnieuw zeventien zogenaamde communisten gearresteerd. Wat doet Suharto
met al die mensen? Gaat hij dat Juliana en Bernhard onder het
eten van een bordje schildpaddensoep uitleggen?
De VPRO begon een radioprogramma over Indonesië met marcherende soldaten en gamelangmuziek. Paul van ’t Veer vertelde dat Suharto zich bewust op de achtergrond hield en de prominente rol van Sukarno in het verleden niet wilde overnemen.
Nee: nu heeft Suharto het pas helemaal alleen voor het zeggen.
Volgens Van ’t Veer was Suharto een weinig opvallende militair, wat de reden was dat hij de nacht van de moord op de generaals niet eveneens werd gegrepen. „Suharto is een zachtmoedige man, die de zaak niet zal overheersen. De mens Suharto is een vriendelijke typische Javaan.” Wel gaf Van ’t Veer
toe dat „niemand die glimlach kon peilen”. „Hij treedt op met
die beleefdheid die we vanuit de kraton van Midden-Java kennen, hoffelijk en voorzichtig, zoals men dit in adellijke kringen
op Java doet, al is hij zelf een boerenzoon.” Ik dacht: man hoe
krijg je de onzin door je keel, dat is puur buitenkant- en façade-gebabbel.
Ik kwam ook aan het woord en zei dat Suharto een ordinaire
dictator was die op illegale wijze aan de macht was gekomen
en insubordinatie had gepleegd tegenover zijn opperbevelhebber Sukarno. „Suharto voerde Sukarno’s bevelen in 1946 al
niet uit en in 1965 herhaalde dit gedrag zich. Hij verhinderde
dat generaal Pranoto, die door Bung Karno als opvolger van de
vermoorde generaal Yani werd benoemd, zich bij Sukarno kon
gaan melden. Suharto is een militair die misschien naar buiten
toe op correcte wijze handelde maar op uiterst sluwe wijze de
macht naar zich toe heeft getrokken.”
Paul van ’t Veer verdedigde Suharto door te zeggen dat de ge64
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86 Zie Memoires 1925-1953.
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neraal niet het initiatief tot de massamoord zou hebben genomen, maar die jacht op communisten had aangetroffen toen hij
aan de macht kwam. Van ’t Veer kreeg het niet voor elkaar de
waarheid te zeggen dat Suharto een putsch had gepleegd en de
macht van Sukarno had gestolen. „Het is niet Suharto die de
communistische gevangenen wil blijven vasthouden,” aldus
van ’t Veer. Ongelooflijk.
Ik: „Suharto’s gehele onmiddellijke omgeving bestaat uit notoire corruptors. De corruptie van generaal Ibnu Sutowo van
Pertamina, zoals door mij in 1966 aangegeven, beloopt inmiddels de miljarden.”
Paul: „Ik zal heus niet met een vlaggetje voor Suharto zwaaien.
Maar we moeten hem zien als een vertegenwoordiger van het
Indonesische volk.” Dat was dus de lijn zoals deze door Luns
en Den Haag aan de Nederlandse pers was uitgezet, en ook
door Hans Beynon braaf was overgenomen in de Volkskrant. Of
zelfs door André Spoor in het Algemeen Handelsblad. Het establishment heeft de zaak prima in de hand, maar mij zeker niet.
Ik: „Het bezoek van Suharto aan Den Haag is eenvoudig bedoeld om meer geld uit het Westen los te krijgen en nieuwe
dollarfondsen voor de corrupte generaals in Jakarta toegespeeld
te krijgen. Nederland loopt immers internationaal voorop om
het generaalsregime te financieren. Daar gaat het om. Ik heb
trouwens koningin Juliana hierover een brief geschreven. Zij
wordt gedwongen om aan deze smerige spelletjes mee te doen,
maar wat er wel toe leidt dat mijn respect voor het koningshuis
tot nul is gedaald.” Ik ben tevreden over de punten die ik naar
voren kon brengen. Kreeg een aantal telefoontjes.
Bracht tot 03:00 uur in het Vondelpark door. De gewoonlijke
reactie op een dag vol spanning en emotie. Ontmoette een
West-Duitse jongen die mee wilde naar Amerbos als ik zou beloven dat hij in bed kon kruipen met zijn leren broek aan. Ook
een jongen met een baardje bood zich aan mee te gaan. Dan
was er een knul die tegen een boom stond en zich door een
jonge jongen liet ontpellen om zich vervolgens door die jongen te laten ranselen en slaan, totdat hij spiernaakt op de grond
viel. Een drom nichten stond er omheen. De jongen trapte
hem overal met zijn boots en sloeg hem ook gewoon in zijn gezicht. Ging alleen naar huis.
Willem van Otterloo (63) schijnt in Australië in het huwelijk
te zijn getreden met Carola Ludwig (25), een stewardess.86 Zo
zoekt iedereen een eigen route naar de eeuwige „koffer.”
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Ambassadeur H.S. Scheltema heeft zijn Sinterklaasactie aan de
vooravond van Suharto’s bezoek aan Den Haag in Jakarta voortgezet. Nu tekende hij met minister Frans Seda een overeenkomst ter waarde van 4,2 miljoen gulden voor de modernisering van zeehavens. Ook zal Nederland technische experts sturen.
22 augustus 1970

Stond aan het graf van mijn vader. Nam mam en de honden
mee voor een ritje, waar zij zo van houdt. Zij is toch nog dovig
en spreekt zachtjes. Vreemd.
B. Sluimers van Antara belde dat wanneer Maliks missie naar
Moskou opnieuw faalde, hij in Jakarta ernstige moeilijkheden
zou gaan ondervinden. Er was eveneens via de ambassade in
Den Haag contact gelegd tussen Adam Malik en professor
Wertheim, maar dit was strikt geheim. Sluimers lijkt me de
man die langzamerhand overal buiten staat en toch nog doet of
hij meetelt.
Speelde bijna twee uur piano om mezelf uit mijn sadness te werken.
Woonde in Waalre een feest bij van Netty en Enkie Feldhaus
van Ham; jeugdvrienden. Enkie maakte ter gelegenheid van
hun 25ste huwelijksdag een speechje, waarbij hij tranen in de
ogen kreeg. Toch voelde ik me onder mensen aan wie volgens
mij veel in deze wereld voorbijgaat.
23 augustus 1970

Dineerde met Tony d’Almeida in de Cave. We hadden een
discussie over het belang van „lekker eten”. Ik zei dat eten me
geen moer interesseerde. Sprak er met mam over. „Ik vind
overdreven belangstelling voor voedsel onartistiek.” Ik vertelde dit aan Tony. 87 „Ik gebruikte eens een maaltijd met Bruno
Walter. Hij stelde voor na afloop ook een pastry te nemen. Dit
deed ik, waarop Bruno zei, ‘You will be a great conductor’.”
Wanneer ik vergelijk hoe Dewi wat de Cave betreft reageerde
in vergelijking met Tony, dan is Dewi the greater artist.
Op het strand ontmoette ik mijn oude vriendin Lydia van Reede, nu gehuwd met Henk Asser, samen met Godert Maas Geesteranus, die met Liesbeth van Reede is getrouwd. 88 Henk Asser
had Peter in Man en Muis gezien. „Ik vond hem zielig op die
fiets, een stumper.” Wat zei Samuel Butler al: „The public buys
87 Tony kende mijn moeder trouwens al sedert 1950.
88 Zie Memoires 1925-1953.
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24 augustus 1970

Ralph Nijendorff bleef slapen. Ik bleef koud en verlangde naar
Peter.89
Op acht plaatsen hebben Zuid-Molukkers, waar wie er nog altijd een 30.000 in Nederland zijn, gedemonstreerd tegen de
komst van Suharto. In Middelburg, Rotterdam, Den Bosch,
Maastricht en Groningen werden slechts vlugschriften uitgedeeld.
Bij het Amstel Station stond een Yank te liften, jeans, boots, leren jack en vooral lang haar. Hij werd door de politie aangehouden en ondervraagd. Ik stopte en wilde weten wat er met
hem zou gebeuren. De dienstkloppers wilden weten of hij genoeg geld bij zich had. Hij moest ook zijn paspoort tonen. Het
liep goed af. Ik nam deze Fred, een joodse jazztrompettist, mee
naar Amerbos.
Ging met mam in de Roskam eten en kwam overstuur thuis.
Ik sprak met haar over Fred en de politie en dat het toch niets
betekende of iemand lang haar had zoals Jonathan. We belandden op de vraag of de hippies zich rond het monument op de
Dam mochten ophouden of niet. Zij veroordeelde de hippies
niet vanwege lange haren, maar ze vond die verloedering op
die plaats een vorm van heiligschennis. Ze gebruikte dat woord
niet maar vergeleek „het monument” met de nationale vlag. Ik
zei het monument afschuwelijk te vinden en dat het niets
voorstelde. „Voor veel mensen die in de oorlog dierbare familieleden hebben verloren is dat monument wel belangrijk,” zei
mam. „Voor mensen die werkelijk geleden hebben betekent
zo’n klomp steen in het hart van Amsterdam immers niets”, zei
ik boos geworden. „Ik wind me liever op over de omstandigheden waarin die kinderen die daar verblijven verkeren. Wat
maakte hen tot Damslapers? Symbolen als nationale monumenten of nationale vlaggen kan niemand aan mij kwijt.” Mam
keek op een gegeven moment medelijdend naar me, zoals ik
me dit maar al te goed uit mijn kinderjaren herinnerde. Voelde
89 Stomme streek. Ralph was een absoluut bij me passende jongen. Toch overheerste
het gevoel dat indien ik me zou laten verleiden van zijn lichaam te genieten ik hem
zou misbruiken.
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its opinions as it buys its meat, or takes in its milk, on the principle that it is cheaper to do this than to keep a cow. So it is,
but the milk is more likely to be watered.”
Ook ontmoette ik Joop Sandé en zijn Franse vriend op het
strand. Ik blijf me sterk tot Joop aangetrokken voelen juist omdat ik voel wat er achter zijn mooie uiterlijk zit.
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me miserabel door dit gesprek en vol schuldgevoelens tegenover haar. Waarom een oude dame aangevallen over onderwerpen, die zij toch nooit meer anders zal beschouwen en
zien. Ik neem mezelf dit gebeuren weer erg kwalijk.
Op 25 augustus om 11:00 uur komt de zaak van het ongeluk
met de wielrijdster, mevrouw A.M. Kuijpens, voor het gerechtshof aan de Prinsengracht. Hoop dat er een einde aan die zaak
komt.
25 augustus 1970

Toen ik de rechtzaal binnenkwam stootte mevrouw Kuijpens
haar man aan. Ze heeft nog een kruk en ik geloof een schoen
met een verhoogde zool. Vreselijk. Toch zal ik moeten knokken, want medelijden helpt niets in deze affaire. Ik zal duidelijk
maken dat ze nooit echt rechts kon hebben gefietst want dan
had ik haar nooit kunnen raken bij het inhalen. Ook dat zij die
avond door het overlijden van haar schoonmoeder zelf nerveus
was. Haar man had haar trouwens gewaarschuwd niet uit te
gaan omdat zij upset was, zoals hij me zelf vertelde. Bovendien
onderging zij reeds bestralingen aan haar benen voor het ongeluk met mij.
Fred, de Amerikaan, kwam gisteravond naar Amerbos terug,
sliep in de logeerkamer en speelde vanmorgen trompet.
Het schijnt dat Ernst Utrecht had doorgedrukt dat ik door de
ASVA werd gevraagd. Conrector Wiegersma, aldus Wertheim,
plaatste mijn bijdrage aan de kant van „de rechtse sprekers.”
Mam dacht dat Wieringa gezien mijn vaders reputatie dit gedaan had. Ik zei niets.
Willem Alfrink belde dat ik Dewi onmiddellijk moest waarschuwen niet naar Indonesië terug te gaan, want hij had „gezien”
dat er een val voor haar werd gezet.
Mevrouw Kuijpens vertelde dat ze als gevolg van haar ongeluk
met mijn auto, haar man ook nog verloren had, want hij was al
hartpatiënt en inmiddels door alle zorgen en drukte om haar
heengegaan. Ik begreep dat zij dus door iemand anders werd
begeleid. Een advocaat? De officier eiste drie weken hechtenis
en een jaar ontzetting uit de rijbevoegdheid.
Ralph Nijendorff gaat Peters kamer aan het Thorbeckeplein
huren als Peter naar Maastricht verhuist.
26 augustus 1970

Gaf een etentje op Amerbos voor Tony d’Almeida, met Peter,
Han en Irthe André de la Porte, Alexander en Astrid Sillem,
Hans Heg, Rita de Wolf en Willem Alfrink.
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Ik vind deze brief twintig jaar later, zelf in Johannesburg wonende.
Ik schrijf Jono in Chicago het volgende: „Dearest Jono, I won’t
have to explain to you, that your letter twenty years ago moves me
all the way, writing behind my father’s and my grandfather’s desk
in a small Hillbrow penthouse on the outskirts of Johannesburg.
Peter lives in the much bigger apartment next door with his South
African actor-friend of the past twelve years. They met in a production in London, they were both in. I read your letter with
exactly the same affection for you, that I felt at the time dashing
through Europe in my top-down TR-6. I wrote you, after meeting you in Chicago in 1988, that we should make a trip alone to
the lakes in Canada and just be together and take the time to pick
up where we left off. This sunday morning, November 4, 1990, I
have another suggestion. You are the guy that makes the money
now. I wished I could write out a check and say, here is a ticket,
come a few weeks to South Africa. We’ll rent a car and I show you
this fantastic country. Unfortunately, my house in Amsterdam is not
sold yet, and I am involved in two Court cases to net another
69
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Een roerende brief van Jonathan Raymond. Ik had zo gehoopt
dat hij een tweede maal naar Amerbos zou zijn gekomen, maar
hij reisde van Londen terug naar Amerika. „My return to the
States before seeing you again had nothing to do with you occasionally being irritated with me. I was also irritated with you
occasionally, but that is too small to bother about. Even when
you call me a complete idiot, I know that is simply your curiously oblique way of expressing concern. I mean it seriously
that in all matters of importance you have my full respect.” Hij
verwees mijn gehumeurdheid en mental absence van tijd tot tijd
aan mijn zorgen over mijn relatie met Peter. Hij was voornamelijk teruggegaan omdat zijn geld op was. In München had hij
zelfs overwogen te gaan werken aan het bouwen van het Olympisch Stadion. Hij is in Boston en overweegt weer te gaan studeren. „As a parting thought, I have been particularly aware of
South-Africa in the newspapers since our talk with your brother. I don’t know exactly what is on his mind, but he completely misrepresented the situation. The whole S.A. Government is
entirely white supremacist and asking for the sale of arms from
Britain – may be your brother calls this petty apartheid, I don’t
know. There is a great deal more, of course, but the point is
your brother managed to fool us and himself as well. I remember you well that night (in Switzerland) – of all times I have
seen you the time I liked you most (for lack of a better term).
My love to you, Jonathan”.
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100.000 U.S. dollars two guys owe me, so, I cannot be gracious
nor hospitable money-wise. But life is damned short. I wished you
planned a trip here. Fly through Rio to Cape Town and I meet
you there. Please, think about it. I embrace you.”
27 augustus 1970

Nadat Bill Bast het manuscript van Oliver Stone had gelezen en
mij hierover in negatieve termen had bericht meldde ik dit gewoon aan Oliver. Deze schreef daarop naar Hollywood: „Wilhelm Oltmans has written me, telling that you have received
my script and were not enthusiastic about it. I am disappointed, but I can understand why you feel the way you do.” Oliver vroeg vervolgens het script terug te sturen.
Bill Bast schrijft nu het volgende:
„Dear Wim, I was aghast to receive the enclosed note90 in my
mail yesterday.” Hij was op reis in Mexico geweest en wilde „a
careful worded, encouraging letter to your friend Mr. Stone”
schrijven en „honestly criticizing his screenplay, but praising his
writing talents (which show through an otherwise muddled
scenario) which are considerable (…).” Bill had nooit bedoeld
dat ik zijn private comments tegen mij aan Oliver zou hebben
doorgegeven. „I have always considered you wise, if somewhat
unrestrained, but never idiotically insensitive, Wim, and that is
the only possible explanation for your blatantly foolish and rather cruel transmittal of my unedited criticism to this young
writer.” Zijn eindconclusie was: „your act was pure thoughtlessness.”91
In het vaderland staat de zaak op zijn kop over de komst van
meneer Suharto. Elseviers heeft Martin Duyzings voor een vraaggesprek naar Jakarta gezonden en maakt een omslagverhaal met
het smoel van Suharto op de cover. „Bapak president, Bung
Karno’s opvolger, de machtigste onder de machtigen,” schrijft
Duyzings enthousiast. Hij ziet zelfs geen kans in zijn inleiding
de titel van Roeders boek over Suharto correct te vermelden.
Zorgvuldig vermijdt Elseviers’ speciale afgezant een woord te
reppen over het beruchte bloedbad van 1965-1966, precies zoals Den Haag dit graag ziet. Doodzwijgen dus dat we met een
coupgeneraal en massamoordenaar van doen hebben. Het wordt
gevolgd door een nog onbenulliger kletspraatje met Adam Malik. Wat zou het gekost hebben om al die onzin in Jakarta te
gaan ophalen? 92
90 Hij sloot Oliver Stone’s origineel in van 17 augustus 1970 op rood schrijfpapier.
91 Brief van 21 augustus 1970.
92 Elsevier, 29 augustus 1970.
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28 augustus 1970

En terwijl de NOS een volmaakt ondeskundige in Indonesische
zaken, Anthony Dake, naar Jakarta afvaardigde om een speciaal
televisiegesprek met Suharto op te nemen, zond de Telegraaf
maar liefst een andere sycophant van de generaals naar Jakarta,
slijmjurk Frank de Jong. Hij publiceert vanmorgen „exclusief”
de vruchten van zijn lange reis. Suharto: „Corruptie heb ik nog
nooit onbestraft gelaten”. In 1966 wees ik de voornaamste corruptor van Indonesië aan in De Spiegel. De man zit er nog onbestraft. Maar daarover is in het de-bloemetjes-buiten-zettenstuk van Frank de Jong ten behoeve van de generaals – en degenen die de generaals in Nederland helpen dekken, Piet de
Jong, Joseph Luns en alle andere anti-Sukarnisten – niets terug
te vinden. Suharto vertrouwde Frankje toe dat zijn maandsalaris nog nooit boven de vijfhonderd gulden had gelegen. Natuurlijk vraagt De Jong wel hoe ver het onderzoek is gevorderd
naar de vermeende corruptie van Ratna Sari Dewi Sukarno.
„Tot dusverre heeft de regering geen bevel uitgegeven tot arrestatie van mevrouw Dewi.” Maar als Indonesische burgeres
kunnen haar later vragen in dit verband worden gesteld. Frank
de Jong snijdt wel de moorden aan en alhoewel de Britse Economist van een miljoen doden sprak wilde hij het Suharto dui93 Accent, 29 augustus 1970.
94 Haagse Post, 25 augustus 1970.
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Accent maakte ook een omslag met de tronie van Suharto en liet
een propagandastukje samenstellen door de Indonesische correspondent Agus Daruch. Nog meer waardeloos geklets dus.93
De Haagse Post 94 liet een overzicht door Robert Ammerlaan
schrijven: „Hoe de regering blunderde”. Hij wees er op dat
Piet de Jong en Joseph Luns meneer Suharto voor een ontmoeting met een afvaardiging van het parlement hadden willen
behoeden – nou vraag ik je – maar die „combine” was in het
water gevallen. Onder de gezamenlijke druk van regeringspartijen en oppositie moesten de Suharto-beschermers De Jong en
Luns zwichten en er zou een politieke discussie met Suharto
worden gevoerd. „De communist Marcus Bakker”, aldus Ammerlaan, „heeft al laten weten dat hij gebruik zal maken van
zijn parlementaire rechten om zijn mening over het Suhartoregime in ongezouten taal kenbaar te maken.” Jammer dat de
pers er altijd weer grandioos in slaagt lezers een rad voor de
ogen te draaien, alsof de kritiek op Suharto voornamelijk door
links of extreem links zou worden aangezwengeld.
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delijk niet te moeilijk maken. Maar, inderdaad, De Jong heeft
gevraagd of het waar is dat Suharto verantwoordelijk moet worden gesteld voor 400.000 doden onder „vermeende communisten”. Ook houdt hij het aantal politieke gevangenen maar
op 58.000 om zijn gastheer het vuur niet te na aan de schenen
te leggen. Ik laat Suharto’s antwoord letterlijk volgen.95
„Ik wens hier duidelijk te maken dat
– zoals ook later bleek – de opstand van
de 30 septemberbeweging en de Indonesische communistische partij PKI op
een systematische en programmatische
manier ver van tevoren was voorbereid.
De PKI had overal cellen gepland en
enige jaren voor het uitbreken van de
opstand hadden fysieke botsingen
plaats tussen PKI’ers en andere groepen.
Het was te begrijpen dat, zodra de
opstand was uitgebroken en gezien het
gezagsvacuüm in de allerhoogste regeringsinstantie in die tijd, in diverse gebieden chaos was ontstaan. Slachtoffers
waren niet meer te vermijden. Bovendien waren er in vele plaatsen bewijzen
in handen van het volk gekomen dat de
PKI plannen had uitgestippeld om wrede
acties tegen andere groepen te ondernemen. De eis van het volk om overal de
PKI te ontbinden – die geen behoorlijk
gehoor van het hoofd van de staat kreeg

– had de mogelijkheid op fysieke botsingen nog meer verhoogd. Juist omdat
de strijdkrachten erin slaagden de situatie spoedig meester te worden, konden
ergere gebeurtenissen worden voorkomen. Wat betreft de kwestie van het afhandelen van de gevangenen die betrokken waren bij de opstand: de regering heeft vanaf het begin drie grondslagen in acht genomen – een wettige
basis, een garantie voor de veiligheid
van land en volk alsmede humaniteit.
Deze gevangenen worden er ook op
voorbereid dat zij na hun terugkeer in
de maatschappij waardige burgers worden en op eigen benen kunnen staan.
Op deze basis hopen wij dat zij geen
bron zullen worden van toekomstig
verzet. De regering heeft er altijd naar
gestreefd om de kwestie van de gevangenen zo gauw mogelijk af te handelen.
Zij worden ook geleidelijk in vrijheid
gesteld.”

Daar liet Frank de Jong het verder bij. De volgende vraag betrof de Papoea’s.
De voorzitter van de Indonesische studentenassociatie in Europa (PPI), Tahir Pakuwibowo, die voor de ASVA Teach-In was uitgenodigd naar Nederland te komen, kreeg van Luns geen inreisvisum. Piet Dankert heeft er vragen over gesteld.
Maliks nek is gered. De Indonesische schuld aan Moskou van
800 miljoen dollar is op de lange baan geschoven tot het jaar
2000. Malik kan weer ademhalen. Begrijp trouwens Moskou
niet.
Het moderamen van de Raad van Kerken heeft gevraagd het
bezoek van Suharto niet te verstoren. Het Veteranenlegioen
Nederland heeft Piet de Jong een telegram gezonden verheugd
te zijn over de komst van de Indonesische generaal. De Telegraaf zegt in een hoofdartikel: „dat de sober levende president
95 De Telegraaf, 28 augustus 1970.
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96 In 1990 zijn alle analyses van de Indonesische corruptie het er over eens dat de familie Suharto vergelijkbaar is met die van Ferdinand Marcos in de Filippijnen.
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Suharto van Indonesië maar een salaris van vijfhonderd gulden
in de maand heeft en diens ‘kleine corruptie’ immers een bittere noodzaak is om in de kosten van levensonderhoud voor hem
en zijn gezin te voorzien.” Het staat er werkelijk.96
Vanavond is de teach-in over Indonesië georganiseerd door de
ASVA. De Times meldt juist vandaag via Hugh Mabett in Jakarta
dat opnieuw vijfduizend zogenaamde politieke gevangenen zonder enige vorm van proces door Suharto naar het afgelegen eiland Buru zijn overgebracht. Buru schijnt tot een soort Indonesisch concentratiekamp te worden omgebouwd.
De ASVA-bijeenkomst is in de aula van de Universiteit aan het
Spui. Iedereen is aanwezig: Wim Wertheim, Ernst Utrecht,
Joop van Tijn, Anthony Dake, Z.A. Salim, de plaatsvervangend
Indonesische ambassadeur, en Hier en Nu van de NCRV is er voor
de televisie.
Ik heb misschien hooguit vijf minuten gesproken op deze
ASVA-teach-in, juist om de ellenlange, monotone monologen van
Wertheim, Sluimers en anderen te onderbreken. Ik sprak over
Ibnu Sutowo, Pertamina, Worms, Verolme, Bernhard en ik
haakte in op de kop in de krant van hedenmorgen van Frank
de Jong dat Suharto „nog nooit” corruptie onbestraft had gelaten en ik verliet het podium. Een aantal Indonesische studenten had ostentatief de hal verlaten toen ik begon te spreken.
Wim Wertheim had gelijk toen hij zei dat iedereen, van dominee Verkuyl tot en met prins Bernhard, het ombrengen op 30
september 1965 van zes legergeneraals hanteerde om een massamoord op vele honderdduizenden onschuldigen te rechtvaardigen. Dat was ook altijd Bung Karno’s argument: wegen die
zes generaal en een luitenant op tegen een miljoen doden onder de bevolking? Bij het noemen van Bernhards naam herinnerde ik me diens onvergetelijke uitlating in het boek dat Alden Hatch met hem schreef. „In Zeeuws-Vlaanderen Bernhard
saw a column of lorries with Dutch Nazis, being taken to France to be tried. They impudently raised their hands palm outward in the Nazi salute. Bernhard raced to the head of the column and leaping out of his car ordered it to a halt. ‘Why go
through with this nonsense?’, he demanded the officer in charge. ‘Let’s shoot them here and now!’ ‘We can’t do that,’ his
own ADC, colonel Phaff said to him. ‘Why not? They do.’ ‘But
we must be different,’ colonel Phaff answered. ‘They will be
tried by court-martial.’ Prins Bernhard vervolgde in het boek
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dat hij het zijn hele leven heeft betreurd hen toen niet te hebben laten fusilleren, want de Dutch Nazis stonden nimmer terecht.97 Deze glimp aldus opgevangen van Bernhards mind verklaart, waarom hij zulke beste maatjes met meneer Suharto is.
Er onstond tussen Ernst Utrecht en de Nijmeegs politicoloog
Komoriakasih zelfs een compleet incident. Utrecht nam het
standpunt in dat zolang het laatste Indonesische concentratiekamp niet was opgedoekt, niemand zonder meer aan de coup
van Suharto voorbij kon gaan. Toen Utrecht ook nog de conclusie trok dat de Indonesische studentenorganisatie in Nederland anticommunistisch was raakten de gemoederen zodanig
verhit dat Komoriakasih en zijn vrienden eveneens de zaal verlieten. Die houding blijft een zwaktebod.
29 augustus 1970

Ernst Utrecht sprak met Hans Beynon in een zevenkolomsgesprek dat meer dan een halve pagina besloeg. Ik heb die man
nooit echt vertrouwd. Wim Wertheim was ook geshockeerd.
Utrecht (Indische jongen) tegen Beynon (Indische jongen): „Ik
vind Suharto verstandiger dan Sukarno, omdat hij de nadruk
legt op de economie.” In een adem zegt hij dan bezwaar te
hebben tegen Suharto’s methode om de economie te versterken via buitenlandse hulp. Dat was nu juist Sukarno’s bezwaar.
Sukarno heeft immers in 1956 voor het Amerikaanse Congres
gezegd nooit in een Niagara van dollars als buitenlandse hulp
te zullen toestemmen, omdat Indonesië daarmee nooit zou leren op eigen benen te staan en zijn politieke onafhankelijkheid
in de wereld zou verspelen. Het is dus een onzinnige uitlating
van Utrecht om deze reden Suharto verstandiger dan Sukarno
te vinden. Hij is gek.
30 augustus 1970

Vanmorgen sprak ik twee uur met Pak Wiarto, die in Den
Haag is om het bezoek van Suharto te helpen voorbereiden.
„Ernst Utrecht heeft geen ruggengraat,” zei hij. „Hij heeft vroeger al op Ambon portretten van Sukarno afgerukt.” Wiarto had
Adam Malik op zijn reisonderbreking naar Moskou op Schiphol meegedeeld dat ik met de minister wilde spreken. „Wat wil
hij, hij doet rot tegen mij,” had Malik geantwoord. Wiarto zei
ook dat assistent Adyatman van Malik mij had geantwoord, en
dat hij mij die brief had doorgezonden. Nooit aangekomen.
97 Alden Hatch, Bernhard, Prince of the Netherlands, Doubleday and Company, 1962,
p. 94 en 95.
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31 augustus 1970

Ernst Utrecht waarschuwde me dat Molukkers de woning van
generaal Taswin, de Indonesische ambassadeur in Wassenaar,
hadden bezet. Hierbij zou een Nederlandse politieagent zijn
gedood. De aanwezige personen werden gegijzeld. „Die Ambonezen schieten momenteel uit de ramen,” zei Utrecht met
enige trots. „Dat noem je een warm onthaal. Ook al komt hij
toch, dan staat Suharto bij voorbaat al in zijn hemd.”
Mijn dag werd in beslag genomen door Richard Thieuliette. Hij
belde. Ik ging hem halen. We waren close en omhelsden elkaar
vele malen. Hij rook precies als vroeger, een heel speciaal luchtje vermengd met een Gaulloises-aroma.
Hij praatte honderduit en vertelde over al zijn avonturen en
reizen. Hij wilde vooral terug naar Caledonië, waar hij als militair diende toen hij twintig was. Het was een bijzondere ervaring hem eindelijk terug te zien, en toch, toen ik hem afzette in
de stad keek ik niet meer om, en voelde ik me weer koud en
onverschilliger.
75
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Op mijn vraag aan Wiarto of hij vond dat een miljoen communisten vermoorden opwoog tegen de moord op zes generaals
was zijn antwoord eenvoudig: „Ja.” Ik dacht: wat moet ik met
die man? Wiarto is ook overtuigd dat 1965 een PKI-coup was:
„want Subandrio had een linkse luchtmachtofficier als een persoonlijke spion aan de ambassade in Den Haag toegevoegd.”
Hij wist absoluut niet meer dat ik in 1966 en 1967 de twee documentaires, Orde Baru I en II, voor de NOS had gemaakt. Toen
hij reeds in 1964 op het ministerie in Jakarta bij Ganis Harsono
een visum voor mij aanvroeg kwam een antwoordtelegram:
„For God’s sake don’t mention that name ever again.” Dat herinnerde hij zich wel. Als voormalige rechterhand van Bandrio,
die belast is met de pers, heeft Ganis Harsono trouwens geen
huisarrest. Ganis zit in een ordinaire gevangenis. Generaal Suhardjo Hardjowardojo, de trouwe overziener van Sukarno’s
huishouding, is overleden. Kolonel Sutikno, nu brigadiergeneraal, heeft de taak van Pak Hardjo op het paleis van Suharto
overgenomen. Hij was vorige week in Den Haag. Die man
neemt nooit meer contact op. Die weet dat ik hem nu grondig
door heb. En zijn baas eveneens. Nu trappen de Duyzings,
Frank de Jongs en Anthony Dake’s nog in hun fraaie praatjes.
’s Avonds na het nieuws van 22:30 uur werd het gesprek van
Anthony Dake met generaal Suharto via de NOS vertoond. De
inleiding was redelijk. Aan wat volgde ergerde ik me groen en
geel. Voor hem zelf was het natuurlijk onverbeterlijk prima.
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Alle kranten bekritiseren op felle wijze Dake’s ontmoeting met
Suharto. „Suharto en zijn butler”, aldus AFL in de NRC.98 „Het
kan best zijn dat Dake met de allerbeste bedoelingen naar Jakarta is gegaan”, aldus deze krant, „doch dat hem van Indonesische of Nederlandse hogere machten beperkingen waren opgelegd: zeer lief zijn voor de president en het hem niet te lastig
maken. Daar zit natuurlijk wel iets in. Je hoeft een bevriend
staatshoofd, die naar Nederland komt, niet met zijn rug tegen
de muur te dringen (al zou Dake daartoe nooit in staat zijn geweest) of, een extreem voorbeeld, de huid vol te schelden. Maar
je moet als journalist op je recht blijven staan beleefd kritisch
door te vragen, als een antwoord je niet bevredigt.” De recensent vond Dake pas echt „moedig” toen hij in een inleidend
polemiekje de oppositie tegen het bezoek van Suharto zogenaamd even in een hoek dreef (zonder weerwoord natuurlijk).
Er zal zo over je worden geschreven! Enfin, ik heb mijn eigen
levendige ervaringen met dit arrogante portret. „‘Hebt u nog
een boodschap aan de kijkers?’ vroeg Dake, ‘u hebt ze nu allemaal bij elkaar.’ ‘Ach’, zei de heer Suharto, ‘uw vragen zijn al
duidelijk genoeg geweest.’ Je moet het maar te horen krijgen
als interviewer”, aldus AFL in de NRC vanavond. “Je bent helemaal naar Jakarta gereisd, je hebt het praatje keurig voorbereid,
en dan word je door de geïnterviewde ten aanschouwe van de
kijkers zo verschrikkelijk voor schut gezet.” De NOS heeft bepaald een fijne neus voor wie ze moeten laten schieten en wie
ze de grotere klussen moeten laten doen.
Vanavond begon de televisiereportage van Hier en Nu over de
ASVA-teach-in met mij, terwijl ik het kortst van iedereen aan
het woord was; on purpose.
De rel in Wassenaar is niet bij te houden. Koningin Juliana wilde zelf naar de bezette ambassade in Wassenaar gaan om het gezin van generaal Taswin Natadiningrat te helpen ontzetten. Premier Piet de Jong had de grootste moeite hare majesteit hiervan
te weerhouden. Luns spoedde zich ook naar de plek en schijnt
over een hekje te zijn gesprongen. Nederland staat bol van de
affaire. Suharto heeft zijn bezoek afgezegd. Maar Wiarto zei
per telefoon: „Ze willen hier hebben dat het doorgaat.” Prins
Bernhard schijnt ettelijke malen met zijn vriend Suharto te
hebben getelefoneerd. Wanneer er iemand is die het door wil
drukken is hij het, dat voel ik. Eens zullen de stukken dit uitwijzen. Zou er niet een reglement bestaan voor de echtgenoot
van het staatshoofd, zodat is vast te stellen, wanneer hij buiten
zijn boekje gaat! Waar hij zich al niet mee bemoeit. Ik zei trou-
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1 september 1970

Om 10:30 ontmoette ik Ton Neelissen in de kroeg op de hoek
bij de NOS. Ik stelde voor een programma te maken over een
Londense think tank. Zijn eerste reactie was: „We honoreren je
voor het voorstel en we maken het bij Panoramiek zelf.” Piekerde er niet over. Ton blijft een weifelende idioot. Daarna stelde
ik voor: „Waarom maak je niet een gesprek met meneer Smathers in Florida over diens gesprek met JFK om Fidel Castro te laten vermoorden?” Dat zou hij onze star reporter Willem Brugsma willen laten maken. Het was dus weer geen normaal gesprek tussen collega’s, maar een soort ordinaire typisch Hilversumse ping-pong match. Zo draait dit dorp aan alle kanten. Alles
zelf doen en er soep met balletjes van maken à la Dake en Suharto.
Peter was een beetje in paniek over het naar Maastricht gaan,
dus ik haalde hem op en we reden naar het Euro Motel in Luik
om te overnachten. Bij het slapen gaan pakte hij mijn hand en
zei: „Ik ben zo blij dat je er bent.”
2 september 1970

Ik zette hem vanmorgen bij zijn toneelschool in Maastricht af
en reed in precies tweeënhalf uur naar Amerbos.
Door al het gelazer met Indonesië zou je de oorlog in Vietnam
vergeten. Newsweek drukte een foto af van een G-1 voorover in
het gras gevallen, dood en zijn helm is ongeveer op zijn neus
geschoven. Zijn donkere haar komt er onderuit. Zijn gespierde
blote armen staan nog haaks in het gras met hoop opgerolde
hemdsmouwen: „US soldier falls mortally wounded in Vietnam.” Foto: Bob Hodierne. Zou Bob willen vragen wat er in
hem omging op het moment dat hij het plaatje van de week
voor Newsweek schoot. Ik schreef erboven: „What if he is your
child or your lover?” Straks vangt Bob nog een zilveren camera, maar what about that soldier? Het Amerikaanse leger maakte
bekend dat in de afgelopen week, terwijl er een soort wapen77
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wens tegen Wiarto dat als ik Suharto was ik er niet over zou
piekeren nog te komen.
Mochtar Lubis, als gewoonlijk spuit elf, verkondigde in Brandpunt van de KRO dat er wel degelijk met vanuit het buitenland
aangeboden ontwikkelingsgelden werd gecorrumpeerd in Jakarta. Het nieuwtje was natuurlijk dat Lubis dit nu dan eindelijk publiekelijk zei. En in Televizier werd gemeld dat mijn
vriend Onno Leebaert eindelijk het loodje heeft gelegd tegen
zijn vijanden in New York en is ontslagen.
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stilstand heerste, „maar” negenenzestig Amerikanen werden gedood en zeshonderdvijftien gewond: „the fourth lowest weekly battlefield toll of the year (…).”99
En warempel: Time heeft generaal Ibnu Sutowo en de corruptie van Pertamina ontdekt.100 Hij verdient officieel tweehonderd
dollar per maand, en toch is hij miljardair. Hoe kan dat? Zelf
zegt Ibnu in Time: „I am very big in tobacco exports, drug stores, a textile factory, rubber estates and interests in six or seven
companies. I run them in my spare time.” Niet dichter Rendra
hoort in de bak thuis, maar Ibnu Sutowo, maar ja, Suharto zegt
immers corruptie nooit ongestraft te laten…
Mam voelt zich niet goed en is in bed. Wat zou er kunnen zijn?
Zij wil nooit een dokter raadplegen.
Ik had Croiset een tijdje niet gezien, vooral na zijn „misvoorspelling” dat Bung Karno nog een jaar zou leven en daarna zijn
gedraai erover. „Je moet zoiets niet op een vuurtje zetten en laten borrelen dat is niet goed; wanneer je wat hebt kom je hier
en praat je het uit.” Hij vroeg naar Peter. Het was prettig hem
terug te zien.
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3 september 1970101

Peter kwam naar het Vrijthof in Maastricht. We reden naar Luik,
dineerden in Chambord en sliepen weer in het Euro Motel.
Nu zegt ook tante Jetty dat het niet goed is met mam. Wat is er
dan? Een paar dagen geleden maakten we nog een lange rit
naar Hotel de Mallejan op de Veluwe.
Vanmorgen zei Peter bij het wakker worden: „Nu sta ik tenminste niet grauw op.”
Panorama heeft mijn artikel van zes pagina’s over Suharto, DE
GLIMLACHENDE GENERAAL, gepubliceerd. Ik zend het linea recta
aan Juliana en Bernhard, Beatrix en Claus. Laten ze ook maar
eens van een andere kant horen wie zij in huis hebben gehaald.
Mijn ondertitel was ook niet voor dovemansoren bedoeld: „De
rol van Nederland bij het in stand houden van het generaalsregime in Indonesië is niet gering. Het is alleen de vraag of wij
de juiste man steun verlenen.” Hoofdredacteur Gerard Vermeulen schreef er een editorial bij: IS SUHARTO ONZE VRIEND?
Vermeulen zei me dat hij mijn stuk over Suharto „beter” vond
dan dat van Wim Wertheim in Vrij Nederland. Mijn artikel was
gewoon heel anders. 102 Wertheim zei me bovendien dat als hij
99
100
101
102

Newsweek, 31 augustus 1970.
Time, 31 augustus 1970.
Schreef absoluut vrijwel niets over Suharto in Nederland.
Panorama nummer 36, 29 augustus 1970.
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4 september 1970

Mam is weer in orde. Er wordt vandaag in Bilthoven kwartet
gespeeld.
Sprak vijf minuten met Dewi in Tokio. Ze keert niet naar Indonesië terug maar arriveert 5 oktober weer in Parijs. Ze was
druk bezig materiaal voor haar boek te verzamelen: „Tell your
mystic (Gerard Croiset) that I won’t return to Jakarta for the
inheritance, because there is not a single penny.” Ze vroeg ook
hoe de pers had gereageerd op het bezoek van Suharto.
Ik schreef mevrouw Widjojo, de zuster van Bung Karno, met
het verzoek namens mij een bloem op het graf van Bapak te
leggen.
Lang telefoongesprek met Jef Last: „Ik moest eens even met iemand praten (…). Krijg jij ook zo’n minachting voor mensen
als je ziet wat er allemaal gebeurt met dit staatsbezoek van Suharto? Het interesseert niemand iets wat daar in Indonesië allemaal is gebeurd, zoals de moord op al die mensen.” Hij zei zijn
memoires nu gereed te hebben.
Luns haastte zich in Echo van de KRO-radio te verklaren dat president Suharto „tevreden” was over zijn eendaags bezoek aan
Den Haag.
De drieëndertig Molukse bezetters van de residentie van de Indonesische ambassadeur zullen meteen worden voorgeleid.
6 september 1970

Sprak drie keer vanmorgen met Peter in Maastricht. Heb maar
een zorg: wat zou er met Peter gebeuren als ik er op een dag
niet meer ben.
7 september 1970

De auto krijgt in Blaricum een beurt. Ik lees in Erik Erikson
over identity confusion.103
103 David Elkin, Erik Erikson’s Eight Ages of Man, New York Times Magazine, 7 september 1970.
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karikaturist zou zijn hij nu een schets van Sukarno zou maken
die zich in zijn graf rot lachte over de figuur die Suharto sloeg
met de bezetting door Molukkers van de woning van de ambassadeur.
Het valt trouwens op dat prins Bernhard in super gala-uniform
is komen opdraven, terwijl Suharto, een actieve generaal, in een
donker blauw pak verscheen. Verder interesseert me dat rampbezoek niet. Sukarno zou er recht op hebben gehad, deze
meneer helemaal niet.
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Eerste jaar: trust versus mistrust.
Tweede en derde levensjaar: emergence of autonomy: autonomy
versus doubt and shame. Freud’s anal stage
Vierde en vijfde levensjaar: genital stage of classical psycho-analysis:
initiative versus guilt.
Zesde tot elfde levensjaar: industry versus inferiority: latency phase:
deductive reasoning: playing and learning by rules.
Twaalfde tot achttiende levensjaar: child moves into adolescence:
indentity versus role confusion: maturing mentally and physiologically
(egoidentity versus role confusion).
Coming of Age: (notitie ontbreekt).
Middle-age: generativity or self-absorption (generativity means concern
beyond the family).
Integrity versus despair.
Vanuit Blaricum eerst naar Bilthoven. Ik nam mam mee voor
een pannenkoek in de Lage Vuursche.Toch heeft zij iets zwaks,
lately.
Ontmoette Tony d’Almeida in het Americain met zijn Amerikaans-Italiaanse secretaris die hij „a very pure guy” noemde.
Geloofde er niets van waarop Tony zei: „You should wash
your antenna: your radar is faulty.”
Professor Marestani, de Cubaanse ambassadeur, is in Havana.
Ik ontmoette een jonge diplomaat, Padilla. Terwijl we zaten te
praten kwam de diplomatieke koerierpost binnen met de tekst
van Fidels redevoering in reactie op het nieuws dat JFK reeds
met mensen besprak of hij Castro zou laten vermoorden. Padilla was jong en sympathico. Ontmoette zijn vrouw. Ik wilde
nagaan wat de kansen waren om Fidel voor de NOS te filmen.
De televisie vertoonde de openbare executie van drie Ibo’s in
Nigerië. Wat voor zin heeft het zoiets verschrikkelijks via de
beeldbuis ’s avonds de Nederlandse huiskamers in te zenden?
Breinen absorberen het spektakel, niet de penitentie zelf.
Burgemeester Wim Thomassen noemt de stakende Rotterdamse havenarbeiders Mao-communisten. De leiders zijn via Albanië en Parijs naar Rotterdam gekomen. Ze zijn geoefend in
volksbedrog en uit het oogpunt van democratie „levensgevaarlijk”. Dat wil ik John van Haagen, zelf een havenarbeider, vragen. Trouwens, Piet de Jong en Joseph Luns hebben Mao niet
gelezen, laat staan dat ze in Tirana zijn geweest, maar als je ziet
wat ze met die Suharto-escapade hier hebben uitgehaald zit je
eveneens middenin grootscheeps volksbedrog. Om niet te
spreken van de Frank de Jongs, Anthony Dake’s en Martin
Duyzings.
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9 september 1970

De procureur-generaal W.H. Folmer heeft uitspraak gedaan:
een week hechtenis; negen maanden ontzetting uit de rijbevoegdheid met drie maanden voorwaardelijk en een proeftijd
van twee jaar. Ik zou in de week van 28 september tot 3 oktober de straf willen gaan uitzitten, dus meteen, en voordat ik lezingen in Amerika moet gaan geven.
Schreef Ray Price op het Witte Huis om dit belangrijke contact te heractiveren. 104
10 september 1970

Bezocht Peter in Maastricht. We logeerden in het Esso Motel
nabij Born.
Brandde twee kaarsen in een lieflijk kapelletje vlakbij het hotel
waar ik indertijd met Loet Kilian overnachtte.
Peter vindt de directeur van zijn toneelschool „een zak”. „Begrijp je dat ze Engels geven en psychologie hebben geschrapt?
En dat, terwijl je juist bij toneelspelen grondig moet observeren.” Peter: „Een lerares – gisteravond wilde een griet al met me
naar bed – vond me kinderachtig omdat ik in de les niet zomaar
iedereen wilde pakken. ‘Ik kies zelf de persoon, die ik wil aanraken of door wie ik aangeraakt wil worden’, heb ik gezegd en
dat heeft niets met kinderachtig te maken. Later maakte zij excuses.”
Die Seele ist das größte aller kosmischen Wunder. – C.G. Jung
11 september 1970

Maastricht
Bleef nog een dagje bij Peter. We aten in Luik en sliepen in het
Esso Motor Hotel.
Reed eerst naar Bilthoven en de zussen, mam en tante Jetty,
werkten in identieke schorten in de tuin. „Daar is de verloren
zoon,” zei mam. Die zin verkleefde in mijn mind. Zij had mijn
Panorama-artikel over Suharto gelezen en vond dat er veel details in stonden. Zij vertelden op het gymnasium in Maastricht
samen honkbal te hebben gespeeld. Zij liepen beiden het hardst
104 Ik ontmoette Ray Price in 1968 met Nixon op verkiezingstoernee. Hij schreef de teksten voor presidentiële toespraken.
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Jonathan Raymond schijft naar de Revolutionary Peoples
Constitutional Convention in Philadelphia te zijn geweest. „It
was fucking beautiful, out of sight. This pig country will come
done yet.”
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van alle meisjes en konden daarom nooit in hetzelfde team zitten. Ik was geroerd hen beiden herinneringen te horen ophalen. Ik moet er niet aan denken hoe de ene zus het zal beleven
als eens de andere zus het eerste zou overlijden.
At vanmorgen in Wageningen een boterham bij de Wertheims
in hun nieuwe flat. Hij insisteert dat ik hem nu bij de voornaam aanspreek, beetje onwennig. Hij speelde Chopin en
Rachmaninov op de vleugel. Maar waarom leest die man De
Waarheid? Een communist is in dit land overbodig.
Freule Bienebet Röell schrijft mijn Panorama-artikel aan H.M.
de Koningin ter hand te hebben gesteld. Gelukkig. Intussen
klept prins Bernhard op een lunch in Hotel De Wittebrug over
gebrek aan objectiviteit van de pers. Men zou beter onderscheid moeten maken tussen fact and fiction. Hij zei: „Liever een
dag later met de juiste feiten dan een dag eerder met de halve
waarheden.” Zeker, maar wat doet ZKH er zelf aan om bijvoorbeeld eerst de feiten van zijn nieuwe vriend Suharto te kennen
en onder de loupe te nemen, voor hij zich met die man encanailleert? Een koninklijke vos die de passie predikt.
12 september 1970

Ben tegen heug en meug naar Buurse gereden voor Carel Enkelaars’ vijftigste verjaardagsfeest. Hield het absoluut niet langer uit dan 17:20 uur en vluchtte weg. Louis van Gasteren riep
door een microfoon voor een speciale attractie te hebben gezorgd ter ere van mijn aanwezigheid, namelijk de eregast generaal Suharto. Hij had een glaasje te veel op, zoals bijna iedereen, en deed het nog eens dunnetjes over toen hij aankondigde
dat Dewi was gearriveerd. Ik zat aan een tafel met Gerard Croiset en een pater. De jarige Enkelaar kwam langs met de mededeling: „Wat zit hier een groep incourante artikelen bij elkaar.”
Geestig. Croiset vroeg zich af of hij er wel goed aan had gedaan
zijn vrouw Gerda niet mee te nemen. Iedereen deed erg aardig, maar jammer genoeg geloofde ik misschien alleen Liny
Enkelaar.
14 september 1970

Frits van Eeden kwam, met een hond, naar Amerbos. Hij zag er
zalig, binkerig uit. Het werd eerst een aftasten en elkaar terugzoeken. Het gaat hem goed. Hij vond het schilderij van Peter
van Fred de la Bretonnière waardeloos. Is het misschien ook,
maar het ging daarbij in de eerste plaats om die lieve Fred een
kans te geven. Het contact kwam terug. We omhelsden elkaar
helemaal. Het was echt. Precies zoals toen Richard Thieuliette
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105 Carp, p. 120. Het boek van Carp is naar Peter gegaan, ik heb het niet meer en kan de
passages niet meer opzoeken.
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laatst terugkwam. Vreemd. Zijn nieuwe mysterieuze vriend Jan
was plotseling overleden, twee dagen nadat zij samen een autoongeluk hadden gehad. Hartaanval. Zij reden de Lek in en
wachtten samen tot het water hoog genoeg was gestegen om
de portieren te openen en maakten vervolgens eerst een nummer in het gras. Dat was dus Jans laatste orgasme.
Zond mijn Panorama-reportage aan Ali Sadikin, de burgemeester van Jakarta en naar de voormalige premier dr. Ali Sastroamidjojo.
Mam maakte mij tweeduizend gulden over van een ACF-aandeel en vroeg het niemand te vertellen: „ook niet aan tante Jetty”. Dat verschrikkelijke geld. Nightmarish.
Heb een gesprek met de procureur, de heer Folmer, gevoerd.
Hij benadrukte dat gevangenen in verband met een verkeersovertreding meestal ergens in Drente worden opgeborgen. Als
ik erop stond mijn straf van acht dagen eerst uit te zitten kon dit,
maar dan moest ik naar de koepelgevangenis in Haarlem. Ik zei
dat dit me absoluut niets kon schelen, als ik er maar vanaf was.
Hij keek een beetje verbaasd maar het werd ter plekke geregeld. Ik ga dus van 21 tot 28 september de bak in.
Der Stern meldde gewoon open en bloot dat Dewi Sukarno
een bijwijf van Bernie Cornfeld zou zijn, de internationale money-making operator met een rampzalig slechte naam.
Nu moet ik naar Lucia di Lammermoor van de Opera Stichting,
gedirigeerd door Tony d’Almeida. Heb er niet zo’n zin in.
Ging even naar zijn dirigentenkamer boven. Hij zei zich er op
te richten dat hij teruggevraagd zou worden. Tony leek me gewoon erg goed. Het orkest overstemde nergens de zangers. De
muziek zegt me niet veel, Gaetano Donizetti. Het lijkt me razend moeilijk een opera te dirigeren.
„Van alle werktuigen, waarmee de menselijke geest zich sinds
zijn vroegste bestaan heeft weten te verrijken (…) is het bewustzijn het meest waardevolle.” 105
Procureurgeneraal Folmer zei dat hij net als mijn vader chemisch ingenieur en meester in de rechten was. „Het Hof is nog
zeer clement met u geweest. Ik zelf vond drie weken geen zware straf.” Ik vroeg hoe ik in Haarlem zou komen. „U doet maar
of u naar een hotel gaat. Wanneer u hier komt aan de Prinsengracht rijdt u in een justitiebusje mee.” Het niet-autorijden
gaat op 1 oktober a.s. in.
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16 september 1970

Uitstekende gesprekken met Carel Enkelaar en Ton Neelissen.
Carel wil dat ik met Louis van Gasteren ga starten en indirect
via hem voor de NOS werk. Voel er niets voor. Waarom kan ik
niet gewoon aangesteld worden als ieder ander. 106
Dewi schreef een postkaart uit Tokio met een bruggetje in een
tuin: „Dear Wim, After receiving so many letters from you, I
feel like I became your lover. It is most unlikely, isn’t it???? Hahaha…. I shall be back in Paris around October 5th. Also playing a little game with your Prince (Bernhard) on November 7,
8 and 9. But it is a very very secret game. Please keep that in
your mind. D.”
Jan Willem van Cruysen was hier en bleef slapen, maar zegt me
– voor het bed – helemaal niets.
18 september 1970

Maastricht
Stralend zonnig weer. Brandde twee kaarsen, eigenlijk niet
geïnspireerd, in een Onze Lieve Vrouwe kapel.
Zen-filosoof Allan Watts werd geïnterviewed in De Haagse
Post 107 Hij is verzot op koken: „Waarlijk mijn liefste tijdverdrijf” Hij meent: „Het grote belang van de psychedelische ervaring is dat deze u verlost van uw gebruikelijke identiteit, uw
sociale identiteit, om zo te zeggen, en dat u in een kosmische
staat met het heelal terechtkomt, door, een enkel ogenblik, uw
sociale identiteit, de persoonlijkheid die u elke dag aantreft, te
verpulveren.” Geloof er niets van. De psychedelische staat is als
ordinaire dronkenschap. Er verandert wezenlijk niets. Als de rotzooi is uitgewerkt val je terug in je oorspronkelijke staat. Het is
niets anders dan een tijdelijke verstandsverbijstering en daarom
nutteloos.
Casper Bake en een vriendin stonden vandaag voor mijn deur.
Prettige afwisseling. Ik reed hen naar Monnickendam, waar ze
gingen zeilen. Ze keerden hier tegen middernacht terug en zijn
nu in de logeerkamer. Laat ze maar, nature must take its course.
19 september 1970

Eindelijk heeft de Indonesische zaakgelastigde Z.A. Samil met
lange tanden aan de NVJ geantwoord dat de hoge bazen in Jakarta hebben gedecreteerd dat mij „voorlopig” geen visum zal
worden verstrekt.108
106 Dat mag dus niet van Luns en van Den Haag, de rotzakken.
107 Haagse Post, 16 september 1970.
108 Brief van 21 september 1970. Zie bijlage 7.
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20 september 1970

Ein Heldenleben. Herfst. Voel me triest en eenzaam. Peter vroeg
me hem mijn adres in de nor te geven.
Bracht met mam bloemen op mijn vaders graf. Legde twee rozen neer, altijd een van Peter. Mam lijkt nog steeds dovig en
109 Zie ook Memoires 1953-1957.
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Smakelijke combinatie: Casper en zijn vriendin Renée. Ik heb
ze om 09:30 uur aan het haventje van Monnickendam gedropt.
Willem Klinkenberg telefoneerde dat Henk Hofland ziek thuis
was vanwege „een verschrikkelijke” intrige van de heren Lücker (de Volkskrant), Spoor (zijn medehoofdredacteur) en nog
een paar frisse meneren uit de journalistieke wereld. Denk toch
dat hij het gedeeltelijk aan zichzelf heeft te danken. Ik belde
hem meteen op, maar hij zei wel weer okay te zijn.
Kocht boeken van Carp en Jung voor Peter en belde hem op.
„Waar heb ik dit allemaal aan te danken,” zei hij. Aan niets en
aan alles.
Joe Borkin, de Washingtonse advocaat en adviseur van Bung
Karno109 antwoordde mij op papier van het advocatenkantoor
O’Connor, Green, Thomas, Walters & Kelly, Suite 1303, 1750
Pennsylvania Avenue, N.W. als volgt: „I am sorry that your
Fall lecture tour will be cancelled if you undertake the book
with Dewi. On the other hand, without you, she couldn’t do a
respectable job. Looking forward to seeing you on your next
trip. Regards, Joe.” Zond een kopie aan Dewi.
Henk Teeuw gaat de geplande reportage in Ambon maken. De
NOS zal Luns niet om een visum voor mij vragen. Met zijn interventie zou Jakarta niet kunnen weigeren. De NVJ gaat nu de
hulp van Luns inroepen voor mijn visum. Hij ziet ze al komen.
Willem Brugsma is naar de VS om Henry Cabot Lodge voor de
NOS te filmen. Hij stond erop eerste klas te vliegen. Dit werd
door de centenbaas van de NOS, Van Hofwegen, verboden.
Maar Carel Enkelaar maakte dit ongedaan. Boebie kreeg zijn
zin. Hij stelt zich aan, maar zo is hij altijd geweest, een belangrijk doende zak. Hij gaat warempel Anthony Dake – van hetzelfde laken en pak – nu helemaal vervangen bij de NOS, want
Dake wordt na het Suharto-debacle gedumpt. Elseviers maakte
bekend dat de hoofdmedewerker voor politieke zaken van de
NOS, mr. A.C.A. Dake, de wens te kennen had gegeven zijn
functie te beëindigen. Overigens geen probleem, want hij verdient zijn poen immers met een schoonmaakbedrijf.
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een beetje afwezig. Gisteren had men een kwartet van Smetana
onder handen genomen: „Moeilijk en nog erg vals,” zei zij. Ik
wordt altijd erg stil van het graf. Het krioelde van de mieren
onder de ingebouwde vaas.
Vraag aan Frank Sinatra op TV: „What would you do if your son
burned his draft-card?” Answer: „I would not be proud of him.”
Typisch. Ook meneer Sinatra denkt eerst aan zichzelf en aan
zijn prestige, in plaats van dat hij zegt: „I would try to understand my son.”
Jan Cremer belde of ik nummerplaten uit New York voor zijn
auto hier wilde meebrengen. Hij begreep niet dat mij dit alleen
lukte omdat ik in New York ben blijven wonen, zij het op papier.
In het Vondelpark was een Engelse jongen die precies op Renaud Verley leek. Hij bleef maar zeuren of ik van uniformen
hield, of ik uniformen thuis had, of ik van nazi-uniformen
hield, of ik zijden slips droeg of leren slips, zwart of rood. Hij
was zelf in leer. „I like to beat you. You have a nice fat ass. You
are full of meat. Please stick your cock between my legs.” Heel
eng. Maar in ieder geval is het weer gebeurd, precies op tijd
voordat ik de lik inga.
21 september 1970

Twee kaarsen in het Begijnhof. Vijf oude dametjes gingen ter
communie met vertrokken pijnlijke gezichten. Ook was er een
knikkerkale jonge neger in de kapel, die er hels slecht uitzag.
9:00 uur
Meldde me aan de achterzijde van het gerechtshof aan de Prinsengracht om opgenomen te worden in de koepelgevangenis
van Haarlem. Men wist van niets. We wachtten met andere veroordeelden in een buitengewoon smerig, bedompt hok. Een
pooier bestelde twintig koppen koffie voor iedereen. De stank
was ondragelijk. Het toilet was inderdaad, zoals iemand het
noemde, uit de dagen van Floris V. Krijg hoofdpijn van de pislucht.
13:30 uur
Wacht nog steeds op transport naar Haarlem. Naast me zit een
man die zes jaar geleden in Den Bosch tot vier maanden en twee
weken werd veroordeeld. Hij diende nooit maar was vanmorgen dan toch door de politie, met Hollandse efficiëntie, in Hotel Schiller van zijn bed gelicht.
Heb om een kamer alleen gevraagd.
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22 september 1970

Haarlem
Als een blok geslapen, ondanks het maar kleine venster hoog aan
de muur. ’s Ochtends wordt er geen margarine noch beleg geserveerd. Een paar droge boterhammen met thee uit een bus,
plus een puntzakje suiker. Voor de rest moet op vrijdag worden
gewacht, de enige dag dat men iets uit de kantine kan kopen.
Ik moest bijna overgeven van de stank, toen ik vanmorgen naar
het toilet moest. Niemand weet in dit land wat voor toestanden
er in gevangenissen bestaan. Van Ajax heeft men hier nooit gehoord. Misschien te duur.
Verdiep me in Erik Erikson’s Gandhi’s Truth, On the origins of
militant non-violence.110 Erikson wordt al meteen bij aankomst in
India met de vraag geconfronteerd of hij wist dat de stokoude
Gandhi er een handje van had met een jong nichtje van hem
de koffer in te kruipen. Zelfs holy men krijgen erecties! De een
rommelt met zijn nicht, de ander tegen een boom in het Vondelpark. What is the difference? Er moet à tout prix doorgeblazen
worden.
Er wordt van 10:30 tot 11:30 uur „gelucht”. Ik probeerde via de
welfareofficier, een onoprechte kerel met een natuurbeschermingsspeldje op, toch wat dingen in te kopen. Maar hij was
110 Erik Erikson, Gandhi’s Truth, On the origins of militant non-violence W.W. Norton &
Company, New York 1969, 475 pagina’s.
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15:00 uur, Haarlem, Koepelgevangenis
Hoe dikwijls zei ik niet tegen Peter als we naar het strand reden
dat dit gebouw me the creeps gaf? Daar ben ik dan. Ging meteen
naar bed, maar artikel 8 van het reglement van deze tent verbiedt dat. Een klabak keek door het luikje. Ik moest me weer
aankleden.
Schreef mam en Peter. Ook werd me gevraagd of ik wilde werken. De keuken was okay. Maar dat ging schijnbaar niet. Het is
toch wel lang zeven nachten hier. De waslokalen zijn redelijk
schoon, maar stinken wel erg. De absoluut walgelijke gevangenisonderbroeken en hemden zijn verplicht. Kon nog net op
tijd voor het avondeten zelf pindakaas, jam en kaas aanschaffen.
Messen en vorken worden weer opgehaald. De zogenaamde
koffie doet me aan de padvinderskampen uit mijn jeugd denken.
Mijn nummer-één-bewaker zegt tijdens het luchten nooit een
naam of adres te geven want ze komen je later gewoon thuis
opzoeken.
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onvermurwbaar. Vrijdag dus, maar ik ga al de daaropvolgende
maandagochtend weer weg. Ook waarschuwde hij dat het licht
niet tot 23:00 uur mocht aanblijven, omdat ik wilde lezen.
Deze bewakers zijn in hun hart verkrampte SS’ers. De bewaker
uit Gelderland zei bijvoorbeeld dat hij vooral tegen Surinamers
de laatste dagen van gevangenschap altijd erg rot deed om ze
later niet aan de deur te krijgen.
Ik schreef een brief aan de door mij aangereden wielrijdster,
mevrouw Kuijpens, dat ik in de gevangenis zat om te boeten
voor het noodlottige ongeval. Hoop dat het haar enigermate
goed deed om te weten dat de rotzak in zijn sportauto nu ook
echt vastzat.
Visite bij de gevangenisdirecteur, bij wie „huismeester” op de
deur stond. Nee, na zovele jaren was hij niet meer bang voor
gevangenen. Hij vroeg of ik was opgesloten omdat ik na het
ongeluk aanvankelijk was doorgereden. Daar was inderdaad in
hoger beroep over gesproken. Zeven dagen lezen leek hem erg
veel. Ik heb training gehad in Richards flat in New York. De
directeur was eigenlijk een lul, die je zelfs geen hand gaf. Wat
een job om te dienen in dit rat-hole.
Professor De Froe meent dat raskruisingen de beste oplossing is
om aan rassendiscriminatie een einde te maken. Hij is gek. Mijn
vader zei altijd: lijsters gaan ook niet met merels en omgekeerd,
wat overigens een kater voor hem was omdat zijn vader in Semarang aan die lieve Sima Sastro Pawiro was blijven hangen. Ik
ben niet tegen rassenvermenging, maar het is onnodig, en zeker geen oplossing voor rassendiscrimnatie.
„De mens is de toekomst van de mens.” – Carp
23 september 1970

„Eet smakelijk” zei de tuut toen hij een ontbijt van drie sneden
droogbrood en thee aangaf. Melk zie je hier helemaal nooit.
Lenin beschouwde „vrijheid” als een burgerlijk vooroordeel.
Ik zal het enthousiasme van sommigen (in dit land) voor communisme nooit begrijpen. Het moet uit louter onwetendheid
voortkomen.
Verlang meer en anders naar mijn piano dan naar Peter.
12:10 uur
Het middageten, een bord soep, lap spek, bruine bonen, aardappelen en sla, smaakte zelfs.
Gandhi besloot toen hij vijftien jaar was aan zijn vader op te
biechten dat hij een stukje goud van de armband van zijn broer
had afgenomen zonder iemand iets te zeggen. Hij schreef een
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24 september 1970

Wilde me in het waslokaal scheren, maar dat mocht niet van de
klootzakken: moet in de kamer gebeuren. Je zult hier vijf maanden moeten zitten, zoals een tandeloze boordwerktuigkundige
van de KLM die ik gisteravond ontmoette. De meeste medegevangenen zijn imbecielen en ongeletterde schurken. Er zitten
ook buitenlanders: Duitsers, Fransen en een Noor.
„Identity solutions can lead to the dissolution of friendships
(…).” – Erikson.
Begin me koortsig te voelen. Ergens is deze kamer – een hok –
deprimerend. Vooral ook door het steeds weer afsluiten van
mijn deur. Het komt allemaal op controle over dat mysterieuze
instrument in ons hoofd, de mind neer.
Er is hier een blonde jongen (26), die normaliter in een bar in
111 Gandhi’s Truth, p. 124.
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biecht en overhandigde deze. Hij vroeg ook om gestraft te worden en beloofde nooit meer te zullen stelen. Hij beschrijft dit
gebeuren in detail. Hij vermoedde zelfs dat zijn vader nu alleen
nog maar meer van hem zou houden. Erikson concludeerde
dat Gandhi junior: „with his spiritual will embodied in his ‘clean confession’ purified the father.” 111 Ik aarzel altijd wanneer ik
het woord „puur” hoor gebruiken en vraag me af of „puur”
überhaupt van deze wereld is.
Gandhi kocht in 1888 in London een viool voor drie pond.
Tegelijk brieven van mam en Peter. Mijn moeder beurt me op
door te schrijven dat het misschien toch nog „een leerzame ervaring” is om hier te zitten. Ze maakt zich zorgen over het eten
en het slapen. Ook hoopt ze dat ik voldoende boeken bij me
heb en papier om „alle ontboezemingen” op te schrijven. Ze
kent me zo goed. Peter zegt dat hij zich in Maastricht geweldig
moet concentreren. „Als je thuiskomt” – hij woont er op kamers – „moet je eigenlijk eerst een uur uitblazen. De ene docent stimuleert je en vindt dat je erge goede dingen doet en bij
de andere klap je eigenlijk dicht. Vaak zien we door de bomen
het bos niet meer vooral als de ene docent tegen de andere inwerkt.” Verder probeert hij me een hart onder de riem te steken en de gevangenschap gelaten uit te zitten, want acht dagen
zijn tenslotte gauw genoeg om.
Een pater organiseerde een avondje. Ik aarzelde maar ben gegaan. Er zitten een collectie misérables om me heen, dat is zeker. De smoelen zijn niet om te geloven. De pater liet dia’s van
Japan en Singapore zien.
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Hilversum staat. Een politieman kwam omstreeks middernacht
daar nog binnen. Hij vroeg de man of hij een borrel wilde. Nee,
dat hoefde niet. Pas om 01:03 vroeg hij om een drankje, en
toen hij het kreeg zei hij: „Zo meneer, het is na 01:00 uur dus
nu kan ik een bon uitschrijven.” De jongen kwam achter zijn
bar vandaan en ramde de tuut in elkaar. Hij werd prompt gearresteerd en opgesloten en moet nu veertien dagen straf uitzitten. Hij borrelt van verontwaardiging en opgekropte woede.
Ik zou er nooit op los geramd hebben, maar ik ben dan ook
niet zo gespierd als deze kerel duidelijk is.
De sociale ambtenaar kwam een brief, bestemd voor Dewi Sukarno, ophalen. Hij sprak over „bajesblindheid” na zevenentwintig jaar dienst. Nog vijftien maanden en dan pensioen. Wat
dan? „Ik heb een aquarium, meneer.” Zijn vrouw lijdt aan een
hartziekte.
Heb penicilline gekregen voor mijn verkoudheid.
25 september 1970

De routine is upside down. Vandaag is kantinedag. We konden
van 08:45 tot 09:45 uur onze hokken verlaten.
Las Pearl Buck’s China as I see it.112 Ik heb namenlijk tegen ds.
Koole van de IKON gezegd haar voor zijn zuil te willen filmen.
Het is een aardig boek, maar eigenlijk nep. Toch rechtvaardigt
het wel een TV-gesprek.
Opmerkelijke passages in Erikson: „(…) it makes supreme sense that you should have resolved your sexual conflicts by making it a matter of will, sealed by a vow, that as you would not
attack an inimical person with weapons, you would not attack
a loved one with phallic desire (…).” (p. 237.)
„Truth excludes the use of violence, because man is not capable of knowing the absolute truth and therefore is not competent to punish.” (p. 241.)
De Duitse jongen, die me in het begin al opviel, heeft een
sportvliegtuig volgeladen met sigaretten en is naar West-Duitsland gevlogen, prompt gesnapt en moet drie maanden zitten!
Al mijn herhaaldelijke verzoeken om kranten en tijdschriften
blijven onbeantwoord.
26 september 1970

Tijdens het luchten hoorde ik van de jongen die in de bibliotheek werkt (zit voor de vijfde keer) – hij is gespecialiseerd in
bankkraken, waarvoor hij bij Lips Sloten solliciteerde en er
112 Pearl Buck, China as I see it. John Day Company, New York 1970.
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27 september 1970

Mahatma betekent Great soul. Gandhi zag er vanaf om arts te
worden, gezien de bloedige kanten die aan het metier kleefden.
„Life to me would lose all interest if I felt that I could not attain
perfect love on earth. After all what matters is that our capacity
for loving ever expands.” – Gandhi (p. 316).
Kerkdienst. Er zingt een vrijwilligerskoortje uit Bloemendaal.
De pater is nu in het groen. Zijn vingers trommelen met de muziek mee. Een gedetineerde lijkt op Peter Gottmer, de uitgever. De arme pater lijkt zo onzeker op zijn kansel. Komt er dan
helemaal geen zekerheid van binnenuit? Een bewaker las over
mijn schouder mee terwijl ik in mijn dagboek schreef, want hij
zei dat het koortje uit Bloemendaal kwam en niet uit Zandvoort, zoals ik aanvankelijk noteerde.
12:20 uur
Nog negentienenhalf uur en ik ben vrij. De laatste loodjes wegen het zwaarst.
Een gedetineerde heet „Zwiebertje”. Hij heeft meer dan dertig
aanklachten tegen zich lopen. Joop, de barkeeper, zegt dat een
gevangenis een mens nog rotter maakt.
Bung Karno is honderd dagen geleden overleden. De familie
beklaagt zich dat er nog altijd geen steen op zijn graf werd geplaatst.
28 september 1970

06:45 uur
Nog een uur en deze job is erledigt. Het moet rot zijn voor de
anderen mij te zien vertrekken, maar ik ben dan ook geen kinderverkrachter, veedief, hasjhandelaar, kluizenopenbreker enzovoorts. Kreeg keurig een bewijs van ontslag. Om 07:00 uur
was ik op straat. Belde eerst mam.
91
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werkte om het „vak” te leren – wie hier verder zoal zitten. Een
dikke, kale oude kerel, een veedief, laadde ’s nachts in de weilanden koeien in zijn vrachtwagen om ze de volgende dag op
veemarkten van de hand te doen. Zit vier jaar maar is voor de
rest van zijn leven binnen. Een Amerikaan, een aardige knul,
zit voor hasjhandel, inspuiten en diefstal. Een Chinees uit Singapore, een jonge aantrekkelijke kerel, was een syndicaatgokker
uit de Binnen Bantammerstraat, schoot een collega met dumdumkogels aan flarden. Is ook stiletto-specialist.
Toch nog een brief van Peter. Ik zal deze vele malen lezen. Ben
dicht bij tranen.
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Raymond Price schreef uit het Witte Huis. 113
Lunchte met Tony en Lynn de Almeida Santos in het American
Hotel. We kwamen op politiek terecht en bespraken ondermeer
de oorlog in Vietnam. Alles verliep prima tot een ouder Amerikaans echtpaar aan een andere tafel opstond en bij onze tafel
stopte. Ze vroegen wie en wat ik was. „A Dutchman,” antwoordde ik. Tony zei dat hij een Fransman was. „You French,”
zei de Yankee, „you can’t fight your way out of a paper bag.”
En tegen Lynn, een Amerikaanse uit Wyoming: „and you can
rot away in France,” en de grijze dame spoog werkelijk op Lynn.
De oberkelner kwam tussenbeiden en excorteerde de gasten
naar buiten. Agressie en/of vulgaire domheid.
Abdel Gamal Nasser is overleden. Dat zal consequenties hebben voor het Nabije Oosten.
Vanavond ben ik met bus en tram naar het Vondelpark gegaan.
Was er aantoe.114
29 september 1970

Zag in The New York Times dat Eldridge Cleaver in Algiers is
neergestreken. Belde met Ton Neelissen. Het zou „misschien”
wel aardig zijn er iets aan te doen. Vroeg Henk Kersting van de
Associated Press om Cleavers telefoonnummer op te sporen via
AP Algiers. Vroeg hetzelfde aan Yves Daude van AFP in Den
Haag. Toen ik Reuters belde konden zij het nummer meteen
geven. Maar in Algiers was alles gesloten vanwege de dood van
Nasser, Sukarno’s vriend en collega.
Ralph Nijendorff is in Peters kamer getrokken en bezig deze
te verven.
Belde Hans Hoffmann, adjunct bij Panorama, of er belangstelling was voor een gesprek met Eldridge Cleaver. Hoffmann:
„Vertel me even, wie is hij.”
Woonde de receptie op de Chinese legatie in Den Haag bij als
gast van Mr. Li Mao-lai. Het was de 21ste viering van Mao’s
pandemonium. Als gewoonlijk ontmoette ik de chef protocol
van BZ, W.J.G. Baron Gevers. Had Ton Neelissen meegenomen en introduceerde hem bij de heren Lo Chiu-tien en Lo
Chinchung. Ik had de NOS namelijk voorgesteld – nadat ik in
de nor een artikel van A. den Doolaard had gelezen – om hem
een film over China te laten maken en dan zou ik als zijn
„hulpje” meegaan. Ook Bip van Lanschot en echtgenote waren
er. „Ik had niet gedacht u hier te ontmoeten,” zei ik.
113 Zie bijlage 8.
114 Ik zal maar niet beschrijven wat er gebeurde, anders zegt mijn collega dagboekschrijver Hans Warren straks weer dat ik zoveel avontuurtjes had dat ik ze kennelijk
uit mijn duim zuig. Truth is stranger than fiction, zei mam altijd.
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30 september 1970

Ralph Nijendorff kwam nog laat naar Amerbos en bleef slapen.
Aanvankelijk was ik koel, maar middenin de nacht begonnen
zijn vingers heel subtiel los te zitten. Hij was dermate opwindend bezig dat de bom inderdaad barstte. Ik vroeg me eigenlijk
af, waar deze lieve jongen dit allemaal had geleerd. Philip Nasta
en Peter hadden letterlijk alles uit de kamer weggehaald, tot
aan de vloerbedekking toe. Dat was niet behoorlijk.
Om 19:00 uur belde Ralphie opnieuw, nu in tranen. Zijn vader was razend geweest dat hij niet thuis was gekomen. Of hij
naar me toe mocht komen. Hij kwam dus en de jongen was
helemaal upset. We spraken uitvoerig. Hij ging een stuk opgewekter naar huis.
De verhalen van de spinnende kater van Harriet Laurey, de vrouw
van Ton Neelissen, is gekozen als het beste kinderboek van
1969.
1 oktober 1970

Vertrok naar Algiers. Had ik Peter moeten laten weten dat ik
wegging? Ik dacht: nee, ik schrijf wel een brief in het vliegtuig.
Vreemd genoeg geloof ik dat de tranen van Aleksei Kosygin in
Cairo echt waren. Generaal Jaafar el Numeiry, president van de
Soedan, stortte in bij de begrafenis van Nasser. Dit lijkt me
overdreven, alhoewel, wie zal het zeggen? Sukarno wist al jaren geleden dat Nasser een good guy was en toch waren ze niet
echt close.
Jef Last belde gisteren nog op om even iemand te hebben om
tegenaan te praten. Hij wilde me trakteren op „goede plaatsen”
voor Toon Hermans. Ik geloof dat ik zo aardig mogelijk duidelijk heb gemaakt niet al te geïnteresseerd te zijn om een paar
uur naar die man te gaan zitten luisteren.
Schiphol
Telefoneerde traditiegetrouw met mam. Ze was opgewekt,
want zij ging vanavond naar een concert in Den Haag.
De psychiater Donald Goodwin noemt schrijven een eenzame
aangelegenheid en tegelijkertijd een vorm van exhibitionisme.
Eenzaam, ja. Exhibitionisme, nee. Dan is het ook exhibitionisme om de straat op te gaan in tight jeans en boots en je aan den
volke te tonen. We zijn geen grotbewoners.
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„Kan van u hetzelfde zeggen,” zei hij. Sprak met mijn oude
vriend Anton Constandse, die evenals ik geshockeerd was dat
Tito niet naar Nassers begrafenis zou gaan.
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Air France flight 2323, Parijs-Algiers
Deed een brief aan Peter op de post.
2 oktober 1970

Algiers, Hotel Aletti
Zit op de JFK-Place in El-Biar. Stank. Aan het einde van het plein
staat een kerkje met een groot kruis. Aan de andere zijde een
minaret. Net als in Maastricht kan je eigenlijk niet meer op een
terrasje zitten door de benzinestank. Gelukkig merk ik het nog.
Mensen in Algiers zijn plaatjes, karakterschetjes op zichzelf. Ik
moest aan Gide en zijn Algerijnse jongetjes denken. Een bus veroorzaakt weer even een dik blauw rookgordijn en tuft verder.
Veel vrouwen dragen een sluier. Soms zelfs jongeren. Gisteravond maakte ik nog een wandeling en vroeg me af waarom ze
dit doen. Preutsheid. Bezitsvorming. Jaloezie? ‘s Avonds zie je
vrijwel alleen mannen op straat.
Algiers ligt aan zee tegen dorre heuvels aan. Ik probeerde kleinere hotels, maar alles was vol. Ik zit nu in een behoorlijk logement met een kamer met uitzicht op zee. Ben vroeg gaan slapen.
Ik wandelde naar El-Biar en heb de villa van de Amerikaanse
Black Panthers al gevonden, te herkennen aan een enorme
koperen plaat bij de ingang met een zwarte panter. Twee zelfs.
En dit allemaal, omdat ik op 14 september in The New York Times het artikel van Clyde Fansworth met Eldridge tegenkwam.
Ik werd door de Zwarte Panter, Donald Cox, ontvangen met
koffie. Hij bekeek mijn map met knipsels. Hij glimlachte maar
eenmaal, toen hij het knipsel tegenkwam dat ze in de flat van
Leonard Bernstein in een avond 12.000 dollar hadden opgehaald. Hij wilde dus eerst weten wat de NOS maximaal voor
een gesprek met Eldridge wilde betalen. „You must have noticed,” zei hij „dat we gestopt zijn met interviews, because our struggle has intensified.” Hij leek me uitzonderlijk achterdochtig.
Hij zou zien wat hij kon doen.
Ook wilde ik mijn bezoek gebruiken om enkele Braziliaanse
guerrilla’s te interviewen. Vooral Ladislaw Dowbor, die tot de
groep van Carlos Marighella van Urban guerrilla’s behoorde, interesseerde me. Zij hadden de Amerikaanse en West-Duitse
ambassadeurs gekidnapt om zodoende twee groepen guerrilla’s
vrij te krijgen, een groep van vijftien politieke gevangenen en
een van negenendertig. Zo was hij in Algiers beland, min of
meer als Cleaver en zijn makkers, op de vlucht voor de CIA en
hun puppets in de derde wereld.
Om 14:00 uur kwam de Nederlandse ambassaderaad A.C. Donker van Heel naar Hotel Aletti. Ik kon hem niet citeren want
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23:10 uur
Had een fantastische avond met Ladislaw Dobor, van Poolse afkomst, die in Lausanne studeerde en economie doceerde, en
Carlos Eduardo Fayal de Lyza, student tandheelkunde en een
echte Braziliaan. We dineerden samen en hadden intens contact. Maakte vijftig pagina’s notities. Hun codenamen waren
Homero en Jamil. Homero werd gewond in een gevecht met
de politie maar wist het huis van zijn grootvader te bereiken.
Maar zijn eigen vader, een legerofficier, die in de VS was opgeleid telefoneerde met de politie en verried zijn zoon. Hij werd
dus gearresteerd en gemarteld; met een ijzeren staaf onder de
knieën door, de handen ervoor gebonden en dan het hele zaak95
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die mogelijkheid reserveerde de ambassadeur voor zichzelf.
Maar toen hij aan het einde van het gesprek inmiddels was „ontdooid” gaf hij toe het bovenstaande gezegd te hebben, „omdat
u natuurlijk een zekere reputatie heeft.” Spaarde hem niet en
zei dat de ervaring had geleerd dat de meeste diplomaten sowieso klootzakken waren.
Een taxichauffeur: „La politique est comme la mer, Monsieur,
elle n’a pas de fond (…).” Een andere taxichauffeur antwoordde,
toen ik hem voorhield dat het Charles de Gaulle was geweest
die Algerije voor meer oorlog had gespaard: „Pas de Gaulle,
Monsieur, c’était Dieu” en hij meende dit voor honderd procent.
Donald Cox belde. Ik kon naar ze toe komen. Eldridge vertrok
aanvankelijk geen spier en deed of hij me voor het eerst van
zijn leven zag. We gingen in een kleine zijkamer, waar Huey
P. Newton aan de muur hing, the other Black Panther head-of-state. Cleaver: „I am involved in a conspiracy, man. We are not
giving interviews anymore. What good did the shit you wrote
in 1968, or the TV film you made then. It did us only harm.” Ik
dacht dat ik het in Keulen hoorde donderen. Wat was er in die
twee jaar met de man gebeurd? Hij was in Havana en Peking
geweest; was de hersenspoeling in zijn bol geslagen?
De Black Panther Delegation die naar Azië was gereisd had een
dagboek bijgehouden dat spoedig zou worden gepubliceerd.
Hij haalde een album met krantenknipsels. „Bring it back man,
it is our only copy.” Toch ontspande hij meer. Hij wees aan hoe
groot zijn zoontje Marcos nu was. Ik zei ook best brieven mee
te willen nemen naar de VS. „I’ll keep that in mind.” Daarna
vertelde hij eerst te hebben gedacht dat ik een Interpolagent
was geweest, toen ik hem in 1968 kwam interviewen. Hij wilde overwegen morgenmiddag een interview te geven.
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je ophangen. Waarschijnlijk ook van de CIA geleerd. Jamil werd
bij een routinecontrole gearresteerd wegens wapenbezit. Hij
werd eveneens gemarteld en zogenaamd ondervraagd. Hij liet
me brandwonden bij zijn enkels zien. Toen ik naar voren
bracht eigenlijk via hun contacten in Brazilië te willen gaan filmen, zeiden ze eens met een journalist van AFP te hebben gewerkt, die alle contacten doorgaf aan de Braziliaanse politie.
Het was te regelen, maar met uiterste omzichtigheid en alleen
via hen. Dacht: zou Ton Neelissen er iets van begrijpen?115
3 oktober 1970

Algiers
De zon kwam prachtig op, iets waar Peter zo van genoot in
Miami. Maar een uur later dringt de benzinestank al weer door
de open deuren van de zesde verdieping de kamer in.
President Moussa Travré van Mali arriveerde in het hotel. Ik
vroeg de piloot van zijn vliegtuig waar Modibo Keita nu was.
„I am afraid in prison,” zei hij.
„In a villa?”
„Oui,” zei de man uiterst aarzelend.
„Terrible.”
„C’est la politique,” fluisterde hij bijna.
Zocht een kapel, maar er waren geen kaarsen om te branden.
Socialisme.
Lunchte met mijn oude vriend Abdelkadir Chanderli, de eerste
ambassadeur in de VN van een vrij Algerije. Een zwarte Citroën
met chauffeur haalde me precies om 10:15 uur op en bracht me
naar een schitterende villa, Dar Al Alou, welke naam „op een
heuvel” betekent. Hij was zwaarder geworden maar verder
hetzelfde. Hij is nu president-directeur generaal van CAMEL
(Compagnie Algerienne du Méthan Liquide). We lunchten samen in een restaurant aan zee, Cercle du Baron, met kreeft en
wijn.
Algerije heeft naar schatting tweeduizend miljard kubieke meter gas. Met El Paso in Amerika hebben ze een contract om
vijfentwintig jaar lang gas te leveren. Dat komt via een pijpleiding van achthonderd kilometer uit het zuiden waar twee raffinaderijen liggen. Ook uit Nederland is er apparatuur geleverd.
Het gas wordt in bevroren toestand naar Amerika vervoerd in
daarvoor bestemde tankers.
Ik vroeg naar Ben Bella. Hij bewoonde een villa met een zwem115 Het is onmogelijk de volledige gesprekken van die avond hier op te nemen; ze bevinden zich in mijn dagboek.
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4 oktober 1970

Algiers
Cleaver trok meteen van leer. Hij noemde Julian Bond uit Georgia „an establishment bootlicker”. De opvolger van dominee
King, dominee Ralph Abernathy, vonden ze belachelijk. Maar
toen ik zei dat ik betwijfelde of Abernathy, zoals hij in mijn
voor de NOS gefilmd interview zei, werkelijk een kogel had genomen, die voor King was bestemd, zei Cleaver: „Why not,
man? King was a kind man. I would have taken a bullitt for
him.” Ik herinnerde hem er aan dat hij in 1968 in mijn film in
Californië zich had uitgesproken voor het opzetten van een
aparte zwarte staat in Amerika, met vertegenwoordiging in de
VN inbegrepen. Nu vroeg hij: „When did I say that, man?”
„In 1968, I can show you your own interview on film.” Toen
ik ze een pepermunt van King aanbood, werd gevraagd: „Are
you poisoning us, man?”
Hij was me niet komen halen, maar belde om 10:30 uur om te
vragen of ik met een taxi naar hun toe wilde komen. Ze hadden besloten dat ik geen foto’s kon nemen, maar ik kreeg wel
een stapeltje opnamen uit hun voorraad, inbegrepen foto’s uit
Hanoi, ook samen met generaal Vo-Nguyen Giap. Kreeg de
indruk dat – omdat ik niet met geld over de brug kwam – ik
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bad, ziet zijn gezin van tijd tot tijd en speelt volleybal, maar
leeft in afzondering onder permanente bewaking.
In verband met het El Paso-contract was oud-gouverneur John
Conally van Texas overgekomen. Hij zat met JFK en Jacqueline
in de auto, toen de president werd vermoord. Chanderli en hij
vlogen in een two-engine Beechcraft van CAMEL naar de gasvelden
in het zuiden. Hoog in de lucht vertrouwde Conally aan Chanderli toe: „I will never say so in public, but I am convinced Dallas was
a conspiracy and Lee Harvey Oswald was misschien niet eens op
de plaats waar ze zeggen dat hij was.” Het enige wat me stoorde bij deze geslaagde bijeenkomst en het ophalen van tal van
gemeenschappelijke herinneringen uit New York was dat de
kreeft die we te eten kregen eerst even spartelend aan de lunchtafel werd getoond.
Heb een aantal uren met de Cleavers doorgebracht. Terwijl we
intens in gesprek waren begon Eldrigde Kathleens haar bij te
knippen. Ik hield me bezig met Marcos. Later reed Eldridge
me naar Hotel Aletti terug in zijn Renault 8. Hij vroeg Kathleen
tweemaal tijdens zijn afwezigheid vooral de front gates zorgvuldig te sluiten. Hij komt me morgenochtend om 10:00 uur halen.
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ook faciliteiten moest ontberen. De hele Cleaver Club was
trouwens aanwezig, allemaal in een soort Chinese marineblauwe jekkers gekleed. Cleaver refereerde aan de Hollandse slavenhandelaren. Ze hadden hier allemaal veel plezier om. We gingen naar de woning van de Cleavers. Donald Cox reed. Ik zat
voorin naast hem. Daar aangekomen vroeg Eldridge me hem
even te helpen met het naar beneden dragen van een matras.
Vervolgens gingen we aan de ontbijttafel zitten met scrambled
eggs, rice, bacon and coffee. We kregen een gesprek van de grond,
maar zijn agressiviteit is toch wel extreem geworden. Ik maakte zoveel mogelijk aantekeningen. Wanneer ik bijvoorbeeld zei
te verwachten dat de Venezolanen vroeg of laat de oliebronnen
in eigen handen zouden nemen, riep Kathleen: „Take back,
you mean.” Toen ik over Ladislaw Dobor sprak, schoot Eldridge uit: „What makes you think, we have no contact with
the Brasilians, man.” Hij vroeg ook, waarom ik in Amerika lezingen had gegeven. „Do you think you had influence?”
„If one person in an audience catches on, it’s already something.” Hij lachte medelijdend. Toen ik zei dat ik na een aanval
van Drew Pearson (gebaseerd op informatie van mij) op Richard Nixon, waarschijnlijk door het Witte Huis was blacklisted sprong hij er weer boven op. „Where do you think that the
word blacklisting comes from, man?” Ik werd een beetje moedeloos onder die barrage van redeloos venijn. Ik herkende hem
eenvoudig niet. Later zei hij: „Tell them in you lectures, you
met me, man”.
„I will.”
Ik vertelde hem Erik Eriksons psychoanalyse van non-violence
van Mahatma Gandhi te hebben gelezen, gebaseerd op het geen
geweld aandoen van andere mensen. „Physically,” vroeg Eldridge. „No, more mentally, no violence to another man’s
soul.”
„How can we ever win a class struggle without guns, man?”
Tijdens het ontbijt escaleerde de agressie. „Holland still maintains diplomatic relations with Richard Nixon. Get your fellow-citizens to realize that they are conspiring with criminals in
Washington, with a regime that must be described as the most
criminal agressor of modern times. We, blacks, are aware of the
racist games, that Europe is playing based on the white skin of
Europeans. If you, Dutchmen, were sincere about friendship
with the third-world peoples, then they would break with the
United States, South Africa and Portugal. So, in fact, your people in Holland are part and parcel of the international American
led conspiracy. Therefore, your Dutch television is part of the
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Air Algérie, flight 1418
De douaneformaliteiten zijn dermate traag dat een nogal geparfumeerde Fransman zijn vlucht naar Palma miste. Hij was upset.
De bergen in het zuiden trekken me. Eens moet ik hier met de
TR-6 naartoe. Alleen?
Eldridge en Kathleen gaan nu binnenkort naar China. In hun
optiek zijn de Chinezen hun beste vrienden op de hele wereld.
Ik sprak dit tegen en zei zeker te weten dat Aziaten in het algemeen neerkijken op Afrikanen als primitieve inboorlingen. Ik
gaf bijvoorbeeld mijn eigen ervaring ten beste met het Indonesische Garuda-II bataljon in de Congo. De Indonesische para’s
verdomden het met Congolese vrouwen naar bed te gaan en
waren in de Congo dan ook uitermate unhappy.
116 Een paar jaar later zou ik ze, aanzienlijk gekalmeerd, in Hollywood terugzien.
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same thing. We do not want to be part of the diabolical themes
of your TV stories. Countries where we, the Black Panthers,
have friends have no diplomatic relations with these pigs. May
be general Suharto was hindered in going to Holland. But Richard Nixon would be most welcome in The Hague. While
Suharto is just another lackey of Nixon. Don’t forget, Holland
was the very first to declare war on Japan. You did this to protect the possessions you stole from the Indonesian people. Since the Roman Empire all devils in this world have been white.
Give each man in this world one vote, and let China take care
of Asia.”
Ook al kon ik hem in zekere zin gelijk geven gezien mijn eigen
walging van de oorlog in Vietnam, toch vroeg ik me met zorg
af hoe ver Cleaver, door zijn ballingschap en extreme isolatie
van zijn wortels in de VS nog in contact was met de wereld zoals deze in werkelijkheid was. Hij leefde in een soort propagandaomgeving van eigen fabrikaat. Hij bracht me niet meer naar
het hotel terug, maar naar een taxistandplaats dichtbij zijn huis.
Nam met zorg afscheid van hem en Kathleen.116
Ik wandelde door de Kashba terug en kreeg bijna tranen in mijn
ogen bij het aanzicht van kippen, hanen en eenden die aan hun
poten ondersteboven vastgebonden, levend te koop werden
aangeboden. Eigenlijk idiote sentimentaliteit, want ik eet me
een leven lang al te barsten aan kip en haan. Eend is not my favorite. Toch hingen die beesten er zo machteloos en zo volkomen unfair behandeld bij. Bij ons haal je ze tenminste rechtstreeks uit de diepvries.
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Parijs, airport-bus.
Wat een ontstellend contrast: Algiers of Parijs.
5 oktober 1970

Hotel France et Choiseu.
Kinderjuffrouw Mrs. Azuma vertelde dat Dewi er niet was. Zij
wist ook niet wanneer zij kwam. Zij en Kartika waren in september teruggekomen, want het kind ging naar de Kindergarten. Schreef Dewi een briefje.
Twee kaarsen in de Madeleine. Mis Peter.
Op de Champs Elysées kwam een neger me tegemoet, blazer,
flanel, lekkere bek met tanden. Ik draaide om. Hij draaide om.
Ik zwaaide. Hij zwaaide. Hij liep langzaam. Ik ging naar links.
Hij volgde. Het was nog geen 10:00 uur in de ochtend, nauwelijks een tijd om naar het hotel te gaan en een nummer te
maken. Ik besloot me achter een grote kastanjeboom schuil te
houden. Pikte een kastanje op en wreef er over. De kleur werd
schitterend. Associaties met Nijenrode in 1948 en Henk Hofland.
Café de la Paix
Denk veel na over hoe het artikel met Cleaver en Kathleen
moet worden. Wat zei Emerson: „A foolish consistency is the
hobgolin of little minds.” Ik heb moeite aan Cleavers denkkronkels een touw vast te knopen.
Terug in de „beschaving” lees ik weer de pers. In Beiroet knalde een razende Arabier lijnrecht in de lucht naar boven en zag
kans zes mensen te vermoorden. Toen hem werd gevraagd
waar hij mee bezig dacht te zijn, antwoordde hij: „I am shooting God, because he killed Nasser,” aldus John Hess in The
New York Times. James Reston herinnert zich in diezelfde krant
wat Harold MacMillan hem tijdens een lunch vertelde, toen hij
samen met Winston Churchill een pudding geserveerd kreeg:
„looking like an equivocal and shapeless mass of goo. Churchill
also looked at it with horror,” riep een ober en zei: „Please take
away this pudding: it has no theme.”
In de bus naar Le Bourget lag langs de snelweg een dode hond,
bruin met witte vlekken. Zijn snoet lag op het beton, net alsof
hij sliep. Het ging me door merg en been.
Kocht Pour la Libération du Brésil van Carlos Marighela. Het bevat bovendien de tekst van het Manuel du guérillero urbain.117
Op Amerbos belde ik eerst mam. De honden hadden straf want
117 Tweeëntwintig Franse uitgevers gaven het boekje gezamenlijk uit.
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6 oktober 1970

Het artikel over Eldridge Cleaver is klaar. Het is dertien pagina’s geworden en gaat naar Panorama.118
7 oktober 1970

De Volkskrant meldt dat een agent van politie van 21 jaar een
verkeersfout maakte en twee personen ernstig lichamelijk letsel
toebracht. Hij heeft honderdvijftig gulden boete en geen ontzegging van de rijbevoegdheid gekregen. Ik schreef procureurgeneraal Folmer onder meer: „U begrijpt mijn verontwaardiging. Verontwaardiging over uw beschamende schijnheiligheid
dat men van de zijde van Justitie in mijn zaak buitengewoon
clement was geweest. Mijn minachting voor u en de heren van
het college rechters dat mij meende te moeten straffen met een
week cel en een halfjaar niet rijden (terwijl ik dringend verzocht mij niet in mijn werk te belemmeren) is onbegrensd. De
onrust onder jongeren wordt door lamentabele figuren als u
veroorzaakt.”
Walter Kamp zendt de volgende uitnodiging: „Ik ben jarig geweest, geef een te gek feest: datum 10 oktober, Keizersgracht
310 in een loei van een kelder, je kunt het niet maken om niet
te komen. O, ja, neem gerust degene mee, met wie je de avond
tevoren naar bed bent geweest.”
8 oktober 1970

In Propria Cures schijnt een idioot artikel te staan dat ik JFK zou
hebben vermoord.
9 oktober 1970

Mam: „Wij hadden vroeger als Amsterdamse studentes ook
een Propria Cures, maar toen was het nog keurig (…).”
118 Panorama, 24 oktober 1970, 4 pagina’s.
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ze weigerden in de tuin te piemelen. Daarna keek ik de post
door. Een nieuw wervelwindbriefje van Dewi.
Ralph belde. Iemand van de Telegraaf vroeg telefonisch hoe me
de proeftijd van deze krant had bevallen. „Uw krant, meneer,
is de smerigste krant van Nederland.”
„U bent zeker van de VPRO?” zei hij.
Loet Kilian heeft zijn brevet gehaald, maar is toch nog gezakt
voor blindvliegen. Ze willen nu voorgoed weg uit Kew Gardens en naar Nederland terugkomen.
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Hamdorf, Laren
Vergadering met Harry Hagedorn, Kees van Langeraad en
Louis van Gasteren. Carel Enkelaar kwam tenslotte ook. Louis
en ik zouden vijf specials per jaar voor de NOS gaan maken.
Louis is zeer geestig en welbespraakt, maar ik moet hem niet.
Henk Teeuw is nooit in Ambon aangekomen. Hij moest volstaan met het filmen van enkele Ambonezen in Jakarta, waar ze
onder kommervolle omstandigheden in een kamp zitten.
Dewi is inderdaad voor de ceremonie ter ere van de eerste
honderd dagen na Bung Karno’s dood terug in Jakarta. Zij zegt
in het bezit te zijn van elf brieven en aantekeningen van Bapak,
die bewijzen dat hij niets wist van de staatsgreep van 1965.119
Dat is zeer interessant. Zij schroomt niet dit in het hol van de
leeuw te verklaren. Zij zou een aanbod hebben om in een film
te spelen maar heeft nog geen besluit genomen. Ik belde Mrs.
Azuma in Parijs en zei bezorgd te zijn om Dewi. „Me too,”
antwoordde zij. Kartika kwam ook even aan de telefoon. Dewi
wordt nu de veertiende terugverwacht.
De NRC meldde dat Indonesië mij een visum bleef weigeren en
dat de NVJ nu minister Luns had gevraagd ten mijne behoeve te
interveniëren, zoals hij dit ook voor andere journalisten deed,
bijvoorbeeld in Moskou.120
10 oktober 1970

Dit huis, Amerbos 205, is een waar toevluchtsoord geworden.
Het artikel met de Braziliaanse guerrilla’s is bijna gereed. Schreef
bovendien een artikel voor Propria Cures over Eldridge Cleaver.121 „De NOS en de VARA zijn racistische media,” aldus de
Zwarte Panterleider.
11 oktober 1970

Reisde per trein naar Bilthoven, nu ik niet meer mag rijden.
Nam eerste klas om zoveel mogelijk alleen te zijn. Ontmoette
vlak bij de Genestetlaan Margot Baud, vroeger Van Suchtelen
van de Haare, met een kerkboekje in haar hand en een flaphoed
op. Ze ging naar een plechtigheid in de nabijgelegen kerk. Zij
heeft nu vijf kinderen en een zoon van 20 jaar, Michiel. Een
dochtertje van vijf jaar was bij haar. Memories. Ik zie haar in
1944 naast me zitten in de bank van het Baarns Lyceum. Was
toen een beetje verliefd op haar. Beangstigend hoe de tijd
vliegt.
119 NRC, 9 oktober 1970.
120 NRC , 9 oktober 1970.
121 Op de voorpagina op 24 oktober 1970 gepubliceerd.
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12 oktober 1970

Prins Bernhard is toch wel een ondernemende heer. Hij is al
weer bij de opvolger van Nasser, Anwar Al-Sadat geweest. Waar
praat hij dan over en namens wie? Hij is toch geen reizend ambassadeur? Denk dat hij veel op zijn eigen houtje doet en het
zooitje in Den Haag rustig omzeilt.
Luitenant Eduardo Huerto, die Che Guevara gevangen nam
toen hij al gewond was, is bij een verdacht autoongeluk in La
Paz, Bolivia om het leven gekomen. Zo gaat dat. A la Werner
Verrips bij het viaduct in Sassenheim.
13 oktober 1970

Mijn grootvader ir. Willem Oltmans zou vandaag 100 jaar zijn
geweest.124
Peter is erg stil vanuit Maastricht. Ralphie was hier, lief ventje.
Hij bracht zijn gay-oom met vriend mee.
Bewerkte Eldridge Cleaver voor Der Stern; de koerier van Aëronaut kwam het artikel ophalen.
14 oktober 1970

Peter staat levensgroot in alle dagbladen voor Samson, halfzware
shag van Niemeyer. Een leeuw op de achtergrond. Hij neemt
een trekje van een sigaret.
De Amerikaanse negeractiviste, Angela Davis (26), is in een
motel bij New York opgepakt. Washington is vast besloten de
122 De Telegraaf, 5 juni 1970.
123 Boudewijn van Houten, Onze Hoogmoed, Arbeiderspers, Amsterdam 1970.
124 En Desi Bouterse werd op 15 oktober 1970 25 jaar oud.
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Mam hoort nog steeds niet goed. Zij zette de bloemen die ik had
meegenomen in twee vazen. Zij gaat binnenkort naar Zwitserland, waar zij naartoe leeft. Ik nam haar in mij op alsof ik alles
wat ze zei en deed in mijn geheugen wilde prenten om nooit
meer te vergeten, opdat ik me haar altijd zal herinneren zoals
zij was. Ik kijk altijd weer en nog steeds naar haar, als een soort
toverwezen dat toch echt mijn moeder is.
Buiten ruik je de lucht van de bladeren in de herfst. Viel in de
trein terug in slaap.
In juni las ik een artikel over Boudewijn van Houten door
Yvonne Laudy122 met als titel: „Tegen misdaad heb ik geen bezwaar”. Romancier, essayist en gewezen oplichter. Ik kon het
boek absoluut nergens krijgen.123 Dat heb ik hem geschreven.
Hij antwoordt uit Diepenveen om te bedanken voor de tip. Ik
lees in zijn boek, maar kan er niet doorheen komen.
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Zwarte Panter-beweging uit te roeien, het Amerikaanse ANC.
Roeland Kerbosch kwam naar Amerbos, hip en aardig, ook wel
aantrekkelijk, maar met een vleugje vulgariteit. Met hem zou
ik via Carel Enkelaar willen werken, niet met Louis van Gasteren. Ik was deze week op een avond tot 02:00 uur bij Louis,
best gezellig, maar ik moet hem gewoon niet. Hij drinkt bovendien veel te veel, net als Enkelaar en de meeste bonzen in
Hilversum. Een gevolg van de declaratieziekte.
15 oktober 1970

Louis liet me zijn film Ik weet niet waarom ik huil zien wat een
indrukwekkende documentaire was, zelfs zéér indrukwekkend.
Jan Cremer kwam als afgesproken punctueel om 16:30 uur
langs. Ook hij is aantrekkelijk. Gaf hem een zoen toen hij wegging. Zeg altijd tegen hem dat als hij zich bedenkt en op mannen overschakelt, ik beslist de primeur wil hebben. Jan droomt
er ook van een film te gaan maken. Hij noemde Louis „een
dampende vette drol.” Louis noemde Kerbosch „hoogst betrouwbaar.” Roeland zou voor geen miljoen ooit meer met Van
Gasteren willen werken. Kerbosch: „Van Gasteren zal zeggen
dat zijn zuster kanker heeft om aan de bak te komen.” Cremer:
„Kerbosch is een aardige jongen, maar hij kan niet filmen.”
Louis: „Ik ben van plan een aanklacht in te dienen tegen (die
andere filmer in het Amsterdamse) Jan Vrijman (…).” In dit
opzicht zie ik Amerbos als „een oase.” Je zou toch ziek worden van die kliek.
Mam belde vanmorgen dat een marechaussee aan de deur was
geweest met een aanmaning van honderdtachtig gulden boete
of vijftien dagen hechtenis. Ik weet niet waar dit voor is, een
verkeersovertreding?
Emile van Konijnenburg is gaarne bereid om in de zaak tegen
H. Algra – die „deze informatie” van minister Luns heeft gekregen – aan de Raad van de Journalistiek schriftelijk mee te
delen dat ik nooit hetzij direct, hetzij indirect op de loonlijst
heb gestaan van enige organisatie, zij het KLM, Unilever, et cetera, in verband met mijn activiteiten voor de groep-Rijkens.
Die verklaring is voor hem een fluitje van een cent, vooral omdat hij deksels goed weet dat hij en de groep Rijkens hun losse
beloften en toezeggingen nooit zijn nagekomen. Van Konijnenburg: „Dit is niet een vriendendienst, het is de waarheid.”
Richard Thieuliette belde. De relatie met Hans Geerlofs staat
op springen. Hij wil terug naar New York, terug naar 178 Fifth
Avenue. Hij stelde Hans als ultimatum dat hij veertien dagen
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17 oktober 1970

Luns krast eindelijk op in Den Haag en kan nu zijn streken bij
de NAVO gaan uithalen. Hoe is het mogelijk? In Brussel vangt
hij een jaarwedde van 900.000 gulden. Wel even iets anders
dan een minimumloon van 8000 gulden. Als minister kreeg hij
maar een ton per jaar dat is 1,8 miljoen in achttien jaar. Niet om
te brullen. Hij gaat de kas dus spekken. Ongelooflijk dat zo’n
man na alle scheve schaatsen die hij reed, gewoon een Europese topfunctie wegpakt. Hofland had natuurlijk gelijk toen hij
eens zei dat het succes van Luns slechts mogelijk was geweest
door de inferieure en klootzakkerige tegenstanders van de man.
Der Stern belde: ze nemen het gesprek met Eldridge Cleaver
niet. Schreef hem een briefje in Algiers.
Hoorde niets meer van Peter terwijl ik aanstonds naar New
York moet. Mam nam de telefoon niet op, wat me verontruste,
want zij is veel te dovig. Altijd weer hetzelfde liedje, ik haat het
om naar New York te vertrekken. Begin langzamer te lopen
naar de slurf van KL 643. Hopeloos.
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kreeg om te beslissen om mee naar New York te gaan. At met
Richard in het Bakhuisje en daarna dronken we koffie in de flat
van Hans. Ze waren nu anderhalf jaar praktisch dag en nacht
samen geweest, maar Hans wilde (volgens Richard) nu wel
weer eens wat anders. Soms flirtte Hans in Richards bijzijn en
daar had hij langzamerhand genoeg van.
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18 oktober 1970

Gisteren had ik na aankomst een lang gesprek met Loet Kilian.
Onze relatie, zei hij, had geleid tot zijn zelfverzekerdheid. Zelfs
financiële problemen deden hem niet meer van slag raken. Hij
had nu zelfvertrouwen. Ik antwoordde dat hij voor mij altijd de
enige was gebleven, die ik zonder de geringste terughoudendheid zowel de sleutel van mijn huis als de sleutel van mijn auto
zou geven.
Eastern flight 505 naar Louisville, Kentucky is uren verlaat.
Enerverend. Bereik pas om 22:00 uur het YMCA in Louisville.
19 oktober 1970

Om 11:00 uur gaf ik een lezing, nu voor de eerste keer voor
het Wide World Lecture Bureau en wel voor de St. Matthews
Woman’s Club. Het ging helemaal fout. Ik had kunnen weten
in een pro-Nixon-organisatie terechtgekomen te zijn, maar zei
natuurlijk dat ik de man een ramp vond. En terwijl ik daar zo
stond te spreken voor misschien een vijftigtal dames op leeftijd
en nog ouder, zocht ik voor mezelf koortsachtig naar argumenten opdat ik mijn energie en tijd niet compleet aan het verdoen
was. Het was hopeloos. Ik moet met Barbara Applegate spreken, mijn manager, die eerst van W. Colston Leigh mee naar
R. Keedick ging en nu ook bij Wide World zit.
Vloog terug naar Washington DC en bezocht het kantoor van
de voormalige gouverneur van Florida, George Smathers, om
te proberen hem voor de NOS-camera te krijgen over zijn gesprek met JFK inzake de moord op Fidel Castro.
22 oktober 1970

Bracht een bezoek aan het bureau van McGeorge Bundy, president van de Ford Foundation. Hij was er zelf niet. Ik liet de
boodschap achter dat de film met de Kennedy-adviseurs over
de leugens van Luns een succes was geweest en dat ik vermoedde dat Bundy er op de Bilderberg Conferentie met prins Bernhard over had gesproken. Miss Boyce, Bundy’s secretaresse,
antwoordde: „Hij is deze keer niet naar de Bilderberg Conferentie gegaan.” Omdat McGeorge Bundy mij had gezegd dat
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New York, Chicago, United flight 917
Lees Robert Massie’s weergave van de moord op tsaar Nicolaas II en diens gezin te Ekaterinburg in 1917. Shocking, brutal and
repulsive. Zoals het vermoorden van Demidova, de parlor maid
van de keizerin en zelfs Jimmy, de spaniël.126
Overgestapt naar Cedar Rapids.
Ik zit naast een jongen van veertien jaar en krijg pederastale gevoelens: huid, jong, ongerept, rape – maar dan op een heel lieve manier als een soort inwijding in de geheimen van de body.
Spiro Agnew, de vice-president, schijnt hier vanmiddag gesproken te hebben en nog meer opruiende taal jegens jongeren
die protesteren tegen de oorlog in Vietnam te hebben gebruikt.
Die man is een lamstraal. Zijn zoon zorgt intussen voor een hippieschandaal. Randy is betrokken bij de drugscene. Spiro begrijpt Randy evenmin als hij Amerika en de wereld begrijpt.
De VS bestaan voor de vice-president uit liberalen en radicalen.
Punt.
23 oktober 1970

Sprak gisteravond voor de Cedar Rapids Woman’s Club in het
Roosevelt Hotel. Er waren misschien honderd bejaarden aanwezig, die ieder vijf dollar entree betaalden. Mijn honorarium
was vijfhonderd dollar, maar daar moeten reis, verblijfs- en hotelkosten nog af, evenals de fee voor World Wide. Een oudere
dame speelde viool voor ik kon beginnen. De onkosten worden
gedekt uit de nalatenschap van een lid van de Club, waarvoor
een fonds werd gesticht. Maar waar ben ik mee bezig?
Vlieg om 06:45 uur terug via Chicago naar La Guardia.
14:20 uur Verenigde Naties
Woon de persconferentie bij van Edward Heath. Hij zegt feitelijk niets interessants.
Bernard Person vertelde dat Henk Hofland in New York is:
streep aan de balk. Hij zit doorgaans vastgeroest aan de Oudezijds. Ik wilde mevrouw Person bloemen brengen: „Doe het
maar niet, want het betekent extra werk voor haar.” Liet voor
Henk een boodschap achter in het Tudor Hotel.
125 Die ontmoeting zou me bij de Club van Rome brengen.
126 Robert Massie, Nicholas and Alexandra, A Dell Book, New York 1967, p. 514 en 515.
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er een Oost-West Think Tank in de maak was en dat hij in dit
project samenwerkte met dr. Philip Handler, president of the
National Academy of Sciences, vroeg ik dus om een introductie bij dr. Handler.125
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Peter lijkt zo ver weg, zo onbereikbaar. Kan toch niets meer
doen hem terug te winnen.
24 oktober 1970

Zag met Alex van Maarseveen Five Easy Pieces met Jack Nicholson. Alex is tien dagen geleden in The Village op zijn smoel geslagen en heeft stiches boven zijn oog. Hij verdomde het om in
een Gay Bar met een bodybuilder te dansen. Of, en dat denk ik
eerder, dat hij op iemand tippelde van de andere kant.
Ik lees in Schopenhauer. Denk steeds: dit moet ik Peter laten
lezen. „The most one has to fear is the moment of transition
from consciousness to infinite dream. After death you will be
what you were before birth.”127
25 oktober 1970

Het is absurd, maar ik heb maar een paar wensen: in Amerbos
te wonen, in Amsterdam te werken – voor de NOS – met Peter
samen te wonen en van mijn huis te genieten. En wat doe ik.
Zit in this rat hole, New York, logeer bij Barbara Applegate en
leef zo wat op straat.
Loet vindt dat ik een boek over Amerika zou moeten schrijven.128
26 oktober 1970

Terwijl ik, vol sombere gedachten, voornamelijk over Peter, bij
Howard & Johnson op Broadway een kop koffie zat te drinken
127 Schopenhauer, The will to live, Frederick Ungar Publishers, New York 1967.
128 Dit zou pas in 1979 gebeuren. Amerika valt, Loeb & Van der Velden uitgevers, Amsterdam.
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27 oktober 1970

Brandde twee kaarsen in St. Patricks. When closing one’s eyes
– against the light of the candles – and beginning this dialogue
with the soul, we call prayer, one seems to enter this infernal
light zone through which direct contact with Peter seems possible.
Ontmoette Basil Thorton en Ann Addison van Channel 13,
maar de film van Louis van Gasteren was niet gekomen. Telegrafeerde Van Gasteren om zijn huilfilm nu echt op te sturen.
Sprak indringend mijn nieuwe management, met mevrouw
Selma Warner. Zij waarschuwde dat alle organisaties in de VS
tegenwoordig niet meer op diepte of talent letten, maar uitsluitend bekende namen willen hebben om te komen spreken. Die
trend was me bekend. Bij Keedick werd hetzelfde gezegd. Ik
zou er niet rouwig om zijn indien na twaalf jaar stad en land te
hebben afgereisd er een einde zou komen aan die lezingentournees. Ik stelde voor dat zij Dewi Sukarno een contract zou
geven. Dat interesseerde haar. We belden Dewi in Parijs op en
toen Dewi op een speciale toon „Wim” zei roerde me dit. Ik
zei dat zij 1000 tot 2000 dollar per lezing zou kunnen krijgen.
Ze werd even stil. Ze moest van 16 tot 20 november naar Praag
en van februari tot mei 1971 naar Jakarta. Verder wilde de Daily Telegraph een artikel van 6000 woorden hebben, dus hoe kon
zij ook nog lezingen in de VS geven? Ze zei ook dat er voor
haar boek zoveel materiaal naar Parijs onderweg was: „I do not
know where to start.”
Ontmoette A. Schwoebel van Le Monde die voor een rondetafelconferentie in NYC was, dezelfde bijeenkomst waarvoor Hofland is gekomen. Taal noch teken van Henk op mijn boodschap.
129 Ik neem het maar eens op om mede mijn collega dagboekschrijver Hans Warren te
overtuigen dat het echt gebeurde.
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en voor me uit staarde kreeg ik dit briefje onder mijn neus geschoven.129 Tom kwam en stelde voor woensdag samen te lunchen. Ik dacht, op wat baseert die jongen „super”?
Bezocht dokter Frederick Stern op Fifth Avenue en dacht terug aan het moment dat ik in 1968 in dezelfde wachtkamer met
Peter zat. Of met Richard, of Chris Mena, de Cubaan. Papa
Stern maakte het prima. De tent zat weer vol nichten, ook negers. Meestal met druipers. Ik wil ook weer eens een bloedtest
laten doen. De arts liet een foto zien van een blond fotomodel.
„Hij komt hier iedere dag. Hij heeft een televisiecontract van
200.000 dollar.”
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Barones Jacqueline de Gunzburg zegt dat Joseph Luns haar gedurende een uur bezocht in haar appartement aan Park Avenue. Daar had ik hem wel eens willen tegenkomen. Bij het
noemen van mijn naam was hij zeer geagiteerd geraakt. Die
man is niet wijs.
Tom Brown was niet op de afgesproken tijd op Third Avenue,
maar toen ik wegging sprong hij uit een taxi en we aten samen
in Wienerwald. Tom werd twee jaar geleden door een dronken man aangereden waardoor de rechterkant van zijn gezicht
moest worden vernieuwd. Het is ongelooflijk mooi gedaan.
Tom is 25, zijn lover 40. Bij het afscheid nemen zei hij: „Tell
Peter, he’s very lucky.” Op grond waarvan zeggen mensen zulke dingen?
Ben naar het Everard Baths gegaan. Ik lag in mijn cabine en
piekerde over Peter, toen een jongen binnenkwam, type Frits
van Eeden, die meteen van leer trok en zeker twintig minuten
op zoveel verschillende manieren met mijn penis bezig was, dat
ik me realiseerde wat een miserabele amateur ik in dit bedrijf
ben. Hoe leer je zoiets? Tenslotte ben ik 45 jaar en dit was gewoon nieuw voor me. Ik lag over mijn ouders te denken en
vroeg me af, of nee, ik wil er zelfs niet over denken.
29 oktober 1970

Neem de vroege Metroliner naar Philadelphia. Treinen in dit
land kennen twee uiterste soorten: of ze zijn van vóór de
Tweede Wereldoorlog, of zoals deze, uit aluminium in elkaar
gezet en super.
Na het Frits-type raakte ik in de Everard nog verwikkeld met
een jonge neger met een smooth skin and lean body. Dat werd de
tweede blow job van de middag. We raakten later in gesprek. Ik
vertelde over Eldridge Cleaver in Algiers. „We really never had
a true leader,” zei hij, „not even King, who rather was a product of circumstances. When the situation will get worse, and
they will really start to shoot blacks in the streets, our black
leader will rise.” Hij vond dat de Zwarte Panters de politie en
the pigs onnodig provoceerden. „I guess, Cleaver has an axe to
grind. Probably he was sentenced unjustly in the past, but what
else do the Black Panthers do than provoke the cops? The far
majority of blacks in this country do not support them. I liked
Stokely Carmichael: he was speaking in terms of our own
identity: it was he who advocated the Afro hairdo (…).”130
130 Ik noteerde geen naam, toch was ik lichamelijk intiem met die jongen die een prima
opleiding had gehad en gearticuleerd sprak. Ik dacht: wat zou ik die jongen nog
eens graag terugzien, zoals het met de meeste jongens is die ik ontmoette.
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30 oktober 1970

Yorktown Hotel
Spendeerde in mijn slaap weer een uur met Peter. Hij was met
131 Ik heb stapels aantekeningen over Coyne; ze zijn weggevallen in deze Memoires,
helaas.
132 Pearl Buck, The Kennedy Women , The John Day Company, New York 1970.
133 Zij schreef een vriendelijke opdracht in het boek dat ik las.
134 Het damesblad Eva publiceerde het gesprek in nr. 51 op 12 december 1970 (drie pagina’s).
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Na de sauna ben ik naar Lad Johnson gegaan, de secretaris van
de Indonesische Kamer van Koophandel, 120 Wall Street. Zijn
kantoor was een even chaotische bende als altijd. Aan de muur
hingen Nixon en Suharto, wiens portret gewoon over dat van
Bung Karno heen was gelijmd. Ik realiseerde me opnieuw hoe
uitermate nauwkeurig Lad was geïnformeerd over het Suharto-regime en wat die kliek in Jakarta allemaal in zijn schild
voert. Hij sprak over een „brand new multi electronic communications center” in Jakarta, samen met de Amerikanen (CIA?)
opgezet, waardoor de hele archipel totaal onder controle van
het machtscentrum en Suharto zelf ligt. Bung Karno zou dit
nooit van de Amerikanen gekregen hebben; dat is slechts voor
brave puppets voorbestemd. Lad had, na mij in Amsterdam te
hebben opgezocht, de hele archipel grondig afgereisd. Per bus
over Sumatra tot en met de binnenlanden van Irian-Barat. De
crook Tom Coyne131 was nu zelfs een Islamiet geworden en met
een nicht van generaal Alamsjah (ook zo’n fijne meneer) getrouwd. Hij gaf me een lijst van honderdennegen Amerikaanse
firma’s die zich thans in Jakarta hebben gevestigd. Hij reed me
naar West Street, waar ik in de commune, een verbouwd pakhuis, bij fotograaf Leonard Freed en diens vrouw Brigitta logeer.
Ik ben op weg naar de schrijfster Pearl Buck. Bladerde door
The Kennedy Women.132 Ongetwijfeld een commercieel succes,
maar geen reclame voor een Nobelprijswinnares. Over Robert
Kennedy: „People loved him or hated him.” Hij was „occasionally a ruthless man,” wat Joseph Luns prachtig zou vinden
om over RFK te lezen. Het is een flodderig verhaal.
Mevrouw Buck was aardiger dan ik me haar had voorgesteld.
Ze is 78 jaar.133 Zij schreef vierenzeventig boeken en nam me
mee naar de bibliotheek op de tweede verdieping. Associated
Press had op mijn verzoek een fotograaf gezonden, die plaatjes
schoot.134 Haar assistente, Mrs. Wolfson, leek me een draak. Ik
zal een levendige herinnering aan deze oude dame behouden.
Nam een Greyhound bus naar York, Pennsylvania.
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anderen en toen we eindelijk bij elkaar kwamen was de sfeer
koud en leeg. Droomde zelfs van Erik. We reden in een auto en
hij hoorde dat er iets niet in orde was met een achterwiel.
De paus gaat zelfs op bezoek bij Suharto. Hoe kan je respect
opbrengen voor zo’n man, die tegelijkertijd Salvador Allende
in Chili een gelukwens stuurt.
Ik wil met Pearl Buck naar China om een film te maken. Zij is
na de Mao-revolutie niet meer teruggeweest. Dat zou een sensationele gebeurtenis kunnen zijn. Hoe ziet deze dame haar lievelingsland nu terug onder communistische leiding. Ik schreef
haar deze gedachte, evenals de heer Lo Chun-ching in Den
Haag, want ze zullen een visum moeten geven.
Lunchte met de dames van de Woman’s Club. Mevrouw Kathryn Wilt herinnerde zich dat ik hier elf jaar geleden ook had
gesproken. Ze waren allemaal Nixon-Agnew fans behalve één.
Wat later verscheen een meisje aan tafel, Geneviève Ray, verslaggeefster van The York Daily Record. Zij had in Boulder, Colorado, Engels gestudeerd en was zeven jaar lang Jonathan
Raymonds vriendinnetje geweest (toen hij daar filosofie studeerde). Ze zei: „I have heard so much about you, I felt I knew
you.” Hij had haar een week voor hij naar Holland ging opgezocht „for one day only”. Jonathan: en de banden die hij legt…
31 oktober 1970

Washington DC
Barbara Applegate woont hier nu en zij haalde me van het vliegveld. Zij was uitermate pessimistisch over Selma Warner en het
nieuwe management dat we beiden hadden gecontracteerd, zij
om lezingen aan de man te brengen en ik om ze te geven. Zij
vond dan ook dat ik voor Dewi Sukarno terug naar W. Colston Leigh had moeten gaan.
Om 13:00 uur ontmoette ik Bud Fensterwald van het onderzoekscomité naar de moordaanslagen van JFK met zijn law partner en chief-investigator. Vond het maar shabby offices. Ze zijn bezig om alle verzamelde informatie in computers te zetten. Bud
denkt nog steeds dat George de Mohrenschildt „a real professional” is, maar voegt eraan toe: „He and his friends (the CIA)
are too smart for us.” Ik zit in het computersysteem van het comité als nr. 7380, aldus werd me toevertrouwd. Een zekere
Don Levine heeft een boek geschreven, The Mind of an Assassin, en weigert met Bud en het comité te spreken. Ze willen nu
dat ik hem benader en hen dan verslag uitbreng. Levine schijnt
een expert te zijn over de persoon van Marina Oswald. Wat
een lol. We lunchten in een cafetaria. Ik betaalde mijn eigen
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1 november 1970

Dromen. Ik sliep met Loet Kilian samen. Er was een muziekavond op Amerbos. Er was een gastenboek. Ik zag op een vorige pagina de handtekening van mijn vader. Ik begon ervan te
huilen. Mam vroeg waarom ik huilde. Het verbaasde haar zeer
dat ik moest huilen om die handtekening in het gastenboek.135
Die verdomde dromen steeds.
Sanche de Gramont publiceert in New York Times Magazine een
omslagverhaal met Eldridge Cleaver. Mijn timing met Panorama
was nog niet zo gek.
Fensterwald en zijn collega’s hadden in hun kantoor de nodige
wapens en ammunitie in patronenholsters liggen. Ergens zijn
het altijd Old Shatterhands gebleven. Bud meende te weten dat
Madame Nu een bezoek had gebracht aan de ranch van Sylvester Dason, de vriend van George de Mohrenschildt.136
Georgetown University
Luisterde naar een Hayden-kwartet. De vier muzikanten hadden geen lange haren, eerder masturbeersmoelen. Maar ze spe135 Heb nooit op Amerbos een gastenboek bijgehouden.
136 De ranch van Sylvester Dason was door Gerard Croiset beschreven als de plaats waar
de samenzweerders de moord op JFK hebben beraamd.
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voer. Ze wilden vooral naar de George- en Jeanne-tapes luisteren, maar die zijn bij Carel Enkelaar van de NOS, want hij betaalde voor het gebruik van de CBS-studio. Heb eigenlijk geen
echt contact met deze heren.
Voor het Witte Huis was weer een anti-oorlog-in-Vietnamdemonstratie aan de gang. Helaas het merendeel hippies en
punks, sommigen zelfs als Boeddhistische monniken verkleed.
Ik keek een lange tijd naar de myriaden gezichten all around.
Gezichten lezen en interpreteren is een kunst. Een jonge college
professor met lang haar zei: „The anti-war movement brought
down one president (Lyndon Johnson), but we failed to stop
the American war-machine (…).” Hij had natuurlijk gelijk. Er
waren ook oorlogsveteranen onder de demonstranten. Er was
een neger, een ex-Vietnamstrijder, gekleed in army fatigues met
een pet op waarop een tekst was aangebracht: Che is alive. Alles
bij elkaar gaven die demonstranten een trieste aanblik van
neurotici, tot half-wits, fanatici en pot-smokers; zulke collecties
zijn geen reclame voor de Anti-War movement.
Fensterwald vroeg bijvoorbeeld: „Are you not afraid of talking
to Eldridge Cleaver?” Ik dacht, die man is eigenlijk niet goed
bij zijn hoofd. Waarom? Geen antwoord.
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len voortreffelijk. Uit heel Washington kwamen nog geen honderd mensen luisteren. En dan het Forellenkwintet van Schubert
met twee cello’s dat we vroeger op De Horst dikwijls uitvoerden met tante Jetty en ik. Ik bestudeerde intussen een student
in het publiek, in een grijs sweatshirt, korte mouwen, gespierde
armen, corduroy broek, lang haar, een zalig stuk. Een meisje
met lang blond haar speelt de pianopartij.
2 november 1970

Washington DC
Lunchte in de National Press Club. Schreef Peter vandaar. Ook
een briefje aan mevrouw Ladybird Johnson, die ik gisteravond
bij Barbara in de David Frost show had gezien. Zij had uitstekend gesproken.
Om 13:00 uur bezocht ik Joe Borkin137 in zijn advocatenkantoor. Hij is bezig een boek te schrijven over de rol van I.G.
Farben in de oorlog en hoe deze chemische gigant – voornamelijk in joodse handen – feitelijk een unholy alliance met Adolf
Hitler had gesloten.138 Ik vroeg hem hoe president Sukarno hem
ooit had gevonden en als adviseur had aangetrokken. Hij werkte jaren geleden op het Justice Department en voerde een oorlogje tegen het Nederlandse Kininekartel, waar mijn grootvader
de grondslag voor had gelegd en waar mijn vader als presidentcommissaris van de ACF en mijn oom, professor dr. Gerrit Meijer, in die dagen deel van uitmaakten. „I tried to put the quinine
people into jail,” zei Joe met enige trots en het werd me duidelijk waarom sommige leden van de ACF niet meer naar de VS
reisden. Dacht aan John Massaut. „Het is de voor Indonesië
werkende advocaat Delson in New York geweest, die Sumitro
en Sudjatmoko er op wees dat ik een gevecht leverde tegen de
Nederlandse kininefabrikanten en zodoende kwam ik uiteindelijk in Jakarta terecht,” aldus Joe.
Over het boek dat ik met Dewi wilde schrijven gaf hij de volgende adviezen. „Dewi, who came in late in the game, should
never try to write a political book, because she will be ignored.
Eleanor Roosevelt, yes, she could write about politics, but
Dewi came in when the ball-game was almost over. Absolute
power corrupts, Bill, remember that. The difference between
Sukarno and Suharto is, that the crooks around Suharto have
the support of the USA. The United States is turning as many
lands as it can in Asia into banana republics. Dewi should write
about the man Sukarno, who was a complete narcissist, inca137 Sukarno’s advocaat in Washington: zie Memoires 1953-1957.
138 Joe Borkin, I.G. Farben, The Crime and Punishment, in 1978 verschenen.
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139 Sukarno was alleen aan het einde van zijn leven omdat Suharto al zijn medestanders vermoordde of gevangen zette en hem in strikte isolatie plaatste.
140 Joe Borkin was een prominente joodse advocaat.
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pable of giving love, only capable of receiving it. Do you know
of Sukarno’s impotence? Sukarno was a public figure, this was
his love affair: with the Indonesian public. He let himself be
elected for life, which was a form of insanity. He was the only
chance for Indonesia to prevent a military take-over. He failed.
He was a damned fool. He had that responsibility, but he betrayed everybody by being a narcissist. Even Napoleon had followers, who did not want to part with him. But Sukarno was
in the end completely alone.”139
Joe Borkin: „Dewi should write a book about the psychopaths
and sycophants that betrayed him.” Hij vergeleek Suharto’s
bloedbad van 1965-1966 (en daarna) met „it was genocide, like
the pent-up hatred in Nazi-Germany for jews.”140 Hij vervolgde: „Sukarno was een van de grootste intellectuelen in onze
tijd.” Hij adviseerde om eens na te trekken hoe Bung Karno
aan zijn moeder was gehecht. Borkin had bij eerdere ontmoetingen reeds de indruk gevestigd een freelance psycho-analyticus te zijn. Hij vervolgde: „JFK had the same problem. Both
Sukarno and JFK were impotent. They had to get the public in
as a third party. You say, Dewi herself is not necessarily a sexual creature. To Kennedy and Sukarno their wives were ornaments, not people. Sukarno was a true Henri VIII. Let Dewi tell
us about the courtesans who fed the Bung foolishness. Sukarno
was no doubt the greatest art-critic since John Ruskin. He spoke
better English than Eisenhower. In Bern, I watched him giving
a press conference in four languages, Indonesian, Dutch, English and German, and he knew what he was saying. Dewi
should write about the kind of people that influenced him and
she saw in action. She should also write on his personal sexual
life.”
Borkin: „Do you know, that John Kennedy could not stand
Sukarno? This was mainly because they were alike. If Kennedy
had lived, he would have become another Sukarno. Actually,
they were homosexuals, but didn’t know it.”
Joe Borkin also felt that it was quite possible that John Foster
Dulles did say something to Joseph Luns „in the direction of US
support in a conflict over New-Guinea.”
„May be he did,” antwoordde ik, „but remember when John
Foster Dulles disappeared during the Eisenhower Administration he was followed by Christian Herter. Kennedy made it
cristal clear that he would not give such assurances, early on, to
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be exact April 16, 1961. And, still Luns continued to mislead
the Dutch Government, the parliament and the people supposedly based on an oral statement made to him several years before by Dulles, long deceased in the mean time.”141
3 november 1970

Washington DC
Van Joe Borkin arriveerde ik om 14:55 uur gistermiddag bij het
Witte Huis. Mijn NOS-televisiekaartje bleek onvoldoende. Mijn
rijbewijs uitgegeven door de State of New York was belangrijker. Mijn naam stond niet op de lijst van te verwachten gasten,
maar ik had een afspraak met Ray Price, Nixons speech writer.
Na enig getelefoneer en excuses zat ik bij Ray in diens werkkamer. Hij studeerde in 1951 af aan Yale University, terwijl ik in
de Class van 1950 had gezeten. Ik legde uit wat er na de gesprekken in Keene, New Hampshire (1968) was gebeurd en
hoe professor Richard Allan, Nixons adviseur, Herbert Klein,
diens voornaamste woordvoerder en de journalist Drew Pearson, bij een en ander betrokken waren geraakt. Vervolgens spraken we over een aanzienlijk aantal onderwerpen. Ik zette uiteen, waar Suharto mee bezig was, wat er de laatste jaren in Indonesië was gebeurd en roerde de smerige rol van ambassadeur
Marshall Green aan in tandem met de CIA. „What is the alternative to Suharto?” vroeg Ray. Daar had ik ook geen onmiddellijk antwoord op, maar ik zegde toe hem daarover te zullen
schrijven. Ray Price beschreef de bemoeiingen van Jim Garrison met Dallas en de moord op JFK als „a pathological case”. Ik
vroeg wat hij dacht van een reis van Pearl Buck naar China.
„She could even take a letter from the President (Richard
Nixon) to Mao,” stelde ik voor.
We bespraken Cambodja, Eldridge Cleaver, Vietnam, alles. Ik
vroeg wat de mogelijkheden waren voor een interview met
Henry Kissinger. „Henry gave once a talk to CBS but is staying
entirely in the background.” Het was een intense en uitstekende gedachtewisseling.142 Ik verliet het Witte Huis pas om 16:50
uur.
Voor het Witte Huis zat een ontzettend dikke lesbische vrouw
in het gras met een kolossaal bord waarop stond: „I have been
taken from Canada because I can prove that the FBI and the CIA
killed JFK and RFK and Martin Luther King, and that this count141 Ik heb enigszins uitvoerig het gesprek met Joe Borkin weergegeven omdat deze
Amerikaan Bung Karno meer dan vijftien jaar had gekend, vertrouwelijke opdrachten voor hem had uitgevoerd en met kennis van zaken over hem sprak.
142 Ray Price en ik zouden door de jaren heen in contact blijven.
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4 november 1970

Washington DC
Om 14:00 uur ontmoette ik door introductie van McGeorge
Bundy van de Ford Foundation dr. Philip Handler, president
van de meest prestigieuze think tank in de VS the National Academy of Sciences. Het was een kennismakingsbezoek.143 Hij
was inderdaad betrokken bij het oprichten van een Oost-West
think tank, die niet in Amerika of de Sovjet-Unie zou komen
en waar om te beginnen acht landen aan deelnamen. Zweden?
Nee. Holland? Nee. Italië, ja. Maar hij wilde nog weinig kwijt
en stelde voor dat ik na januari, wanneer hij meer zou kunnen
zeggen, zou terugkomen.
Ik vroeg hem naar een overeenkomst tussen Moskou en Washington over een mogelijke link-up van een Sovjet en Amerikaans ruimtevaartschip in de ruimte, zoals The New York Times
op 29 oktober 1970 als mogelijkheid had genoemd. „That was
my work,” aldus dr. Handler. „I went to meet academician
M.V. Keldysh (president of the Soviet Academy of Sciences) at
various places in Europe. A mutual trust was built making this
agreement indeed possible. But, of course, publicity-wise, it
was the US Space Agency who did it.”
Dr. Handler had voor ik hem ontmoette geluncht met Lee
Kuan Yew, de premier van Singapore. Ze hadden voornamelijk over milieuproblemen gesproken. Ik vroeg hem of hij wist
dat Lee een staatsbezoek aan Kuala Lumpur had afgezegd na de
arrestatie van drie, uit Maleisië afkomstige jongelui met (volgens
Lee) te lange haren. Het verbaasde hem, maar hij zei: „Well,
they are not going to have bums and drug addicts there,” wat
dus kennelijk de onmiddellijke associatie met lang haar was
voor dr. Handler.
Voor ik vertrok om de Metroliner van 16:15 uur terug naar
New York te nemen gaf hij me een tip: „Some day you must
go and see Aurelio Peccei in Rome, a Fiat man, who is also
enthusiastic about the East West Think Tank project. He also
has founded his own organisation, the Club of Rome, which
you must look into.”144
143 Ik zou dr. Handler letterlijk tot aan diens overlijden in 1981 leren kennen en de laatste maanden van zijn leven een manuscript van driehonderd pagina’s herinneringen
met hem schrijven.
144 Deze introductie zou mij in een heel andere richting als journalist sturen, weg van
Indonesië en de Nieuw-Guinea-affaire, naar onderwerpen betreffende het milieu,
de toekomst en de Sovjet-Unie.
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ry is run by a bunch of commies (…).” Er stond nog meer op
haar boodschap, maar ik ben doorgelopen.
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Wat was er in 1970 in werkelijkheid gebeurd? In het begin van het
jaar filmde ik, uit verontwaardiging over de wijze waarop Luns het
Indonesië-conflict voorstelde (als zouden de Kennedy’s Nederland
hebben verraden), een aantal Kennedy-medewerkers waaronder
McGeorge Bundy, president van de Ford Foundation. In een gesprek na afloop van de TV-opname adviseerde hij me eens met dr.
Philip Handler te gaan spreken. Dr. Handler zou een zeer persoonlijke vriend worden, tot hij vlak voor Nieuwjaar 1982 in een
ziekenhuis in Boston aan kanker zou overlijden. Philip Handler
introduceerde me bij Aurelio Peccei (Fiat en Olivetti), die de Club
van Rome bleek te hebben opgericht en met wie ik eveneens tot
aan diens dood in 1983 nauw heb samengewerkt. En het was dr.
Peccei, die me in 1971 in Moskou introduceerde bij diens jarenlange persoonlijke vriend, dr. Jermen M. Gvishiani, schoonzoon
van de toenmalige premier Aleksei N. Kosygin, die me op zijn
beurt bij dat eerste bezoek aan Moskou voorstelde aan academicus
Georgii Arbatov van het Amerika Instituut van de Sovjet Academie
van Wetenschappen. Het jaar 1971 werd het begin van vrijwel
non-stopreizen naar de Sovjet-Unie gedurende een periode van
vijftien jaar. Dit om aan te tonen hoe een dubbeltje in het leven
van een journalist kan rollen.
5 november 1970

New York
Telefoneerde mevrouw Pearl Buck. Ik vertelde haar dat ik bij
Ray Price op het Witte Huis ben geweest en besproken had of
het mogelijk was of zij Peking zou kunnen bezoeken. Zij zou
dan een brief van Richard Nixon voor Mao Tse-tung kunnen
meenemen om de impasse die er sedert 1949 bestond te helpen
doorbreken. We zouden dan een kleurenfilm met haar moeten
maken voor wereldwijde distributie. Zij was het er helemaal
mee eens en zei: „Do you know, that no American president,
except John Kennedy, has asked me anything about China (…).”
Bezocht W. Colston Leigh, mijn eerste lezingenmanager, zoals
Barbara had aangeraden. Hij was enthousiast om Dewi Sukarno ogenblikkelijk een brief te schrijven om een aanbod te doen
in Amerika te komen praten.145 Hij zei over mij: „I do not harm
those that leave my organisation, but I never take them back,
that is my strength.” Toch denk ik dat ik weer bij hem terug zal
komen, zeker nu Wide World tegen een faillissement aan zit.
Zij zouden Cindy Adams, die ook bij Wide World zit, nooit
een contract aanbieden. Ook Joe Borkin zei me in Washington
145 Dewi heeft het aanbod nooit aanvaard.
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6 november 1970

Plezierige ontmoeting met Najwa en Oliver Stone. Oliver
blijft een ruige beer en een beetje wild. Hij had deze zomer een
filmpje van twintig minuten gedraaid. Hij was bezig met een
146 Zie Memoires 1925-1953.
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faliekant tegen die dame gekant te zijn en het te betreuren dat
Bung Karno zich ooit met haar had ingelaten om zijn biografie
te schrijven.
Daarna twee kaarsen in St. Patricks.
Koning Peter van Joegoslavië is overleden. Ik herinner me de
ontmoeting in 1950 bij ambassadeur Jean Chauvel van Frankrijk.146
Van 13:00 tot 14:30 uur geluncht met ambassadeur Ruslan Abdulgani in het Sun Luck restaurant op Third Avenue. Hij meende dat de regering Suharto bang was voor verkiezingen, ondanks
de opgeworpen overheidsbelemmeringen en beperkingen om
werkelijk vrije verkiezingen te organiseren. „In de kring van de
Natudal Ulama begint men langzamerhand te begrijpen dat het
zo niet langer gaat. Generaal Nasution heeft nog steeds aanvaardbare betrekkingen met de NU. Bij hem gold altijd het parool: het land op de eerste plaats. Toen het leger aarzelde om
Sovjetwapens aan te kopen – generaal Yani aarzelde hierover –
hakte Nasution de knoop door en ging naar Moskou. De NU
heeft geen nationaal congres willen organiseren om de zaak niet
verder te splijten, maar Idham Chalid had misschien beter kunnen aftreden. Het leiderschap van de overgebleven PNI volgt
nog altijd Bapaks oude lijn. Ook de minister van Veteranenzaken, generaal Sarbini, is nog altijd progressief.” Ruslan was het
er mee eens dat de KAMI (studenten tegen Sukarno) nu ook corrupt waren geworden. Ik zei: „Pak Ruslan, de KAMI is immers
vanaf het begin corrupt geweest! Zij lieten zich (bewust) door
de militairen gebruiken om tegen Bapak de straat op te gaan en
in hun onnozelheid verkondigden ze de meest krankzinnige
leuzen, die zij noch begrepen, noch konden verantwoorden. Ik
heb ze ontmoet, deze ‘kinderen van de revolutie’, zoals Cosmas Batubara. Het merendeel van die zogenaamde revolutionairen waren gewoon hoodlums uit op een relletje, waar ze
mooie camouflagepakken en legertrucks voor aangeboden gekregen en de hemel mag weten wat nog meer. It was a total disgrace.” Ruslan vond de rede, die minister Adam Malik namens
Indonesië voor de Algemene Vergadering van de VN had gehouden „verschrikkelijk.” Dit herhaalde hij zelfs twee keer.
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script te schrijven voor Robin Moore’s outfit. Bill Bast had hem
nu een zeer gedetailleerde brief geschreven. Wat Jan Cremer
betreft, hij had meer en meer de indruk gekregen dat Jan misschien toch een nogal onverantwoordelijke persoon was en
niet direct de man om mee samen te werken aan een film. Het
leek hem een uitstekende gedachte om Madame Nu in Rome
en Madame Dewi in Parijs te filmen. Hij vond Satyricon een
slaapverwekkende film. Toen hij de film een tweede keer zag
vond hij dit zelfs nog meer. Hij schijnt aan zijn lijf te werken en
wat gewichten te heffen. Voor het eerst zei hij iets over Vietnam, en dat hij driemaal was gewond, een keer tijdens het fameuze Tet-offensief van de Vietcong. „And, yet, I walked
away from Vietnam without a feeling having had real contact
there.” Najwa had op Marokkaanse wijze een vis bereid, heerlijk.
Toen ik Pak Ruslan gisteren vertelde dat Joe Borkin het voor
mogelijk hield dat ik als ik naar Indonesië zou gaan, zou worden vermoord, antwoordde hij: „No, they would find no-one
who would hate you enough to shoot you.”147
Dr. Frederick Stern rapporteerde dat mijn bloed „perfectly in
order” was. Pak van mijn hart.
Ann Addison van Channel 13 had nu mijn film over Dallas en
de JFK-moord gezien en zei: „I liked your Garrison interview,
especially some of your questions, and what Garrison had to
say, which was never known in this country. I bet you, NBC
paid you a fortune for it. But National Educational Television
can’t use it.”148
Het is koud, heldere hemel, zonnig weer. New York, en dus
Manhattan, is vooral dan plezierig om er te zijn. Neem de Eastern-shuttle naar Boston om Jonathan Raymond te ontmoeten
voor ik naar Amsterdam terugga. De prijs is verhoogd: enkele
reis vierentwintig dollar naar Washington en tweeëntwintig
dollar naar Boston. Vroeger was het vijftien en veertien dollar.
Ontmoette opnieuw Ernie Estrellado van de missie van de Filippijnen bij de VN, die een paar weken geleden op me tippelde. Hij is blijkbaar ook een vriendje van Joop Avé van de Indonesische missie, Bung Karnos voormalige protocoljongen. Boston ligt prachtig aan de zee in het stralende zonlicht. Ben opgewonden om Jonathan terug te zien. Koffie met apple-pie. Ik had
het kunnen weten: dit is de machine age, oneetbaar.
147 Al die jaren - tot ik deze dagboeknotities in 1990 in Johannesburg doorneem - bleef
Ruslan adviseren nog niet naar Indonesië terug te keren in verband met mijn persoonlijke veiligheid.
148 Dit zegt veel van de toenmalige stand van zaken bij de vrije Amerikaanse televisie.
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149 Shirley Chisholm, Unbought and Unbossed. Boston Houghton Mifflin Co, 1970. Zij
was de eerste negervrouw in het Amerikaanse Congres.
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Ontmoette mevrouw Ann Barrett bij Houghton Mifflin Publishers en pikte een exemplaar op van het nieuwe boek van Shirley Chisholm.149 Gisteren haalde ik bij Stein & Day Publishers
in Manhattan het nieuwe boek over Lin Piao op. Als geaccrediteerd journalist is het gemakkelijk om review copies te bemachtigen.
Toen ik Jono belde zei hij vorige vrijdag op me te hebben gewacht. Vreemd. Hij komt om 20:00 uur naar het Sheraton
Hotel waar ik een kamer heb genomen.
Van 16:30 tot 17:45 uur sprak ik met oud-ambassadeur Howard
Jones (in Indonesië) en nu president van de Christian Science
Monitor. Hij toonde me de Board Room. Hij leidt de krant met
ferme hand en alle hoofdartikelen passeren eerst zijn bureau.
We spraken over Dewi. „Sukarno was like a little boy in her
presence. She ruled. She said what she had to say and what she
wanted and she got it. She also has quite a temperament. O,
yes, I know her, certainly.” Ambassadeur Jones en zijn vrouw
zouden samen dikwijls met Sukarno en Dewi dineren.
Jones: „After that assassination attempt during prayers at the
Merdeka Palace, I really pressed him hard on this biography. I
had pressed him on writing the book many times before. But,
then, he seemed to think, seriously about it and he said only
one person could write it. That one person, he said, would at
least be someone who would really note down what he wanted
to say. I asked him: ‘And who is that Mr. President?’ He replied: ‘Cindy Adams.’ He could have gotten anybody at the
time to do it, but he wanted her.”
Hij was het eens met Joe Borkin dat Dewi vooral geen politiek
boek zou moeten proberen te schrijven. Hij had zojuist de
drukproeven in huis gekregen van zijn eigen komende boek
over Indonesië, The Possible Dream. Hij zei Joseph Luns zo diplomatiek mogelijk behandeld te hebben in zijn memoires. We
bespraken opnieuw de mogelijkheid om ambtenaren uit de tijd
dat John Foster Dulles minister van BZ was en Jones zelf onderminister op te sporen, om na te gaan in welk mate Luns zijn
verhaal over Amerikaanse toezeggingen uit zijn duim had gezogen. Ambassadeur Jones zei dat hij toegang had tot classified
material en dat hij bereid was die zaak nader onder de loep te
nemen, mits ik hem de datum kon noemen wanneer Luns en
Dulles hun cruciale gesprek zouden hebben gevoerd. „Dulles
was meestal samen met Walter Robertson, or with me, or two
or three other people, so it was a relatively small group who
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had insight in this matter at the time. It should be relatively easy
to trace any material on that matter. Of such an important conversation,” aldus Jones, „At least a memorandum must have
been kept. Also a cable to the US Embassy in Jakarta, which is
normal practice, even in the case of secrecy.”
Ambassadeur Jones noemde twee namen van ambtenaren, die
zeker van de afspraak tussen Dulles en Luns hadden moeten afweten; namelijk Frank Underhill, nu de tweede man in de ambassade in Manilla en Gordon Mein, indertijd state department
desk-officer inzake Indonesië, maar helaas inmiddels om het leven
gekomen in Guatemala. De derde man die mogelijk iets kon
weten was William Seaball, terwijl ook oud-ambassadeur Hugh
Cummings op de hoogte zou hebben moeten zijn.
Hij vond mijn nieuwe project om te proberen Pearl Buck terug naar China te krijgen een zaak van „major diplomatic significance”, vooral wanneer Nixon haar een brief zou meegeven voor Mao.150
Jonathan kwam een half uur eerder en stapte mijn kamer binnen met de woorden: „I am now a parking lot attendant.” Hij
zag er gewassen en geschoren uit, kort haar (jammer), twee kleine gouden knoppen in zijn oorlellen, een legerhemd over een
wit ondershirt, blauwe corduroy broek, zwarte hoge schoenen
(zie hem het liefst in boots) en een donkerblauwe jekker met
leren stukken erop. „I park now limousines of pigs (bankiers)
whom I hate.” Hij had al drie maanden geen drugs aangeraakt
en ook de girls laten schieten. „I have no time to get involved
with shit.” Of hij weer ging studeren? „I will never go back to
school: are you crazy man? All I know is: I want to clear my
head of all this puritan shit. Now, I first have to find a direction. I don’t even know that what I am doing is right.” Hij was
nog steeds enthousiast over het Philadelphia Peoples Congress
waar hij was geweest met 12.000 andere Amerikanen: „Not
just blacks and whites, but people like Huey Newton.” Die had
zijn entree gemaakt omringd door twaalf forse Zwarte Panter
bodyguards. „You actually couldn’t even see him. There was an
extraordinary tension in the air. They rose all to their feet, they
had to, inspite of the announcement that we should keep to
our seats.”
Hij ontkende dat Geneviève Ray in Boulder zeven jaar zijn
vriendin was geweest. „She now goes with a guy who is both
ways.” Jono neemt nu ook karatelessen. Hij werkt dus om geld
te hebben, maar hij wordt meer en meer een revolutionair. Ed150 Peking zou mevrouw Buck geen visum geven en de doorbraak kwam niet via haar,
maar via een Amerikaans pingpongteam.
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7 november 1970

New York
Lang gesprek met Leonard Freed over de vraag of heteroseksuelen ooit homoseksuelen kunnen begrijpen.
Op de trappen van St. Patricks werd een man gearresteerd die
glazen bloemen verkocht. Ik zou een uitstekende politieagent
zijn geweest… Toen ik weer naar buiten kwam was dezelfde cop
bezig een man met een karretje met daarop brandende kastanjes op de bon te slingeren. Zeker geen behoorlijke vergunning.
Walgelijk. Laat die arme sloebers toch met rust.
8 november 1970

Verlang naar Amerbos, de vleugel en privacy.
In Kew Gardens lag een kaart van mam uit Zwitserland. Een
briefkaart van Peter uit Praag, waar hij blijkbaar met Philip Nasta naartoe is gegaan. Een bezorgde brief van mejuffrouw Büringh Boekhoudt.
9 november 1970

Loet is geslaagd voor zijn examen instructeurvlieger. Hij wil
een bijbaan nemen om meer vlieguren te halen.
Lunchte met Joop Avé in Right Bank bij Madison en 68ste
123
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ward Kennedy was „a super pig”. „May be, it is a matter of age.
My brother is now 35 and our values are different,” zei hij heel
lucide. Ik besprak Eldridge Cleaver met hem in nogal kritische
termen en dat beviel hem kennelijk niet. Hij wilde nauwelijks
geloven dat Indonesische para’s in de Congo – de uitzonderingen misschien nagelaten – zwarte vrouwen met geen vinger
aanraakten. Er zijn dertig zwarte panters in Boston en Jonathan
is in contact met ze en werkt samen.
Hij bleef gedurende het hele gesprek onrustig en om 21:50 uur
vertrok hij eigenlijk weer even onverwachts als hij was binnengevallen. Jono: „We, in America, are such idiots compared to
the Tupamaros. They are so far ahead of us in developed consciousness, like Al Fatah. What do you do with guys like that?
They believe it. They are filled with hatred and pent-up frustrations. Frightening.” Hij verdedigde met hart en ziel Angela
Davis. „What she did was show, that she was inexperienced,
but the judge that sentenced her and the other judges should
be shot. Basically, what Angela did was good and right.”
Ik schreef Geneviève Ray in York een briefje om te vertellen
dat ik hem had gezien. „I love his eyes, they can turn so dead
serious”, schreef ik haar
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straat. Hij werkt nu op het consulaat-generaal van Indonesië.151
Hij was dik en vet geworden en nauwelijks meer aantrekkelijk.
Hij heeft een erg grote mond, die jongen. Nadat ik had gezegd
dat Dewi loyaal aan Bung Karno was geweest begon hij hardop
te lachen, maar dit was een misverstand. Hij dacht dat ik „sexually loyal” had bedoeld. „Het laatste jaar van zijn presidentschap (althans vóór de coup van 1965) deed Bung Karno niets
meer. Subandrio runde het hele land. Sukarno’s fout was dat hij
werkelijk dacht dat hij de PKI in de hand had.” Adam Malik was
de meest humane mens, die hij ooit had ontmoet. „Malik deed
zijn uiterste best om Bung Karno naar het buitenland te laten
vertrekken. Tweemaal heeft Malik Bung Karno gevraagd om
please af te treden. Hij was de enige die het lef had aan het graf
van Chaerul Saleh te spreken. Hij zag kans om een confrontatie
met Singapore over de executie van twee Indonesische mariniers te voorkomen.” Hij vertelde dat Bung Karno tranen in zijn
ogen had gekregen, toen hij in 1967 was komen vragen of hij
ontheven kon worden van zijn protocolpost op het paleis om
in het buitenland te gaan werken.
Ik probeerde steeds door Avé’s Indo-masker heen te breken.
Dat lukte maar gedeeltelijk. Door al zijn ervaringen was hij
verhard. Sukarno had Subandrio als een baksteen laten vallen
en niet eenmaal zijn stem verheft om hem te redden. Sukarno
was politicus in hart en nieren. Ibu Dewi had eens militairen naar
hem toegezonden om hem op te halen, maar Avé was niet meegegaan. „Ik dien alleen president Sukarno en niemand anders,”
aldus Joop tegen de militairen. Adam Malik had haar tenslotte
het land uit gekregen, „because she simply had been so stupid
to get an exit visa.” Generaal Sutikno vond hij maar een onbelangrijke man. Wanneer Dewi naar New York zou komen interesseerde hem niet en hij zou haar niet ontmoeten. Later vroeg
hij toch zijn groeten over te brengen. Hij vond me veel te
emotioneel over Indonesië en Sukarno. „Ik vraag je één ding,”
zei hij, „geef ons in Indonesië de tijd. Think of what powerbase Suharto had when he began. Sukarno should be glad he had
Suharto as successor. Sukarno’s picture is still in his house
(…).”
Joop Avé was een spraakzaam en effectief woordvoerder voor
de Suharto-regering, die hij diende. Ik zei hem dat, toen ik Suharto ontmoette, ik onmiddellijk sympathie voor hem had opgevat „omdat Javanen voor mij nu eenmaal altijd een speciaal
soort warmte uitstralen.” Maar toen ik geleidelijk ontdekte wat
151 Later haalde Suharto hem terug naar het paleis in Jakarta en nog later zou hij zich
met toerisme gaan bezighouden.
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er werkelijk onder zijn gezag ook met Bung Karno gebeurde,
kon ik niet langer stil blijven en heb mijn mond opengedaan.
Loet en Tieneke Kilian brachten me naar de bekende vlucht
644 van de KLM.
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10 november 1970

Bij thuiskomst lag er een „pienter busuk”152 antwoord van minister Luns te wachten op het verzoek van de NVJ om te assisteren bij mijn visumaanvraag voor Indonesië. Mr. A.E. van Rantwijk zond het toe met de woorden: „Het Dagelijks Bestuur
meent, gelet op de inhoud van het antwoord van de minister,
de door u aanhangig gemaakte kwestie nu – althans voor wat
het verleden betreft – als afgedaan te mogen beschouwen.”
W. Colston Leigh zond me een afschrift van een brief aan
Dewi Sukarno van 6 november om lezingen in de VS te komen
geven. De Indonesische uitgever Masagung bood Dewi’s agent
in Londen, Peter Janson-Smith, de rechten voor het boek The
Love Letters of Sukarno aan, die mevrouw Hartini ter publicatie
beschikbaar zou hebben gesteld. De dames steken elkaar de loef
af om als eersten met Bung Karno’s brieven op de markt te komen.153 Peter schrijft mij uit Londen om via Dewi na te gaan of
Masagung inderdaad de rechten op die brieven in bezit zou
hebben.
Charles de Gaulle is zacht ingeslapen. Een onvergetelijke man.
Telefoneerde met mam. Zonder auto kan ik er niet meteen
naartoe.154 Dewi vertelde vanuit Parijs: „Prins Bernhard is very
much aware of you.” Zij had hem dus in Straatsburg bij graaf
De Beaumont tijdens een jachtpartij ontmoet, maar zij wilde die
ontmoeting noch via mij, noch via anderen laten uitlekken. Ze
wilde er kennelijk persoonlijk over praten. Zij wil haar boek
voorlopig uitstellen. Wat te doen? Ook belde de correspondent
van De Telegraaf in Tokio of ik hem bij Dewi wilde binnenloodsen. Hij wilde nota bene proberen goed te maken wat De
Telegraaf me door de jaren heen had aangedaan. Goeman Borgesius zelf had gezegd dat het een beetje te erg was geweest.
Dewi mocht het artikel ter goedkeuring lezen. Wat denkt zo’n
man eigenlijk?
Mr. G.B.J. Hiltermann kwam in een zwart pak de televisiekijkers vertellen over De Gaulle. Hij memoreerde dat de Gaulle al
152 Behasa Indonesia voor uitgekookt.
153 Masagungs brief was gedateerd op 26 oktober 1970.
154 Mocht immers zes maanden niet autorijden.
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11 november 1970

Het waait en stormt om het huis.
Alle kranten praten elkaar na over de grandeur van De Gaulle,
met uitzondering van Sal Tas in Het Parool, die vindt dat De
Gaulle niet wist wat hij deed. Over die onzin moet ik Sandberg
toch een briefje schrijven.
Niet te geloven. Sean McBride van Amnesty International is
naar Jakarta gegaan en sprak daar met juristen die hem hebben
verzekerd dat Subandrio „a fair trial” heeft gekregen. Ik heb
zelf gezien hoe fair die militaire beoordelaars met Subandrio
bezig waren. Intussen gaan de arrestaties in Indonesië gewoon
door. De regering kan niet zeggen hoeveel politieke gevangenen er zijn. Laat staan dat iemand zo ongeveer zou kunnen vertellen hoeveel mensen er door para’s en elitetroepen de hoofden zijn afgehakt. Het eiland Buru is een gigantisch concentratiekamp. Juliana speelt gastvrouw voor meneer Suharto. Joop
Avé vraagt om Suharto meer tijd te geven. Raymond Price
vraagt op het Witte Huis: „Wat is het alternatief voor Suharto?” En superjurist Sean McBride acht het Subandrio-proces en
règle geweest.
Jan Cremer kwam naar Amerbos en inderdaad heb ik vergeten
Frye boots voor hem te kopen. Hij werd toen hij uit Berlijn
kwam op Schiphol aangehouden. Zijn paspoort werd afgenomen vanwege een alimentatiekwestie en schuld aan zijn eerste
vrouw. Hans Warendorf 155 eist voor adviezen 500 gulden per
maand over een periode van vijf jaar en zolang Warendorf niet
is betaald zal een andere advocaat zijn belangen niet kunnen
behartigen. En indien hij een andere advocaat zou vinden vraagt
die ook een voorschot. Hij zit in een vicieuze cirkel en komt er
niet uit.
12 november 1970
TEE naar Parijs
Hoorde niets van Peter wat me triest en stil maakt. Schopenhauer: „We forget sometimes even what we have done, so how
much more what we have thought.”
Jan zei met werken helemaal te zullen ophouden wanneer al
zijn geld voor eeuwig bestemd was om zijn schulden te beta155 Ik had Jan aan Hans geholpen, de zoon van mijn advocaat mr. J.C.S. Warendorf.
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in 1965 in Pnom Penh had gezegd dat er geen militaire oplossing was voor het conflict van Vietnam.
Peter zwijgt nog, terwijl hij weet dat ik terug ben.
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len. Jan Buis van Bruna is van een paard gevallen en ligt in een
ziekenhuis. Geert Lubberhuizen betaalde 3.000 gulden opdat
hij alvast zijn paspoort terug kon krijgen. Hij heeft een nieuw
vriendinnetje, een danseresje uit Den Haag, maar zegt ook nog
van Posita te houden (voorzover Jan van iemand anders dan
zichzelf kan houden.)
Comte J.A. de Gobineau (1812-1882), een socioloog en diplomaat, schreef: „For man is the only animal which causes pain
to others, with no other object than causing pain (…) no other
animal ever torments another for the sake of tormenting.”
Schopenhauer citeert de graaf. Was de mens maar een dier. We
zijn iets anders ondefinieerbaars: een geniaal wangedrocht?
De Times zegt dat de „masturbation explosion” nog zorgelijker
is dan de „population explosion” en dat zou wel eens waar kunnen zijn. „If sex is not open to giving of life, sex cannot be open
to the real giving of love either,” aldus Schopenhauer. „Behind
all of this lies a deeper sickness: an increasing hatred of life itself.”
Richard Nixon en president Nikolai Podgorny arriveerden
ongeveer tegelijkertijd boven Orly voor de begrafenis van De
Gaulle. Het toestel van Nixon bleef cirkelen om Podgorny
eerst te laten landen.
De complete werken van Chopin, door dertien pianisten gespeeld, zijn hier op vijfentwintig platen uitgekomen, maar ze
kosten dan ook 495 franc.
De Gaulle heeft eens tegen James Reston gezegd: „Not France
will unite Europe, neither Britain or the United States, but
China will.” Dat gaat me veel te ver. Niemand schijnt enig begrip te hebben voor the East, wat me ook weer opvalt nu ik de
eerste hoofdstukken in het Lin Piao-boek heb gelezen. De
Gaulle dacht ook dat China de kracht in de wereld zou zijn die
de Sovjet-Unie en Europa met elkaar zou verzoenen. Zou dit
werkelijk het effect zijn van het feit dat Peking over atoomwapens beschikt? Of zullen structurele veranderingen in East and
West samenlevingen op den duur veranderen?
Het doet me goed deze passage twintig jaar later terug te lezen en
me te realiseren dat, ondanks dat ik nooit in China ben geweest omdat de Amerikanen dat in 1964 verhinderden, mijn analyse van de
Chinese realiteit ongeveer de juiste was.
Hôtel de France et Choiseul
01:00 uur
Bij aankomst in Dewi’s appartement was zij samen met de gou128
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13 november 1970

Parijs
Dewi vertelde dat, toen zij voor een week naar Jakarta terug156 Dat heb ik dus ook niet gedaan, d.w.z. nu pas, nu ik deze notities in 1990 bewerk.
157 Dat zou ze me later pas toevertrouwen, toen de druk meer van de ketel was.
158 Dat was de brief in reactie op Malik, die tegen Newsweek zei: „that man is crazy.”
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vernante van Kartika bezig foto’s in albums te plakken. Ik zag
dat de opnamen die ik bij het overstappen in Bangkok had gemaakt erbij waren. Zij heeft al een dozijn albums aangelegd van
de begrafenis van Bung Karno en haar reis naar Indonesië. Ze
doet zoiets met een nauwgezetheid en precisie, die ongeëvenaard is. Ik zei tegen haar: „Just finish it first because you will
have no peace of mind if you don’t.”
„Exactly,” antwoordde ze, „we are too much alike.”
Later vertelde zij prins Bernhard, die eregast was tijdens een diner in Straatsburg, te hebben ontmoet. Zij was de tafeldame
van de prins, want zij zat aan zijn rechterzijde. In het begin trok
hij een strak en onvriendelijk gezicht en deed moeilijk. „Then
he asked me, why I had said in the NOS television film, that he
had kneeled for Suharto. I replied to him: no, I said, if Time
Magazine is right, then I think and so on. Bernhard then told
me, he had not seen it himself, only heard about it. He told me
then, that he would have loved to visit Indonesia at Bapak’s invitation, but at that time the stupid Dutch Government did not
allow him to go.”
Zij onderbrak zichzelf en vroeg me: „Swear to me, that you
will not write about it,156 because I think I will perhaps meet
him again and we could have a beautiful friendship. I complained about Frank de Jong, who wrote bad about the Indonesian
generals prior to going with him to Jakarta and after his return
to Holland, he changed his style and tone. Why? I asked your
prince. He said, he didn’t know Frank de Jong, but perhaps he
would know his face.” Dewi voelde dat hij de niet de waarheid
sprak omdat hij haar op een wat ontwijkende manier antwoordde. Wat prins Bernhard verder over mij had gezegd vertelde ze
niet.157 Ze was verder zeer kritisch over de brief die ik Adam Malik vanuit Tokio had geschreven: „After all, he is the Foreign
Minister, and you are too emotional and fanatic.”158 Ik antwoordde dat wat mij betreft, ik tegenover Malik niet scherp
genoeg kon zijn, want ik wist voldoende over hem en hoe hij
zich tegenover Bung Karno had gedragen en uitgelaten in de jaren na de coup van 1965. Om over diens corrupte zakenpraktijken niet eens te spreken.
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reisde, ze drie dagen in Blitar was geweest voor de ceremonie
volgend op de eerste honderd dagen na het overlijden van Bapak, en de andere dagen in Jakarta was verhoord over de artikelen die ze in Japan had gepubliceerd. Waarom had ze die artikelen geschreven? Wie zat erachter en dergelijke vragen. „I
told them absolutely nothing, and above all, I didn’t tell them
what they wanted to hear. I simply stated, I have done it, it can
not be taken back, I am ready, put me in prison if you want to.
I wished, by the way, they had done so. I would have been
world famous, while my friend Edmondo de Rothschildt was
already phoning American senators.” Zij vertelde met prins
Bernhard ook over gemeenschappelijke vrienden te hebben
gesproken, zoals Edmondo de Rothschildt.
Deux Magots
Heerlijk helder, zonnig weer. Ben als enige op het terras buiten. In de Tuileries zitten de verkleurde bladeren nog aan de
kastanjebomen. Ze dwarrelen hier altijd later neer dan op Amerbos. Ik houd ontzettend van wandelen, vooral in Parijs. Peter is
dan voortdurend in mijn gedachten. Ik houd levendige dialogen met hem.
Dewi was van mening dat omdat zij een uitstekende pers had
en haar populariteit in Indonesië hoog was, de autoriteiten er
niet over piekerden „ (…) to touch me. But Suharto must hate
me.” Zij toonde een foto van Suharto bij de lijkkist van Bapak.
Generaal Sutikno stond achter hem, in burger gekleed. Ik vertelde dat Joop Avé had gezegd dat Bung Karno’s foto nog altijd
in Suharto’s huis stond. „Suharto has become nasty these years,”
zei ze op een cynische toon. Generaal Sutikno heeft alle bezittingen van Bung Karno uit de paleizen in beslag laten nemen en
schijnt een catalogus aan te leggen. „Suharto is keeping all of Bapak’s paintings,” zei Dewi. Ik dacht: Laat maar voor zolang als
het duurt.
Tweemaal heb ik als journalist Sutikno bij president Sukarno geïntroduceerd. De eerste maal was in 1957. Hij had mij toen een brief
geschreven over de moeilijkheden die het Garuda I bataljon in
Egypte en Gaza ondervond van lokale Arabieren, terwijl de Indonesiërs onder de vlag van de VN dienden. Bung Karno liet de zaak
uitzoeken en het Garuda I bataljon werd teruggeroepen.159 De
tweede maal was in 1966, een jaar na de coup, toen ik voor de
laatste maal in Indonesië was. Ik bracht Sutikno Lukitodisastra
159 Zie Memoires 1953-1957.
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14 november 1970

Parijs
Verlang intens naar Peter.
Lunch in het appartement van Dewi. Zij begon vrijwel meteen weer over Adam Malik en zei dat zij zich hoogst onaangenaam had gevoeld, toen de minister haar met de tekst van mijn
brief uit Tokio had geconfronteerd. Zij redeneerde: „He can
say anything he wants, because after all he is the Foreign Minister of Indonesia.” Ik probeerde haar uiteen te zetten dat juist
omdat hij de minister was, hij niet maar raak kon liegen en wat
mij betreft zeker niet over Bung Karno, die ik toevallig ook
kende en van wie ik wist wat hij dacht.
Dewi: „Wim, I am actually like you. We are both crazy (…).”
Een obscure verslaggeefster verscheen. We vertrokken naar het
George V Hotel, waar we op de eerste verdieping een, in mijn
ogen, maffiose uitgever ontmoetten: Joseph von Ferenczy. Hij
wilde een contract met Dewi sluiten, zodat zij wereldwijd een
eigen rubriek kon schrijven. Het onderwerp: high society life.
Dewi gaat volgende week jagen met vrienden bij generaal Franco in Spanje. Dus zij kan er een fraai verhaal over vertellen. Ik
dacht: „Dit moet ze nooit doen, want niemand kijkt haar meer
aan.” Ik vond de Ferenczy-entourage goedkoop en tweederangs en vooral vertrouwde ik de deal niet. Dewi tegen mij:
„But if I have my own column, I do have a strong weapon.”
„It’s not worth it,” zei ik. Dewi bood hem nota bene haar boek
aan, waarop Ferenzcy zei alleen geïnteresseerd te zijn indien hij
de wereldrechten zou kunnen krijgen. Een dergelijke operatie
werkte als de stock-market: het was niet mogelijk om aparte contracten met ieder land te sluiten. Dewi had trouwens al een
principeafspraak met Peter Janson-Smith in Londen. Ze zeurde
een beetje over Peter en wilde weten welke auteurs hij verder
uit gaf en of zij niet lucratievere contracten zou kunnen sluiten.
Toen ik gisteravond haar flat verliet zei ze: „Go and find yourself a nice boy (…).” Ook raadde zij aan naar Chez Eugène te
gaan, waar een floorshow met strippende jongens werd gegeven.
Ik ben gaan kijken. Screaming faggots, absoluut niets voor mij.
160 Zie Memoires 1961, oktober, NOS-reis naar Indonesië.
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toen op een ochtend met Bapaks toestemming mee naar het paleis. We hebben daarop met zijn drieën een gesprek gevoerd, waarbij ik wilde meehelpen een brug te slaan, of die te helpen versterken, tussen de militairen rond Suharto en het staatshoofd.160
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De blonde ster, een muscle boy verscheen ten tonele in een naziuniform gevolgd door een striptease, die eindigde in zwarte
lingerie. Disgusting.
We hebben gisteravond met een kennis van Dewi en diens Japanse vriendin, mevrouw Azuma en Kartika in restaurant Bali
gedineerd. Toen Kartika naar bed ging gaf zij haar moeder een
kus en kwam toen naar mij toe en ik kreeg er ook een. Dit ontroerde me sterk. Ik dacht helemaal aan Bung Karno.
Zag de film Waterloo. Dewi was naar de première geweest. Het
was een verschrikking. Duizenden soldaten, duizenden paarden en hoeveel van de dieren hebben ze moeten afmaken omdat ze kreupel raakten bij die wilde oorlogscènes? Is het nodig
de waanzin van Waterloo nog eens helemaal te gaan herhalen
als entertainment honderd jaar later? En wat kost dit allemaal
niet?
Net nadat ik een douche had genomen om te gaan slapen belde
Dewi om 23:30 uur. Haar gasten waren vertrokken, of ik nog
naar Avenue Mondaine wilde komen? Ik houd niet van nachtbraken, maar vooruit dan maar. Helaas was ze in een opgewonden stemming, wat ik had kunnen weten. Het werd een
nare ontmoeting. Een gast was achtergebleven, een mislukte
Amerikaanse schrijver, die Philip heette. Dat maakte de confrontatie dubbel zo vervelend. Alles werd weer opgehaald, De
Telegraaf, Frank de Jong, ondankbaarheid en „the only goed
thing Jacqueline Kennedy dit was not to write a book afterwards. Because she would have to write a downgrading book. I
would not want to cheapen some aspects of Bapak’s life, or attack for instance Fathmawati. 161 Because she is the cause of Bapak’s love life with other women.” Ze zei nu een redelijke relatie met mevrouw Hartini Sukarno te hebben, evenals haar
kinderen en Kartika’s halfbroers.
Toen Philip haar wilde kalmeren om niet te rottig tegen mij te
doen, zei Dewi: „He is a member of the family only his mother
forgot to give him something (…).162 I am only fighting with
him like that.” Zij beschuldigde me er nu van dat ik haar naar
Frank de Jong had moeten brengen zodat hij gestopt zou zijn
slecht over haar te schrijven. Maar als ik haar was zou ik nooit
een stap in de richting van die man zetten en hem in zijn vet
gaar laten koken. Ik vroeg me bezorgd af, hoe ik Dewi, eenmaal in een kruidje-roer-me-niet-stemming verzeild geraakt,
zou kunnen bijsturen.
161 De moeder van Sukarno’s eerste vijf kinderen.
162 Een bijzonder ongepaste aanduiding naar mijn gericht-zijn op vrienden, zeker in
het bijzijn van Philip.
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12 Avenue Montaigne
Mijn korte bontjas van konijn uit New York heeft Dewi meteen „your Russian rat” gedoopt.
Dewi staat in de People Section van Time samen met public relations-directeur Jean-Claude Dauzonne bij het bereiden van
een pot-au-feu van enige omvang.163
In de London Observer wordt gemeld dat prins Bernhard en Suharto zich samen inspannen voor het redden van de Javaanse
rinoceros. Ik wacht op Dewi en lees. Ik hoor hoe Kartika in de
zijkamer een verhaal afsteekt tegen een levensgrote giraffe. Het
kind spreekt vloeiend Frans. Dewi was weer te laat. Ze kwam
van een fotosessie. Zij heeft haar secretaresse haar congé gegeven: 300 dollar per maand was voor alleen de ochtend teveel.
Zoals ik een paar jaar geleden een brief voor mevrouw Marguerite Oswald schreef om de advocaat Mark Lane te ontslaan,
zo zat ik nu namens Dewi een brief te richten aan Maître
Magné over een probleem met haar flat. Op 8 december 1967
had zij het contract getekend voor 700 dollar per maand. Op
10 december 1967 had zij de overeenkomst opgezegd, omdat
zij inmiddels had besloten een ander appartement in hetzelfde
gebouw te kopen. De 2.000 dollar, die zij vooruit had betaald
voor het eerste appartement, was nimmer geretourneerd. Zij
wilde dit geld terug hebben. Het had eindeloos veel moeite gekost te ontdekken wie de eigenaar van het gebouw was. Hij
woonde in Brussel en heette baron Jansen. Ik dacht eerst dat het
een mop was, maar de man scheen te bestaan. Ook antwoordden we samen W. Colston Leigh dat zij geïnteresseerd was in
het geven van lezingen, maar dat zij betwijfelde of ze hier de
bekwaamheid voor had. Zij stuntelt inderdaad nog wel eens met
het Engels, wat ook op televisie een probleem is. Dewi wilde
dat ik de Indonesische uitgever Masagung zou ontmoeten.
„He is a very special man. He is the only man who can go and
163 Time Magazine, 16 november 1970.
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Parijs
Dewi: „Indonesia is owned for one third bij the United-States,
one third by Japan and one third by Europe. The western industrial nations will not give that up so soon. Therefore, I expect Suharto to be in power for ten, may be fifteen years. Indonesians are not like Chinese. They disagree, but they will not
fight. Actually, I think Indonesians are rotten to the core. How
could I write all that?”
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see Suharto any time. Some say he is an international spy. And
never say to anyone in Indonesia ever, that you are a friend of
someone, because they hate you already immediately. Like,
when you speak of Sutikno. You do not really know the man’s
background.” Over de telefoon vertelde zij aan iemand: „It
will be a hunting trip entirely. First Vienna, than Prague, than
Spain, hunting with Franco and Juan Carlos, like last year, and
next London. But the hunt will be outside London, of course.” Via een ander telefoongesprek stemde ze toe in december
een gesprek met Der Stern te hebben.
We spraken af van 4 tot 21 december aan haar boek te werken.
Bij het afscheid zei ik: „If you need advise, call me.”
„If you need advise on sex, call me,” antwoordde ze. De 17de
had zij een receptie van la Reine Eugénie d’Espagne, le prince
et la princesse Napoléon, le prince de Murat enzovoorts. Zij
kende vele De Gunzburgs, maar niet Jacqueline.
17 november 1970

Amerbos
Ralph kwam slapen. Hij is zalig in bed, maar ik voel slechts affectie voor hem. Ik houd niet echt van hem.
Bracht een bezoek aan de heer Lo Tien op de Chinese legatie
in Den Haag. Hij had me op televisie gezien bij de teach-in over
het Suharto-regime. „U was een vriend van Sukarno?”
„Nog.”
Verbaasd: „Nog?”
„Zeker, meneer, voor altijd.” Hij scheen het plan een film met
Pearl Buck in zijn land te gaan maken een uitstekend project te
vinden. Het artikel dat ik hem over deze dame uit Amerika had
gezonden had hij ontvangen, dus waarschijnlijk draaide de molen reeds. Ton Neelissen was zeer geïnteresseerd om de film
voor de NOS te laten maken.
18 november 1970

Zag in een droom Peter achter het huis dansen. Hij keek nogal
minachtend. Ik sliep zo lang mogelijk om werkelijk uit te rusten.
19 november 1970

Lag tot 03:00 uur met Ralp in bed te praten. Hij vond dat Peter in het bijzijn van Philip een totaal andere rol speelde en helemaal anders was dan met mij. „Hij viel even uit die rol, toen
ik jouw naam noemde. Toen ik hem met jou zag vond ik hem
veel menselijker.”
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20 november 1970

Ralphie is zojuist vertrokken. Het is 07:40 uur en de lucht is
gekleurd en mistig. Mijn hart breekt als ik aan Peter denk.
Mam, tante Jetty, hun twee beste vriendinnen Meta de Vries
en Annie Wibaut en een ander familielid, Connie Hermens164
kwamen lunchen. Bezoek van vijf dames. Ik hield me vrijwel
stil en observeerde in het bijzonder bijna steeds mam. Boven
haar rechteroog leek zij een rode rand te hebben. Had ik maar
foto’s genomen. Om half drie vertrok het gezelschap. Ik werd
van de gebeurtenis in en in triest, tot tranen toe bewogen.
Tante Jetty had een VARA-film op de televisie gezien, waarbij
fazanten maandenlang met graankorrels werden geleerd bepaalde paden te bewandelen, „en dan kwamen prins Bernhard
met zijn makkers de stomme dieren even afschieten. Het zegt
toch eigenlijk alles over die man.” De vijf dames waren het er
over eens dat het au fond „een misselijke kerel” was.
Had een artikel over Eldridge Cleaver naar de Washington Post
gezonden, maar kreeg het terug want Jesse Lewis van de Post
had zojuist Cleaver in Algiers gesproken en beschreven. Op
mijn verzoek was het doorgezonden aan Howard Jones bij de
Christian Science Monitor. Als bewijs sloot Howard Simons,
assistant managing editor, het artikel van Jesse Lewis mee in.
Constante pech.
22 november 1970

Ga naar mam in Bilthoven, want het is prachtig weer en zij is
alleen. Zij hoort nog steeds niet goed. Zij kijkt nu ook naar je
mond als je spreekt. Vreemd.
„Moi, j’ai fait de l’amitié un métier: c’est un rude métier (…)”
– André Gide
Peter belde om 20:30 uur. Hij was kennelijk bij Philip Nasta in
Oostelbeers. Er waren gasten. „Ik ben erg triest,” zei hij, „en
wilde jou opbellen.” Ik heb het eerder gehoord, maar God mag
weten of het waar was. „Ik zit in een klas met acht leerlingen,
allemaal gek.” Hij krijgt nu in Maastricht een iets grotere flat
met een privé-douche.
164 Zij was een dochter uit het huwelijk van mijn grootvader ir. Willem Oltmans met de
Javaanse Sima Sastro Pawiro.
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Aize de Visser van Bosch & Keuning kwam naar Amerbos. Hij
vindt een fiftyfifty-overeenkomst over Dewi’s boek volkomen
redelijk. Een voorschot van 10.000 gulden is okay en een taperecorder en tapes worden verschaft.
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23 november 1970

Poek Zumpolle had iemand nodig om haar tentoonstelling te
openen. Toevallig stond ik in een ijzerwinkel naast de acteur
Henk Molenberg. Kende hem wel niet, maar hij wilde het
doen. Poek in de zevende hemel.
Vannacht belde Dewi om 03:30 uur vanuit Madrid. Ze keert 2
december naar Parijs terug. Ze wilde kennelijk even met een
vriend praten.
24 november 1970

Droomde dat ik met mam in een groot bos was. Het was warm
weer. Ik had mijn hemd zelfs uitgedaan. Mam had een konijn
bij zich dat eenentwintig jongen kreeg, die allemaal mati 165 waren. Ik zie het beeld nog voor me, ik zag nog nooit zoveel
doodgeboren konijntjes. Mam zei haar aap166 in het gras te hebben vergeten.
Ralph slaapt bijna iedere nacht bij me. Ik lach veel met hem.
Hij is lief en aanhankelijk, van top tot teen een Indische jongen
en zeer civilized.
Nam de trein naar Maastricht. Peter wachtte op het Vrijthof op
me. Het was eerst erg vreemd weer samen te zijn. Hij was mager en zijn middel was meer wespentaille dan ooit. „Ik herken
je niet,” waren zijn eerste woorden. De Maastrichtse toneelschool is bezig een nachtmerrie voor hem te worden. „In het
begin kon ik alles en durfde ik alles. Nu klap ik dicht, vooral met
al die waanzin om me heen. Een griet zei tegen me: ‘Ik ben
van 16:00 uur tot middernacht met mijn gezicht bezig geweest
en ik was zo moe’. Sommige leraren waren duidelijk sadisten.
Ze zeggen dat ze je afbreken om je te kunnen opbouwen. Soms
wil ik weglopen omdat het zinloos is hier mee door te gaan. O,
ik weet dat ik het zeer goed zou kunnen.” Hij had met een
beeldende kunstenaar zowat de enige behoorlijke gesprekken
gehad sinds hij in Maastricht was. Hij moest op 1 december
naar de verjaardag van zijn moeder: „altijd dezelfde lieve schat.”
We aten in In de Marmiet en later liep hij mee tot op het perron. „Het heeft veel te lang geduurd. Ik was zo gedeprimeerd.
Je hebt me helemaal opgeknapt.”
22:05 uur (trein)
Het lijkt een onwerkelijke droom. Heb ik Peter werkelijk gezien? Hoe heeft hij het ervaren en ik?
165 Behasa Indonesia voor dood.
166 Onder elkaar noemde mam haar tas, waar dus geld in zat „de aap”, een uitdrukking
die ze van mij had overgenomen en die ik van Inez Röell had nageaapt.
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26 november 1970

Ralph bracht prachtige herfstasters mee.
Een gruwelspektakel heeft in Tokio plaatsgehad. De schrijver
Yukio Mishima (45) heeft harakiri gepleegd, en hoe. Om 11:00
uur drong Mishima met vijf van zijn volgelingen het hoofdkwartier van generaal Masuda binnen. Na een gevecht drongen zij tot de werkkamer van de generaal door en bonden hem
aan zijn stoel vast. Mishima liet 2000 militairen optrommelen
en sprak ze vanaf het balkon toe. „Laat ons opstaan en samen
sterven om ons doel te bereiken: de herziening van de grondwet die ons het oorlogvoeren verbiedt.” De soldaten beneden
namen hem niet serieus, maar Mishima sprak maar door. Hij besloot met de woorden: „Ik wil de cultuur van het zwaard in Japan herstellen. Tenno heika banzai!”167 Hij ging naar binnen,
ontblootte zijn bovenlijf en pleegde harakiri, door met een kort
zwaard zijn maagstreek open te snijden. Een van zijn volgelingen sloeg vervolgens met een zwaard zijn hoofd af in de traditionele stijl van de Japanse zelfmoord. Een jonge volgeling van
Mishima, Hisjo Morita (25), pleegde op dezelfde wijze rituele
zelfmoord en een van zijn kameraden sloeg ook zijn hoofd af.
Mishima was homoseksueel. Zou Hisjo Morita zijn vriendje
zijn geweest? In 1968 richtte Mishima de bond van het schild,
Tate No Kai, op. Zij telt tachtig leden. Zij dragen uniformen en
witte hoofddoeken ten teken dat zij bereid zijn te sterven. Ik
probeer me in te denken wat er in Mishima’s hoofd kan zijn om
gegaan. We zijn even oud. Welke weg heeft hij bewandeld om
zich naar dat ene moment toe te werken?
Hans Hoffmann wil weten wanneer fotograaf Theo van Houts
foto’s van Dewi en Kartika in Parijs kan gaan maken. „Jij zelf
weet beter dan wie ook wat je Dewi vragen moet en kunt.”
Panorama wil „een strikt menselijke reportage” hebben.168
Jaap Jansen van Uitgeverij van Gennep gaat naar Peking. Ik
heb hem een brief voor Djawoto, Sukarno’s laatste ambassadeur in Peking – die daar is gebleven – meegegeven. Leerde
hem voor het eerst in 1956 op reis met Sukarno in Italië kennen.169 Hoe zou het met deze balling zijn?
167 Lang Leve de Keizer.
168 Brief van 24 november 1970.
169 Zie Memoires 1953-1957.
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Alle kranten melden dat Dewi met Yul Brynner in Hongkong
Het parfum van de prinses gaat filmen. Zij zou 360.000 gulden
voor haar rol ontvangen. Het lijkt me een onzinverhaal.
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28 november 1970

Droomde van juffrouw Büringh Boekhoudt dat ik een ernstig
meningsverschil met haar had. Ik sloeg erbij op de tafel. Ik ken
haar bijna dertig jaar. Een dergelijk optreden is ondenkbaar.
Gisteren sprak ze afkeurend over het schrijven van een boek
met Dewi Sukarno. Vannacht in mijn droom besloot ik gedecideerd bij mijn plan voor een boek te blijven.
Het is niet te geloven, maar Suharto heeft opnieuw een aantal
mensen later arresteren, dit keer in Surabaja op verdenking betrokken te zijn geweest bij de staatsgreep van vijf jaar geleden.
Het is gewoon terreur om iedere mogelijkheid van een herleving van Sukarnisme permanent de kop in te drukken.
Nu brengt Frank de Jong – die nog niet zo lang geleden televisierubrieken schreef en zich met Hilversum bemoeide – een
hele pagina in De Telegraaf: SUKARNO DE GROTE ACTEUR DIE IK
LIEF HAD. Sinds ik Dewi monopoliseerde kwam hij aanzetten
met memoires van mevrouw Hartini Sukarno (50) die in 1954
met Bapak trouwde. Nu had mevrouw Hartini in navolging van
Dewi een paar Bung Karno-laadjes opengetrokken. Hartini:
„Op 16 juni 1959 ontmoette hij in Tokio Ratna Sari Dewi,
zoals ze zich zelf later noemde. Het Japanse meisje dat zijn volgende, maar niet zijn laatste vrouw zou worden. Dewi kwam
in 1959 naar Indonesië. Bung Karno zette haar in november
van dat jaar in een huis ergens aan de rand van Jakarta. In 1960
kwam ik er achter waar ze woonde, maar Bung Karno had het
er nooit over. Hij kwam elk weekeinde naar Bogor en telefoneerde elke dag met me, zoals hij dat altijd had gedaan. Na een
maand of wat kon ik me niet meer inhouden en vroeg hem of
hij soms een Japanse liefde had. Hij ontkende het, zoals gewoonlijk.”170 Mam vond het niet zo fraai van Hartini dat zij nu
al in deze termen over haar voormalige man had geschreven.
Voerde een lang gesprek met André Spoor. Ik lichtte hem in
over mijn gesprekken met ambassadeur Howard Jones en ook
Joe Borkin. André is bereid zijn voelhorens op vertrouwelijke
wijze uit te steken om er achter te komen wanneer de fameuze
ontmoeting tussen Dulles en Luns kon hebben plaatsgehad,
waarbij Dulles toezeggingen aan Luns zou hebben gedaan over
Nieuw-Guinea.
Jef Last had me geschreven dat vandaag een tentoonstelling
over zijn leven en werk in Amsterdam geopend zou worden.
Hij hoopte me daar te zien. „Mijn inleiding is misschien mijn
laatste, maar waarschijnlijk wel een van de beste voordrachten,
170 De Telegraaf, 28 november 1970.
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30 november 1970

Wat Peter vertelde over de toneelschool in Maastricht vind ik
schokkend. Onderwijzers, die van zogenaamde oefeningen gebruikmaken om grieten onder hun bloesjes te pakken en dan
wordt gevraagd elkaar te belikken en te pakken zogenaamd om
„vrij” te worden. Peter is gewoon bevreesd over zijn toekomst,
want hij voelt dat hij in geen enkel systeem echt past. Hoe kan
ik hem tot steun zijn?
1 december 1970

Kathleen Cleaver was uitgenodigd om in Utrecht en andere
plaatsen als gast van de Vrijheidsschool – de Nederlandse pendant van de Zwarte Panters – te komen spreken. Uit vrees voor
het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de VS bleef zij op
het laatste moment weg. Die twee mensen, de Cleavers, lijken
inderdaad alleen in Algiers veilig.
Jaap van Meekren interviewde in Televizier Albert Speer dermate ruw en onbeschoft dat ik me voor hem schaamde. Bovendien geforceerd anti-Duits. De criticus van de Volkskrant vond
het natuurlijk prachtig. Van Meekren is een proleet. Je vangt
niet iemand voor een interview met de vooropgezette arrière
pensée hem voor schut te gaan zetten. In een televisiestudio zit
je tenslotte niet thuis in je huiskamer. De TV-interviewer zit er
om informatie en waardevolle gedachten naar andere huiskamers te helpen uitstralen. Als ik een minister van Suharto voor
de camera zou kunnen krijgen zou ik willen weten, waarom de
man zich verbindt aan een generaal, die een miljoen landgenoten overhoop laat schieten, zeker, maar ik blijf beschaafd en val
nooit met leugens aan om leugens te vangen.
2 december 1970

Ernst Utrecht en Ellen Thomassen kwamen een broodje eten.
Ellen vond dat ik in de kwestie Indonesië en Suharto niet doortastend genoeg was. Utrecht begon Dewi Sukarno af te kraken,
door bijvoorbeeld te zeggen dat zij nooit in Bung Karno’s gezelschap was geweest met buitenlandse staatslieden. Omdat ik
de foto’s had gezien van Dewi met Bapak en Chou En-lai, of
Dewi met Bapak en prins Sihanouk en prinses Monique, werd
ik woedend over het ongeïnformeerde geklets. Utrecht blijft
altijd een beetje een vraagteken voor me.
139
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die ik ooit zal houden, de zaal is klein dus kom op tijd.” Ik
moest Jef jammer genoeg teleurstellen. Ik had geen rust. Ik verwachtte Peter. Hij kwam niet.
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Ging afscheid nemen – met bloemen – van mam, wat gezellig
was. Zij is weer in uitstekende vorm.
Vincent Monnikendam belde dat Ton Neelissen hem als regisseur bij Panoramiek op staande voet had ontslagen. Personality
clash. Haal je de duvel. Vincent is niet alleen een uitstekende
filmmaker met hersens, maar hij is fundamenteel beschaafd,
waardoor hij niet echt in de NOS-kliek past. Jaap van Meekren
zou het daar prima doen. Het liefste zou ik de Pearl Buck-operatie in China helemaal niet met de NOS maken, maar met wie
dan? Peter drukte me op het hart geduldig te zijn met de NOS.
3 december 1990
TEE naar Parijs
Romain Gary zegt dat Charles de Gaulle: „The man, who was
France, always looked at death as at a mere parting with mediocrity.” Lord Clark omschrijft the top people van voor de beide
wereldoorlogen als mensen „with charming manners, but as ignorant as swans (…).” Ik moet wel even denken aan de Schimmelpennincks en de Marees van Swinderens. Waar helaas.
Waar zou Wicher van Swinderen toch zijn?171
R.D. Laing geeft een fraaie beschrijving van de W.A. Hoeve in
Den Dolder: „een soort garage voor menselijke panne (…).”
Jan Hein Donner: „Het is verschrikkelijk om in Holland een
genie te zijn.” Treinen zijn ideaal om te lezen.

4 december 1970

Hôtel de France et Choiseul
Dewi was door mist in Madrid dertig minuten vertraagd. Toen
ik het appartement binnenkwam zat zij in een peignoir met
een grote prullenmand naast zich in de vestibule naast de telefoon haar post te lezen. Zwarte kringen onder haar ogen; ze
leek op een boze tijgerin. De jachtpartij had op een landgoed aan
de grens met Portugal plaatsgevonden. Aanvankelijk keek ze me
zelfs niet aan. Een Londense krant belde. Ze wilden haar interviewen. Fluisterend vroeg ze me, met een hand voor de hoorn:
„How much is 250 pounds?” Ze zei verder: „It is better you
do not write the article for Panorama, so that you are linked too
much with me. I do not want the Dutch people to know that
you and I are working on my book. Cindy Adams is a friend,
but I never let her write about me. You see, a journalist should
show generosity towards Nixon, Suharto, the people he writes
about, and most of all, he should not be emotional, that is bad.”
171 Zie Memoires 1925-1953.

140

08-05-2003

15:22

Pagina 141

141

Amsterdam

Ik vroeg me af waar deze terechtwijzing zo plotseling vandaan
kwam. Dewi is even weinig voorspelbaar als het weer. Vooral
vroeg ik me af, wat er nog meer was gezegd tijdens de ontmoeting van Bernhard en Dewi. Tenslotte hadden Bernhard en Paul
Rijkens me ex-CIA-agent Verrips op mijn dak gestuurd om
mijn uitstekende verhouding met Bung Karno te verzieken.
Het is dus een fluitje van een cent om hetzelfde tussen Dewi en
mij te bewerkstelligen. Wat was er nog meer aan het diner in
Straatsburg besproken?
We zouden iedere dag van 13:00 tot 18:00 uur aan het boek
werken. Er kwam weinig van vandaag. Een Japanse vriendin
kwam logeren en arriveerde met veel gekakel in het Japans.
Kartika is een oase van liefheid en een engeltje in Dewi’s huishouden. Vervolgens moest ik het artikel van Hartini in De Telegraaf al lezende vertalen. Zij had veel kritiek op de wijze waarop ik improviseerde. Ze wilde alles exact weten. Toen ik haar
vertelde dat Hartini schreef dat ze Bung Karno had afgeraden
met Dewi te trouwen – om politieke redenen (omdat ze een
buitenlandse was) – reageerde Dewi met: „She is right.” Ze
streepte sommige passages aan en andere moest ik tweemaal
vertalen. „She accepted nothing: she was dying from jealouzy,”
zei Dewi. Haar conclusie was to the point: „She began by writing, that Bapak had been accused of being a playboy and that it
was her intention to undo that impression. But her entire story
rather confirms his playboy way of life. She fails to mention at
all his greatness.”
Belde twintig minuten met Peter. Tegen Dewi zei ik upset te
zijn over haar toespraakje betreffende de emotionaliteit van journalisten. Ik argumenteerde dat zonder emoties niets zou worden bereikt in het leven. Dat ik dan zeker niet nu bij haar zou
zijn om te helpen het historische beeld van Bung Karno te zuiveren van onzin en onwaarheid. „You know,” zei Dewi, „Bapak was a bit like you. If he had not been emotional, he would
not have fallen.”
„May be, but there is a limit to compromise, especially in the
case of Bung Karno. The generals intended to force Sukarno to
be part of their conspiracy against the PKI to which he refused
to become a party. First, because he knew the generals were
cheating in collusion with the CIA; and second if he had gone
along with the lies of the military, the bloodbath would have
been unimaginable. I disagree, that Bung Karno took an emotional decision. He deliberately refused to hang on to power, at
the expense of his own interests, yes, but in the interest of the
nation and the people, please do not forget.” Dewi reageerde
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op mijn pro Bung Karno-speechjes altijd met een zekere verwarring, alsof zij haar gedachten reorganiseerde en zich afvroeg
of ik wellicht gelijk zou kunnen hebben. Ik weet dat ik gelijk
heb. Sukarno minachtte de jonge officieren in zijn eigen leger,
die al in 1958 met de CIA tegen de Indonesische staat en tegen
hem conspireerden. Hij haalde ze weer binnen als „verloren
zonen”, zoals ik hem zag doen in 1957 met Ventje Samual.
Maar voor Dewi was de coup van 1965 haar eerste ervaring op
dit gebied in Indonesië. Sukarno had al jaren met het CIA-bijltje
in Indonesië gehakt. Er waren vijf aanslagen op hem gepleegd.172
Voor Bung Karno was 1965 the end of the line. Het verraad van
binnenuit het leger was ditmaal compleet. Hij kon er niet meer
tegen op en hij verdomde het opnieuw „verloren zonen” binnen te halen. Hij trok een lijn. Enough is enough. Hij deed liever
niet meer mee gehoor te geven aan de dwang van verraders en
een positie in te nemen, die hij met zijn geweten niet langer in
overeenstemming kon brengen. Dewi – en ook Hartini – evenals vele Sukarno-aanhangers verlangden van Bung Karno dat
hij wel water in de wijn zou doen, maar Bung Karno begreep
dat de overmacht van vijanden te groot was geworden. Het was
te laat voor een comeback. Hij legde zich erbij neer en hield de
eer aan zichzelf. Steeds weer benadrukte ik deze inzichten bij
Dewi.
5 december 1970

Parijs
Bertie Hilverdink kwam voor de lunch. Ik merkte onmiddellijk zijn nieuwe, veel puntiger, neus op. Vond het eigenlijk afschuwelijk. Ik ontmoette zijn nieuwe vriend, Michel. Ik keek
van de een naar de ander en vroeg me af: wat brengt twee mensen toch in hemelsnaam samen?
Zag een televisieprogramma over Goethe en Schiller. Ze verschilden tien jaar in leeftijd. De wisselwerking tussen beide
schrijvers moet gigantisch zijn geweest. De een was nooit geworden wat hij was zonder deze kruisbestuiving van hun relatie.
6 december 1970

Wachtte een paar uur in Dewi’s appartement – Kartika vloog
me om de hals – en pas om 16:30 uur kwam zij terug van fotoopnamen. Ze zag er cute uit met een zwarte wollen baret. Wetende dat ik me uren had zitten opzouten (las in een boek van
172 Hoe komt het trouwens dat in de vijfentwintig jaar dat hij aan de macht was er
nooit een aanslag op Suharto werd gepleegd? Omdat Suharto een CIA-keuze is.
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173 Op de ochtend dat ik aan deze notities begon, 7 november 1990 in Johannesburg,
bereikten mij twee expresse-enveloppen en een brief van Dewi vanuit Jakarta, gedateerd 23 oktober 1990 (via Amerbos, Amsterdam).
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Jung en begrijp nu wat hij onder individuation verstond) vroeg
Dewi bij het binnenkomen: „Do you need an injection?”
Daarop volgde een lang en ernstig gesprek. Ze vond mij eigenlijk maar niets: „People tell me, you are just like Frank de Jong,
another sensation seeker. You should not write angry letters to
people like Suharto, Bernhard or Charles de Gaulle because,
regardless what you think of them, they are in a certain position and got there after a struggle. That is the reality of the situation. If you write such letters, they will be enough hurt to say
‘close Indonesia off for that mad journalist’.” Ze voegde daar
aan toe: „Wim you are alone from the very moment you are
born. Either you protect yourself, and when your own protection fails, you are lost.” We spraken zeer intiem en emotioneel.
Kartika kwam binnen voor een nachtzoen en het kind kwam
eerst op mij af. Bung Karno’s kind.
Daarna begon zij haar verhaal met Bung Karno te vertellen in
heartbreaking details. Op Hôtel France et Choiseul-papier noteerde ik het volgende:
„Sukarno, the father of Indonesian Independence is to me an
eternal hero. He taught me true love as my unique husband.
When I went back to Jakarta I was risking death. But I loved to
see my husband even if I could not escape to be killed.173
It is now eleven years since I threw myself into his great arms.
Not physical arms, but mental arms as well. In Japanese we say,
into his heart too. I learned from him the love of a patriot for
his nation. I learned the love between man and wife, and the
love of motherhood. What I learned from him is like an indestructable treasure in me inherited from him. This is now the
main source of my life after he disappeared.
When I flew to Jakarta I sank into my seat and realized that it
had been three years and seven months that we had been separated. All I heard about him during that time I learned from the
wire-services. I thought of the time, that the discussions I had
with Bung Karno at Wisma Jaso were part of history. I knew,
that Sukarno was those days already as isolated as he had been
all his life from the beginning of his struggle to free Indonesia
from Dutch colonialism. This time I wanted to be with him,
not as the wife of a national hero, but as the mother of his child
Kartika, now 31/4 years old, that had never seen her father. It
sounds like a legend from the Middle Ages of pure destiny, that
made me suffer for a long time and which is hard for me to be-
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lieve. In October 1968 I lost contact with him. Until then, communication was difficult, but I could reach him, and receive his
letters every other month. Our correspondence gave me much
courage to face the future. I always sent him letters of unchangeable love and encouraged him. I sent him medicines and his favourite melons. From the end of 1968 nothing came back from
him, not a single word.
February 6, 1969, my 29th birthday, I heard nothing from him.
I always had his telegrams from whereever he was travelling. I
was accustomed to his messages. My loneliness increased and so
did my worries about him. I always wanted to return Kartika
into her father’s arms and to step with her on the soil of her
country. I had no idea, that returning would stir up so much
wrinkles on the water. On March 8, 1968, I closed down my
apartment in Paris and just left. When I arrived in Bangkok all
the information given to me was aimed at destroying my courage. For instance, I was told: ‘If you go back to Indonesia, you
will never be allowed to go out again.’ Another warning was:
‘If you go in, you will never leave alive and this would be a crime towards your daughter’.
I began to hesitate facing these horrible choices and looking
into the immediate future of arrival in Jakarta. This information in Bangkok hit me like a cyclone. I was not prepared to
stay. Anyway, I had no other choice than ten days in a hotel in
Bangkok hoping to have news from him. In the mean time, three days after I had arrived in Bangkok in 1968 the army took
my villa, Wisma Jaso, into their hands. Then I went to Japan,
and talked to the Indonesian embassy there and wrote a letter
to president Suharto asking a guarantee to safely go and see my
husband and perhaps leave the country together with him. I
never got an answer. It was ignored. Each time when I looked
at Kartika’s lovely face, I realized she was born in times of great political upheaval in Indonesia, without knowing at all the
suffering of her parents.
We, Kartika and I, were constantly exposed to slander and accusations. There was no shield that could protect us from all
this. Even in the Indonesian parliament I was accused of corruption. What were the dishonorable motivations of these people? I was accused of having stolen billions from the war-reparations Japan paid to Indonesia. It is pure slander without the
slightest foundation. But, slowly, this news out of Indonesia
about corruption started to also hurt my life in Paris, just at a
time when at last I had found some peace around me. I have
been very, very patient towards all these false accusations. But I
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174 How anyone cannot understand my emotionality towards Suharto for doing all this
to Bung Karno is beyond my comprehension.
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couldn’t sleep and my health was deteriorating. Some of my
friends were worried, that I might commit suicide some day.
They often came to my apartment to check up on me. But
eventually, I was forced to reply to those accusations. Articles appeared by some heartless journalists in Japan. They were being
used by Sukarno’s enemies in the Indonesian press.
But you know, sometimes, extreme conditions like these serve
as unbreakable encouragement to a human being under threat.
When Sukmawati, Kartika’s half sister, came to visit here during her honeymoon, the first thing I asked her was, ‘How is
Bapak?’ She replied: ‘He is only laying in bed. He does not talk
anymore. He glares at you. He is very, very weak physically
and we, his children, were all of a sudden only very seldom allowed to see him’. ‘Our poor father,’ said Sukmawati, ‘told us,
that he wasn’t even allowed to die and leave’.174 Sometimes,
when he hears children voices, you see a certain flare-up and
light in his face. I am sure he is thinking of Kartika (…).
I felt all my senses were disappearing from my body by the shock
of hearing that he is in such a bad condition. After Sukmawati’s
visit, I repeatedly visited the Indonesian embassy and asked to
relay to the authorities my wish to return to Jakarta. But I was
not allowed to nurse my own husband. We were separated by a
very thick iron wall.”
„Yes, But Dewi, a wall put up by this bastard Suharto, that you
do not want me to write nasty letters to”, zei ik.
„Then this year, on June 6, and his 69th birthday, there was a
photograph in the papers of Rachmawati visiting her father.
What a terrible change. For one second I lost my consciousness, I had a kind of blackout seeing that picture. I felt he was
dead already, at least it looked like it. I screamed and said, how
could Rachmawati smile at such a sad and terrible moment?
But then I realized, he was only sleeping. What also terribly upset me, was, that they took the picture of my husband without
him knowing it and in that condition. Sukarno, a man who
possessed enormous pride, if he knew that he was shown in
such a miserable condition in front of the public, how angry
would he have been. I was trembling by the shock as if I had
been put myself on the guillotine. I felt so ashamed looking at
that picture.
After seeing that, I went to ambassador general Askari and said:
‘I am informing you that with or without permission of President Suharto hereby I am announcing I am coming back!’ As-
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kari said: ‘I am only ambassador to France. Will you please
wait. There might be some news from the Government soon!’
But what was there for me to hope for by further waiting? I
had already for so long been laying on the pillow of disappointment. I felt with all my senses that this was the time for a decision. After all I still knew countless people in Indonesia who
would back me up, supporters of Bapak. But at the same time I
was aware of so many unreasonable enemies there. I realized if
I didn’t stick with my decision this time, I would live the rest of
my life with the regret of not having gone back.
June 16, 1970, I was informed that Bapak had gone into coma
and had been removed from Jaso palace and placed into the
central army hospital. My first reaction was, that after ambassador Askari informed the Government that I was coming back
that the military authorities must have decided, if this woman is
really returning we will arrange it in such a way, that she will
be unable to reach him. I was also very afraid that he was only
just sleeping, but that the military had on purpose said he was
in coma. This was the only reason they could justify removing
him into the hospital.
June 17th I prepared my airline ticket and I asked my friends to
take care of the apartment during my absence. I needed visa for
Kartika and Mrs. Azuma, the Japanese nurse. Several Japanese
and American journalists were sympathetic and gave me moral
support. But most people around me tried to change my mind
by using a million words. For instance, they advised may be you
want to die with Sukarno, but you should not involve Kartika
in your trip. That is too much egoism for a mother. With all
this going on around me I was actually hesitating up to the very
last moment. This is the usual weakness of any human being, I
think.175
During the thirty years of my life I got married and lived the
way I wanted to live. If there is this waiting in front of my fate,
and my fate is to die at 30, I felt, I could not even escape death
living quietly in Paris. If I cannot escape destiny, I would not
mind. But, at that time, Kartika’s life should be taken by me,
and not be taken by them (Indonesian Government). If I was
going to be shot in Indonesia, at least I expected to live ten minutes more to be able to see Kartika also take off. I would end
Kartika’s life with my own hand. I could not bear to think that
Kartika would be left alone in this entire world. While I was
175 In die tijd vroeg ze me haar te vergezellen; ik spoedde me naar Parijs want ik beschouwde het als een eer en een plicht.
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176 Suharto zal voor de geschiedenis verantwoordelijk blijven voor dit bespottelijke en
onbeschaafde gedrag.
177 Ook zal Suharto altijd verantwoordelijk blijven voor deze rechtstreekse bedreiging
van Sukarno’s weduwe.

147

Amsterdam

having all these thoughts cross my mind my will to return remained concrete.
Even after leaving Paris by plane my worries grew and my
anxiety increased. At such crucial moments, we humans seem
to be able only to think of the worst possibilities. The Dutch
journalist, I had invited to accompany me was forced out in
Bangkok. In Singapore I was welcomed by two military attaché’s of the Indonesian embassy who once more confirmed
to me that I was not allowed to enter the country.176 I told them
in public – while my sunglasses became foggy because of my
tears being truly hurt and insulted: ‘Actually I do not have to
ask anyone permission to enter my own country, especially
now. I have no choice’. They replied: ‘Madame, we respect
your will but we cannot take any responsibility if anything happens to you in Jakarta in case you do continue your journey’.177
Inspite of having taken all sorts of precautions when I entered
the plane in Singapore I had a feeling as if I was walking on ice.
I was in the complete dark as to what was going to happen. I
opened my little compact to see what had happened to my
face, which indeed I did not recognize. My expression was one
of fear, anxiety, tenseness and worries. I told myself to calm
down and again to calm down; my heart was beating like a drum
which makes the sound vibrate through the entire body. In the
mean time I was praying that Sukarno, my husband, would live
as long as possible.
After three years and seven months I got off at Jakarta airport.
At my very first step on Indonesian soil a warm wind blew to
my cheeks. Only then did I realize that I really had arrived in
Jakarta. Inside I was very happy. For a second I forgot the sad
reason for which I had come. When we landed the airport was
completely dark. All lights had been turned off. There were
thousands of people who tried to steal me away from Army
hands. There were foreign and local journalists, but nobody
was allowed onto the airfield. There were no lights for anyone
to take pictures. When the plane landed the steward of Japan
Airlines came with instructions from the tower to collect my
passport. Of course, I refused. The Japanese crew understood.
After the doors opened there was a new instruction. I had to
wait in the plane. So everyone else left. I concluded there were
things to do: I had to act under all circumstances honorably and
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never forget one minute my pride and dignity, and that if I am
to meet with Hartini, that I will accept her as his wife for his
sake, because if two women make any scene now, it would be
very damaging to Sukarno’s name.
Then colonel Rachman of the Military Police entered the plane,
saluted me very politely and handed me a letter from the head
of the secret service and intelligence. It said, that my stay was
under their responsibility and they asked my cooperation and
so forth. I said: ‘What would happen if I do not accept this?’
Colonel Rachman replied: ‘We are begging your cooperation,
Madame, because this is a security matter’. So, all I could do is
trust his word. Then he said: ‘Could we have your passport and
ticket’, because he explained I would not be going through
normal procedures. We were going to leave the airport by car
directly from the plane. I gave it to him but it was funny, what
did he have to do with my passport. Later the car was at the
plane’s staircase. We were going to drive to the hospital, where
Bapak was, but it seemed to take ages. I didn’t know what route they were taking, and I became most anxious of what they
were really doing. I was in the car with colonel Rachman. We
drove through a back entrance of the airport and some jungle
territory. I was looking at the city with no nostalgic feeling, and
rather with feelings of being very much in a hurry. I doubted
that the car was proceeding to the hospital at all. I began therefore to worry. My anxiety reached a peak when I noticed we
were in Tandjung Priok harbor. My hands were wet of persperation. I thought, with one car in front of us, and one car following us, if all these guards will stop and get out and kill me here,
they could throw me into the sea under the cover of darkness.
Nobody would know. May be the news of my appearance at
Jakarta airport will be the very last news the world will have of
me.
Under that kind of stress you think the most ridiculous things
and all you do is prepare yourself for the worst. Karina178 was all
the time next to me. So I asked Rachman: ‘Why are we passing
through here?’ ‘We do so, because inspite of all the precautions
we have taken, there are still some people following us,’ he
said. Anyway, this drive was full of anxiety. I was never at any
time free of doubt, because I did not fully trust them at all. Until all of a sudden there were lights in the darkness and I saw the
contours of the hospital. Only then I was really sure they were
taking me to the hospital. In the mean time I had asked where
178 Actually Dewi called her daughter at that time already Karina, while I wrote all the
time Kartika.

148

08-05-2003

15:22

Pagina 149

149

Amsterdam

we were going to stay for the night. They did not want to answer my question. Just before we entered the hospital we were
stopped by a soldier, who I heard mentioned the kamar mati,
which means the room where you place a dead body.
I was struggling with myself to find the meaning of those words.
Colonel Rachman felt my puzzlement. In a rough way he said,
that the main gate of the hospital was crowded with the foreign
and local press, we have to go through a back entrance. I was
rather tired. I was almost going to faint.
Inside the hospital the atmosphere was strained by abnormality.
The place was swarmed with soldiers. They were everywhere.
All eyes were suddenly on me. Their eyes seemed tense and serious. After we entered a brand new modern section of the hospital I had to stop. Because I suddenly saw one slender young
man walking towards me. His face was so much like Bapak. It
was his eldest son, Guntur, whom I met again after such a long
time. Behind him was his sister Rachmawati. After seeing the
proof of these children having become adults, I realized how
long it all had been. I asked: ‘How is Bapak?’ Guntur, after a
little bit of hesitation replied: ‘He is sleeping right now.’ It was
as if Guntur was asking himself whether he should allow me to
see him right away or not. I said: ‘Don’t worry, I will just watch
him very quietly in order not to disturb him in his condition.’
So, all I heard was, that Bapak was sleeping and my only imagination concentrated on sleeping peacefully. But when I stepped into Bapak’s room – I was first struck by flashbulbs of pictures that were being taken – all my possible imaginations blew
away instantly. Bapak’s face was swollen, his eyes were half
open and they were not the eyes of a living man. There was a
dark red tube which had been giving him food attached to his
nose and pressed on by a bandage. It had been attached with no
feeling and as nonchalantly as possible. His dry and colorless
lips were open and had no strength to them. There came a soft
suffering noise from his throat. It was as if he was only alive
physically.
I saw what was happening in a flash of a second. I shrunk. I
couldn’t utter a word. Not after I saw him in this situation seemingly paralyzed. I do not remember how long it took me to
find Guntur’s eyes at the other side of Bapak’s bed, looking at
me. Until that moment I had seen nobody even. I must have
made a little scream because I fell down. Several people tried
to help me in leaving the room. At least, this is what I was later
told. They said I had protested and had first refused to leave. I
was put to rest on a sofa and all I heard was Sukarno’s suffering
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sounds coming from his throat. It sounded as the sound of vibration when a woodcutter cuts wood. It was as if an axe was
hitting me each time, like what a living tree must feel when a
woodcutter starts his work, I shouted: ‘Somebody, anybody,
help him: give him water, give him ice.’
When I bore Karina by severe operation, I remember that after
the anesthesia was finished I suffered an entire night because
my throat completely dried up. I asked the nurse at the time to
give me small pieces of ice.
But nobody moved. So I asked again: ‘Please put some wet material on his mouth in order to give him at least some moisture.’
The nurse answered: ‘He has no strength anymore to drink
anything, and I have no permission of the doctor.’ It was so sad
as his wife not to be able to do anything. Suddenly his faced
moved and until then his eyes who had carried no light at all lit
up. I jumped from the sofa, but I had promised not to wake
him up. I held his right hand and said: ‘Bapak, it is me, Dewi, I
came back.’ He opened his eyes as far as he could and he tried
to turn his face to the left side of the bed where I was, but immediately his head fell into its former position. He made the
same movement perhaps seven or eight times. Then his eyes
were for a moment staring wide open and at that very moment
his hand in mine tightened a bit. When I left the room Mrs.
Azuma brought Karina inside. I was at a crossroads, would I
show Karina to Bapak or not? In my heart I would like to hide
him from the eyes of the entire world, especially her, Karina. She
knew her father only from a photograph in our apartment in
Paris. On that photograph he was wearing a dignified uniform.
Her first impression of her father should not be such a sad one.
On the other hand I was trying to convince myself that I should
say to her: ‘Karina this is your father.’ I was even afraid that she
would hug me by fear. Actually, it should have been a most
moving meeting, but it could also turn into a great embarassment. So, when I thought of all this I decided not to bring her,
especially if the meeting was only to gratify my own satisfaction. When his condition improved, I would let her touch his
hands. So, I turned Karina and Mrs. Azuma around.
Next, I asked to see the five doctors that had been treating him.
The chief of the doctors team replied that they had no permission from the military to tell me anything. I replied: ‘You are allowing the world to be confused about him. According to the
rumors he died already two times before. Each time when you
allow such irresponsible rumors to spread, people get more
confused. Why don’t you tell me the truth.’ Perhaps they were
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moved by my sincerity. The professor began rapidly to explain
that Bapak’s principle problems were his kidneys and high
blood pressure. Please rest assured we try and we tried our best.
That night, I asked his five doctors let me sleep in the room
next to him. I was told they had no authority for my request.
By that time I was already crying very much. There was no opportunity to give him my last service. So I argued, let me stay
here on your own authority and tomorrow we will ask. While
I was repeating the professor’s very kind words in my mind I
asked what I was afraid to stay anyway for the night. The professor said, that Bapak usually woke up at 09:00 a.m. in the
morning, so I put all my hope in his answer and agreed. I said I
would come back tomorrow morning and prepare everything
in order to be with him.
Since my departure from Paris I had slept little. We had been
twenty-four hours in an airplane. I felt uncomfortable not having had a shower. It was indeed improper to put myself in the
next room without proper preparation. Also bringing up all
our suitcases to the hospital didn’t seem proper in this atmosphere. I didn’t want Karina to walk around there and make
noise, and if I was to stay there alone, without Karina, who was
sure we would be safe at all? I went once more back to Bapak’s
room, and overheard words from two nurses. Namely, when
the evil military had left the room, Bapak had tried to say something, but unfortunately we could not hear. I was sure, that he
realized I was back and had wanted to speak. Perhaps I could
have only understood what he had intended to convey.
So, I stood again at his bed and watched his suffering face. I
waited and waited but he never opened his mouth again. He
was already proceeding towards the end of his life. According
to colonel Rachman it was already midnight. I asked to go to
Wisma Jaso, but this was impossible, since the house was surrounded by journalists. Rachman said we were going to my other villa in Tjipajun. This would mean another one and the
half our drive. My Japanese friends had urged me never to lose
my temper so that is where we were going. Nevertheless, while
I calmed myself down I realized I was brought very far from
Bapak’s hospital. But watching the polite and most kind colonel Rachman I swallowed my anger and my protest.
Returning to my house after all these years, with the beautiful
orchids and trees, I asked myself: is this the place where I used
to give parties to diplomats and my friends? Is this the place
where I used to play tennis? When I finally reached my room, I
was so tired, I had no more strength left to even open any suit-
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case. When I finished a bath and went to bed it was 03:00 a.m.
But I could not sleep. I was trying to figure out what Bapak
possibly had wanted to tell me.
At 08:00 a.m. when we were about to leave the villa for the
hospital, colonel Rachman said very quietly without the slightest feeling: ‘Bapak suda ada tida laki (…).’ For a second my
brains stopped to function. What had I heard just now? I vaguely watched his face. Angrily I instructed the driver: ‘What
are you doing, we should rush to the hospital.’
In front of the hospital I could not bear to open my eyes. I felt
dizzy. The morning sun was too strong. In the hospital itself
reigned complete chaos. It reminded me of a toy-box that was
thrown upside down. Last night there had been a tranquil silence. Today it was a madhouse.
Bapak had passed away with a most peaceful face. He had entered his eternal sleep. He often told me, if I am going to be taken
by God I want to be in your arms. So I said to him: ‘My darling, I came at least, I am here, I made it.’ I was repeating these
words repeatedly. My face was messed up completely. Mascara
was on my cheeks. I went into Bapak’s bathroom pretending I
wanted to wash my face, but in fact I cried loudly.
Among the eyes of his daughters, who were there, there was
standing another lady. I knew, this must be Mrs. Hartini. So often, I was told, that she was the one who boycotted my return,
and who helped in keeping me away from Indonesia. This had
meant a continued separation between him and me. But what
had made me most angry, inspite of all those rumors, was that
she had refused to live with him when he was completely isolated.179 She did not join him in order not to lose her independent freedom. I now saw her for the first time, and my eyes must
have been subconsciously very sharp.
According to Islam ceremony, we were going to clean him
with holy water and flowers. Everyone will take part with a little
piece of cotton. The women were only allowed to clean his
feet.
But at this moment, at Bapak’s bed, I realized she had always
been behind me. Her two sons were there, Taufan and Bayu. I
realized she must also have had all these sufferings. Before
leaving Paris I had already decided in my heart that I would do
what I could to prevent a scene with her and that we would
have to face Sukarno’s death together in memory of his dignity.
I said to myself: this is the opportunity for all his family to be
179 Deze uitspraak van Dewi was complete nonsens: als iemand tot de laatste dag van
zijn leven hem met zorg omringde was het juist mevrouw Hartini geweest.
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Gisteravond werkten we tot 03:30 uur. Toen ik het appartement wilde verlaten om terug te gaan naar mijn hotel, vroeg
Dewi: „What nasty things you will write about me in your diary?”
Om 23:30 uur serveerde Mrs. Azuma ons een steak. Dewi zei
op dat moment: „I do not know whether I can tell you a secret.”
„You can, you know,” antwoordde ik.
„Well, but your photographer (Theo van Houts van Panorama)
asked me already whether I went hunting with prince Bernhard.” Ze keek verwijtend. Ik voelde me ook schuldig. Ik sprak
vanmorgen met Theo hierover. Hij was verbaasd. Hij wist van
niets. Ik had hem blijkbaar niets verteld. Theo had haar verteld
prins Bernhard te hebben gefotografeerd op de jacht bij Kraantje Lek, waarop Dewi zelf antwoordde: „He is a good riffleshot.” Hier was Theo verder niet op ingegaan, maar Dewi had
geconcludeerd dat ik uit de school had geklapt omdat Van Houts
over Bernhard begon. Dit soort spelletjes van haar maakte me
woedend. In dat opzicht is zij niet te vertrouwen. Eerder had
ze me al met Frank de Jong vergeleken, en „people” hadden
haar gezegd dat ik precies hetzelfde was.
Dewi bracht opnieuw naar voren dat het beter was geen geld
van Peter Janson-Smith aan te nemen. Ze wilde dus toch weer
een slag om de arm houden. Ik zei dat ik het geld nodig had
om mijn hotel en reis- en verblijfskosten te financieren. „Can’t
you pay this with the money Panorama is paying you?” Zij veranderde steeds van gedachten, aarzelde, veranderde plannen en
twijfelde steeds aan alles, nog het meeste aan zichzelf. „You are
153
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one and to be united. I already was feeling a liking to Mrs. Hartini. It was announced that Bapak would be brought to my
house Wisma Jaso and I was very pleased because this should
have been his wish also. But the coffin was actually too small
for his big body. The coffin had been chosen by Mrs. Suharto.
This situation added new sadness. And his coffin was covered
like a veil by a curtain they had simply taken from the room.
While we were standing there, Karina was on my arm. She
tried all the time to tell me something. I put my ear closer to her
mouth. And, what did I hear? She said: ’Bapak est fini, n’est ce
pas?’ The three year old brain was looking for the expression of
the word death and came up with the French word for finished. Suddenly, I realized Karina had perfectly understood what
had happened.”
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dangerous,” zei ze zelfs. Ik vroeg me af wie haar dit had wijs
gemaakt. 180 Ik snauwde terug: „Look, I am too well brought up
to be vulgar. Just go on with your accusations: you cannot hurt
me and least of all change me.”
Gisteravond op een ander moment, toen zij zich ergens over
opwond, liet zij zich ontvallen: „Diah told me right after the
coup of 1965: ‘Bapak has gone mad’.” Ik werd echt woedend,
maar Dewi zie toen zelf: „I thought so myself …” Ik wist niet
wat ik hoorde. Diah was een verrader. Ik had hem meegemaakt. Ik kende die man met zijn sluwe, valse lach. Bij deze
uitbarsting van Dewi had ik nog meer empathy met Bung Karno. Wat moet hij zich na 1965 verschrikkelijk alleen gevoeld
hebben.
Brandde twee kaarsen in de Madeleine.
Fotograaf Theo van Houts keerde naar Haarlem terug met de
woorden: „Ik heb veel van je geleerd.”
„C’est (l’homosexualité) chez nous une pratique plus ancienne, plus naturelle que l’amour entre les deux sexes. Néamoins,
cette longue tradition fut interrompue par les critiques des missionnaires américains, qui sont venus s’installer chez nous au
dix-neuvième sciècle (…).” – Mishima (Figaro Litéraire)
Vrijwel onmiddellijk nadat ik deze Japanse schrijver ontdekte,
had ik hem in ieder geval deze zomer in Tokio moeten gaan
bezoeken. Stom. Dewi vond diens harakiri grotesk. Ze zei: „I
ask myself, shall I write about Bapaks sexual life? If I do, people will critisize me, since no one ever wrote concerning a headof-state about that. If I do not, they will say, she only wrote
about bla-bla-bla.” Ik moet Confessions of a mask van Mishima
lezen.
Schopenhauer schreef al: „That mankind is growing out of religion as out of its childhood clothes.” Was het maar zo. Schopenhauer: „Belief is like love: it cannot be compelled: and as
any attempt to compel love produces hate, so it is with the attempt to compel belief, which produces real unbelief.” Helaas
wordt belief ingepompt in de minds van kinderen wanneer ze alles nog voor zoete koek aannemen en er meestal de rest van
hun leven mee zitten opgescheept.
Werkte met Dewi vanaf 14:00 uur aan het manuscript van het
boek. Het werk liep lekker. Ik vertelde haar dat Theo van
Houts er niets van wist dat zij met Bernhard had gejaagd. Ze
keek eerst verlegen, maar herstelde zich en zei: „The fact, that
you doubted yourself whether you had told him of my going
180 Later zou blijken dat prins Bernhard tijdens het diner in Straatsburg die gedachte bij
haar had geplant.
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Parijs met een zonnetje, zonder jas, heel plezierig. Alleen jammer van de verpestende benzinestanken.
Luisterde de hele ochtend naar de tapes met Dewi.
Generaal Sabur, de voormalige aid-de-camps van Bung Karno
en commandant van het Tjakrabirawa regiment, de presidentiële garde, heeft Ibu Dewi geschreven en om financiële hulp
gevraagd. Na het zogenaamde verhoor door Suharto’s folteraars zijn zijn benen verlamd en hulpeloos. Verschrikkelijk.
Trouwens de oorlogsmisdaden van die andere tak van de CIA in
Cambodja en Vietnam zijn ook niet uit de lucht, zoals het geval van de beruchte luitenant William Calley die een Vietnamees dorp met man en muis uitroeide. Het zijn allemaal varianten op een thema dat in Washington wordt voorgekookt.
Walter Lippmann vraagt voor de duizendste maal, nu aan Richard Nixon, om het Amerikaanse volk uit te leggen dat Amerika in Vietnam niet verslagen kan worden en ook niet bezig is
het loodje te leggen tegen de Vietcong. Ga er maar eens aanzitten.
Het Panorama-artikel over Dewi loopt als een lier. Ik noem het:
„Papa est fini?”181
Schopenhauer vindt dat de meeste mensen schrijven zoals ze een
spelletje domino over zich heen laten gaan. „He who writes
181 Verschenen in Panorama, 16 januari 1971. Zes pagina’s groot omslagverhaal.
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hunting with Bernhard convinces me, that you must have told
other people.” Dat was waar. She smelled right. We werden ook
herhaaldelijk onderbroken. Een madame De Rothschildt belde
om haar voor 15 december voor een diner uit te nodigen.
Dan opeens opmerkingen als: „You do not want Ferenczy, because you cannot handle him.” Of: „Hartini says, that sex meant
everything to Bapak. That is not true. Sex meant nothing to
him.” Of: „Mr. Utrecht is air to me. I only use him to get certain information.”
Om 18:00 uur vertrok ik. Ik miste mijn piano, zeker na die
constante spanningen met Dewi. En ik miste lieve Peter. Ik
dacht steeds aan hem. Masturbatie in de sauna aan de Rue Poncelet.
Schopenhauer: „The actual life of a thought lasts only until it
reaches the point of speech (…). As soon as our thinking has
found words, it ceases to be sincere or at bottom serious. When
our thinking begins to exist for others, it ceases to live in us
(…).” Ik weet helemaal niet of dit waar is.
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carelessly makes first and foremost the confession that he himself does not place any great value on his thoughts.” Is dit zo?
Vandaag had de cruciale ontmoeting plaats tussen Dewi, Peter
Janson-Smith uit Londen, Aize de Visser van Bosch en Keuning in Baarn en ikzelf. Wat een zakelijke ontmoeting had zullen zijn werd een slagveld van slimmigheden en onderhandse
manoeuvres die me deden walgen. De afspraak was, ook met
Aize, die tenslotte Peter Janson-Smith erbij had gehaald, dat de
royalty’s fiftyfifty zouden worden toegewezen. De afspraak was
dat Peter Janson-Smith, Aize en mij in Hôtel de France et Choiseul zou ontmoeten en dat we dan met zijn drieën naar Dewi’s
appartement zouden gaan. Terwijl we op hem wachtten belde
iemand namens Peter op dat aangezien zijn toestel was verlaat,
hij regelrecht naar Dewi’s flat zou gaan. Aize en ik sprongen in
een taxi, en Peter was de hemel mag weten hoe lang al met
Dewi in conclaaf. Ik was er zeker van dat de combine voor een
tête-à-tête tussen Dewi en Peter telefonisch door haar was afgesproken. We hadden Peter daarom ook eerst alleen willen
spreken om hem te waarschuwen dat Dewi nog aarzelde met
hem in zee te gaan.
Toen Aize en ik door Mrs. Azuma werden binnengelaten wilde Dewi de deuren van de zitkamer zelfs sluiten en ons in de
gang laten wachten en eerst alleen met onze zogenaamde partner verder spreken. Ik ging gewoon naar binnen, gevolgd door
Aize en zei: „Spreken jullie maar verder.” Het laatste nieuws
was nu dat Dewi haar boek in het Japans wilde schrijven en het
in het Engels laten vertalen. Dit betekende dus duidelijk dat ze
mij verder niet nodig had en feitelijk uitschakelde. Peter koos
haar zijde. Ik herinnerde Peter er aan dat ik een behoorlijk contract van hem wenste op redelijke percentages gebaseerd, zoals
ik hem had geschreven. Hij loog daarop dat hij mijn brief nooit
had gekregen. Na enig kabaal mijnerzijds (van pure verontwaardiging over de gang van zaken) bladerde hij in zijn paperassen en zei dat hij mijn brief in ieder geval niet bij zich had.
Al pratende wijzigde Dewi heel langzaam haar strategie en ze
was dan wel bereid het boek met mij te schrijven maar ze was
het niet eens met een fiftyfifty deal. Ik vroeg Aize me te ondersteunen en kreeg onmiddellijk zijn hulp. Hij was natuurlijk de
enige behoorlijke onderhandelaar die van uitgeverszijde aanwezig was. Hij zei dat sommige ghostwriters zelfs zestig procent
van de royalty’s kregen toegewezen. Dewi verklaarde dat indien vijftig procent van de royalty’s dienden toegekend te worden voor de informatie die werd gegeven (door haar) dan betekende dit vijfentwintig procent voor haar en vijfentwintig pro156
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Bij de Madeleine zat een oude man op het trottoir, half slapend, de benen gestrekt. Zoals ik altijd met bedelaars doe, liep
ik eraan voorbij. Tot ik zag dat er een zwarte kat in zijn schoot
sliep. Ik dacht: het dier moet hem tenminste warme handen
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cent voor mij. In werkelijkheid zei ze vijfenzeventig procent
voor haar en vijfentwintig procent voor mij. Ik doorzag dit absoluut niet en zei heet van de naald: „Om u allemaal te tonen
wat mijn bedoelingen wat betreft dit boek zijn en waaraan ik
meewerk ter herinnering aan mijn vriend Sukarno, ga ik akkoord met twintig procent van de royalty’s.” Applaus van alle
zijden. Wat ik wilde zeggen, maar waarschijnlijk is het boter aan
de galg gesmeerd: na al jullie smerig gedoe en goedkoop gemarchandeer, smijt ik nog eens vijf procent in jullie gezichten,
want ik was dus gezakt van vijftig naar twintig. Later zei Aize:
„Willem, het was fantastisch wat je daar deed.” Hij was waarschijnlijk de enige die de portee had begrepen.
De rest van de avond kon ik uit de hand van Peter Janson-Smith
eten, maar voor mij stond vast dat ik deze man absoluut nooit
meer zou vertrouwen. Feitelijk minachtte ik hem na wat ik vanmiddag had ondervonden. Ik vroeg hem twee aparte contracten op te stellen: één voor Dewi en één voor mij. Als concessie
aan mij wilde hij dan twintig procent gross berekenen, wat voor
mij iets voordeliger zou zijn. Ik onderstreepte dat er zonder mij
helemaal geen boek zou komen, zodat het vrij bespottelijk was
wat er was gebeurd. Peter: „True but don’t remind her of that
too much.”
We dineerden erg gezellig in een klein restaurantje in Saint
Germain met een gitarist wiens fluitje duidelijk door zijn broek
was te zien. Peter Janson-Smith vertelde een verhaal over een
ervaring in Barcelona, dat klonk of hij het ergens had gelezen.
Aize zei later tegen mij dat we Janson Smith te gemakkelijk
hadden vertrouwd. Hij wilde morgen vertrekken maar ik haalde hem over te blijven vanwege de finale bespreking met Dewi,
Peter en hem. „Je kunt ook geen kwartet maken zonder bijvoorbeeld een altviool of een cello,” zei ik tegen Aize. Hij blijft
dus.
Toen ik later alleen door de Tuilerieën naar het hotel terugwandelde keek ik naar boven naar de sterren en dacht over
mijn vader na en over Dewi en Sukarno. Ik had broer Theo
die avond in Zwitserland gebeld. Hij had gezegd: „Too bad
that the old man is no longer around to read it.”
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geven. Het werkte vertederend. Ik liet dus een franc in zijn pet
vallen, een gebaar dat me een vernederend gevoel gaf.
14:40 uur
Een verschrikkelijke ontmoeting bij Dewi, die me herinnerde
aan sommige scènes deze zomer met Peter op Amerbos. Maar
de brieven over de overeenkomst met Janson-Smith zijn getekend. Aize de Visser zei dat hij verdrietig was over alles wat er
was gebeurd. Anders ik wel. Ik zei in mezelf: „Thank you Bapak: I will do my best, with love.” Bij de deur zei Dewi: „If
you get in the mean time an automobile accident, what should
be done with your share of the income, since it might go on
for ten years.”
„The income is for Peter.”
„For Apollo, you mean?”
„Yes.” Maar wie weet was ze weer eens mijn oprechtheid aan
het testen. „And, you know what should happen to my money
when I die, it will go to her (Karina).”
Dewi vroeg me aanwezig te willen zijn tijdens een interview
met een verslaggever van de Daily Telegraph, dat duurde van
15:00 tot 18:30 uur. Later zei ze dat ze Peter Janson-Smith als
een „shrewd” zakenman had herkend, door de uitdrukking
van zijn mond, „and you wanted to think he was alright, because Aize de Visser said so.” Wat waar was. Ik ging op Aize af,
blindelings, maar Aize wist zelf blijkbaar niet wat voor vlees hij
in de kuip had. Dewi voelde eveneens dat Aize (ze zei voor
tweehonderd procent) okay was.
Théatre des Champs Elysées.
Ik had muziekvitaminen nodig na al deze shit. Voor vijfendertig franc kocht ik een totaal onacceptabele stoel, zonder enige
beenruimte, gedrukt tegen een balustrade om een concert van
het Orchestre de Paris onder leiding van Herbert von Karajan
bij te wonen met Mstislav Rostropovitch in de cellopartij van
Richard Strausz Don Quichotte. Fransen organiseren atoomproeven in de Pacific, maar acceptabele stoelen in een Parijse
concertzaal, ho maar.
Dewi vond achteraf dat Peter Janson-Smith geen tien procent
maar vijf of drie procent had moeten krijgen. „Emotional people always lose,” zei Dewi.
„Like my fifty reduced to twenty percent,” antwoordde ik. Zij
lachte.
Er ging een kort golfje van twijfel over Peter door mijn hoofd,
want hij had gezegd te zullen schrijven en er kwam absoluut
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23:10 uur
Moet toch iets zeggen over een afschuwelijke lunch met Aize
en Peter Janson-Smith. Gisteravond had ik hem gevraagd als kosten met name hotelkamer en ontbijt in het contract op te nemen. Hij stelde voor: „Don’t bother about breakfast, let just say
hotel bill, that seems reasonable enough.”
Vandaag, kennelijk nadat Dewi er niet mee akkoord was gegaan, ontkende hij gemakshalve mij gisterenavond die toezegging te hebben gedaan.182 Dit maakte me razend. Ik zei zelfs helemaal niet meer geïnteresseerd te zijn om een boek met Dewi
te schrijven. „You are playing your games again like yesterday”
schreeuwde ik naar Janson-Smith. Maar Dewi speelde dus eigenlijk de smerige spelletjes mee. Tenslotte heb ik haar in het
boekproject geduwd. En nu werd er op een schandalige manier touwgetrokken – met uitzondering van Aize – dat anderen
er het meeste aan zouden verdienen. (Hoewel, Aize zei het gesprek van Van Meekren met Albert Speer fantastisch te hebben
gevonden: waar zijn basic standards gebleven?) Ik voelde me
ontzettend eenzaam in dit gezelschap. Ik had al vrijwillig mijn
percentage tot twintig procent verlaagd en nu werd er op mijn
onkosten gemeenschappelijk beknibbeld. Dewi herinnerde eraan: „If we make a million dollars you still will make 200.000
dollar.” Het duizelde me.
Janson-Smith had zijn eigen briefpapier vergeten dus hij gebruikte dat van een Franse collega, D. Clairouin.183 Er werd ten
huize van Dewi nog flink in de uiteindelijke tekst ten voordele
van haar geschrapt en tenslotte was er de priceless signature van lieve Dewi zelf. Tegen mij zei ze: „Can we make an agreement
182 Ik begrijp steeds beter waarom ik een dagboek heb bijgehouden: het was de enige
manier om in the face of lies and cheating crooks mijn geestelijke gezondheid te bewaren.
183 Zie bijlage 9. Het oorspronkelijke document.
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niets. Ik zie Salvador Dali dichtbij in een box zitten met een afschuwelijke showgirl en een stok met een bombastische gouden
knop. Het publiek vind ik uitgesproken bourgeois. Von Karajan
komt binnen (helaas met een commandeurskruis in zijn knoopsgat). Een man hoest afschuwelijk. Von Karajan draait zich om,
kijkt de zaal in en schudt zijn hoofd. Naast me op een klapstoeltje haalt een juffrouw haar eerste bonbon uit haar tasje en
ritselt vrolijk met het papiertje.
Adembenemende muziek. Von Karajan is buitengewoon intens
en emotioneel perfect in harmonie met de muziek. Denk dat
Rostropovich in zijn gezicht de trekken van zijn moeder heeft.
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between the two of us separately, that you will never write
about me without getting permission on paper by lawyers?” Ik
vond het te belachelijk voor woorden en veranderde van onderwerp. Schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt dat zij waarschijnlijk gelijk had gehad met haar waarschuwing niet met
Dewi een contract aan te gaan. Maar ik zit nu in het schuitje
en tenslotte is het Bung Karno, die recht heeft op zoveel terechtzettingen versus de leugens die opzettelijk over hem werden verteld om hem verdacht te maken en zijn reputatie af te
breken. Maar dan zei Dewi ook weer: „I intended to call you
last night, because it pained me having insulted you and having
said that I didn’t trust you in front of the others.”
11 december 1970

Parijs
Wat zelden gebeurt: ik sliep tot 11:00 uur. Ik zag een enveloppe onder de deur en dacht: hoera, Peter heeft geschreven. Maar
de brief was van de lieve Casper Bake. Hij wilde de achttiende
naar Amerbos komen, wanneer hij in de stad was voor een
concert van de Beach Boys.
Heerlijk eigenlijk om in Parijs terrasjes af te lopen.
„We ought to talk less, and draw more (…) communicate
everything we have to say in sketches.” – Goethe
Werkte twee uur met Dewi. Het is een hel om over wijzigingen op één bladzijde met haar te discussiëren. We deden een
uur over pagina 11.
Ik belde Dewi later dat ik van plan was om morgen terug naar
Amsterdam te gaan. Mijn zenuwen waren op. Ze vertelde dat
de studio die ze voor me had willen bespreken al weg was, maar
ze wist nu een hotel in St. Germain voor drieëntwintig franc
per nacht. Ook dat nog. Ik blijf kost wat kost in mijn eigen hotel: Hôtel De France et Choiseul.
Las van de weeromstuit in Goethe’s Italienische Reise. Maar ik
kan me moeilijk concentreren. Tenslotte is er ook het probleem
met mijn Peter. Dewi moest naar een gala voor een opening
van een nieuwe Alain Delon-film. Ik ging in de Madeleine
naar Bach’s L’Oratorio de Noël. Wat is dat toch een prachtige
kerk. Luisterend naar de muziek betrapte ik mezelf erop in een
soort gebed te zijn verzonken over de vraag of er dan helemaal
nooit iemand in deze wijde wereld eens totaal aan mij toegewijd zou kunnen zijn? Ik bedoel niet de toewijding van Ralph
Nijendorff, hoe lief ik hem ook vind en hoe dierbaar hij me is.
Hoewel, Peter zal ongeveer voor mij voelen zoals ik me tegenover Ralph opstel. Ik zat helemaal achterin, ook omdat ik wist
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12 december 1970

Prettige lunch met Dewi en haar Japanse vriendin. Wandelde
van Avenue Montaigne naar Gare du Nord. De lucht was helder en koud bij volle maan.
TEE naar Amsterdam
„Voor de vorming van zijn eigenwaarde heeft ieder mens een
ander mens of andere mensen nodig,” aldus dr. Anna Terruwe
in Het Parool.
Ik vraag me af of dit waar is. Ik geloof niet dat ik mijn gevoel
van eigenwaarde dank aan mijn ouders, misschien een beetje
aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt (voornamelijk heel vroeger) of aan iemand anders, inbegrepen een van mijn dierbare
vrienden. Ben eerder altijd bezig aan de hand van mijn gevoel
van eigenwaarde anderen te stimuleren op eigen kracht een
soortgelijk gevoel zich eigen te maken.
Dewi gaat dit weekeinde weer jagen, ditmaal met Edmondo de
Rothschildt. Prins Bernhard zal er ook weer zijn. Ze heeft me
nog steeds niet het grote geheim waar ze laatst over schreef betreffende PB, verteld. 184 Ik vraag er dus ook niet om. Tijdens
de lunch zei ze bijvoorbeeld: „I had no influence on Sukarno.
If he had listened to me he would not have been where he ended.” Maar tegen George Evans van de Daily Telegraph zei ze dat
ze juist wel invloed had, door bijvoorbeeld in Tokio een ontbijt te organiseren tussen Bung Karno, Robert Kennedy en de
Amerikaanse ambassadeur in Japan, Edwin Reischauer: „And,
of course, nobody knew (…).” Dewi: „All true friendship is
impossible as long as people need each other for one reason or
another.” Vreemd dat zij dit zo uitstekend begreep. Wat zou
mevrouw Terruwe hierop zeggen? Toen ik tegen Dewi zei dat
het niet elegant was, wanneer ze het woord damn zo dikwijls
gebruikte, weidde zij er lang over uit dat ze niet damn maar
dumn had gebezigd. Ik sta van zulke tournures altijd weer versteld.

184 Het geheim was dat prins Bernhard een vriendin in Parijs had, wat ze me pas later
zou vertellen.
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niet in staat te zijn lang te blijven in mijn gepreoccupeerdheid
met de verschillende hartsproblemen. Ook al zou je willen luisteren naar de woorden, ze zijn niet te verstaan. Verliet spoedig
het concert in een stemming van verlatenheid, depressie en een
tekortgedaan voelen.
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13 december 1970

Mijn oude vriend (Indische jongen) Roel Bijkerk, nu professor
in de psychologie in Michigan, was gisteravond hier. We spraken tot in de vroege ochtenduren.185 Hij zei dat ik mezelf eens
grondig moest afvragen hoe ik de afgelopen twaalf jaren had geboerd met persoonlijke relaties. Hij bedoelde dat ik eigenlijk
altijd onbewust had vermeden dat wie het ook was helemaal op
mij zou steunen. En al was dit zo, wat doe je eraan?
Roel vroeg zich ook af of hij naar Nederland (met vrouw en
gezin) moest terugkomen. Hij wilde niet dat zijn kinderen typische Yankee-teenagers zouden worden. Hij was eveneens zeer
sceptisch over de ontwikkelingen in de VS. Ik vroeg hem waarom er op het vermoorden van een student op Kent University
vrijwel totale stilte was gevolgd onder de jeugd van Amerika.
Hij dacht dat ze misschien op a leader hadden gewacht. Wel nee,
er zit geen pep in de Amerikaanse jeugd, of je vervalt in extremisten als Eldridge Cleaver, die in alle toonaarden naar de andere kant doorslaan en hun heil bij communisten en Marx zoeken. Roel specialiseerde zich in dromen en hypnose. Hij wilde
vooral onderzoek doen. Ben niet beschikbaar. Ik schrijf mijn
dagboek voor wetenschappelijk onderzoek, als ze van mijzelf
maar af blijven.
Ik dacht aan Dewi. Ze had me nu ook al toegeworpen dat ze
me helemaal niet had meegevraagd naar Jakarta om naar de zieke Sukarno te reizen. Ze zei niet dat ik mezelf had opgedrongen,
maar het zat er enigszins tegenaan, terwijl zij mij in werkelijkheid koortsachtig had proberen op te sporen in Amsterdam en
me min of meer had gesmeekt mee te gaan om haar als journalist tevens te dekken voor haar veiligheid. Ze vond het absoluut geen verdienste dat ik mijn royalty’s met een extra vijfendertig procent had verlaagd want: „I lost respect for you, because you should have first thought of the 2.000 dollars I paid
for your airline ticket to Jakarta and return that money to me.”
14 december 1970

Bij de poelier hingen behalve eendenparen, een zielige haas,
een hertje en ook everzwijnen voor de ramen. Wat zullen deze
dieren onze kersttijd vervloeken.
Air France flight 319
Ging linea recta naar Dewi’s appartment. Toen zij thuiskwam
zei ze als een donderslag bij heldere hemel: „I don’t like your
eyes and your face, disgusting.”
185 Zie Memoires 1953-1957.
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15 december 1970

Parijs
Terwijl ik om 02:30 uur in bed lag en Dewi nog eens om 03:15
uur had opgebeld om toch vooral vandaag een flinke grote
kerstboom voor haar mee te brengen, wekte barones Jacqueline
de Gunzburg me om 09:00 uur voor een kletspraatje. Bij de
Madeleine kocht ik een metershoge kerstboom maar geen enkele taxichauffeur wilde het ding vervoeren, dus ik sleepte de
boom te voet van de Madeleine naar Dewi’s appartement tegenover het Athenée Palace Hotel. Zou een plaatje voor Frank
de Jong en de Telegraaf zijn geweest.
Lief briefje van Ralph. Hij ontmoette Christian Casals, een student (beeldhouwer) op de Rietveld Academie. Er is een romance in the air. „Hij heeft amandelgroene ogen,” schrijft Ralphie.
„Ik mis je ontzettend, ook je beledigende opmerkingen, je
grappigheid, je laarzen, je zelfingenomenheid, terecht, want je
bent ontzettend zalig.” Hij vraagt vooral veel geduld met Dewi
te hebben, „want ze lijkt een heel intelligente en aantrekkelijk
vrouw, die je geduld wel waard is. You know I will always be there when you need me, Ralph.”
We zouden om 17:00 uur doorgaan met het manuscript, maar
het werd 21:00 uur.
Er waren weer de gebruikelijke wrijvingen en enkele frontale
botsingen. Ik had bijvoorbeeld gezegd: „Okay I won’t be nasty
to Adam Malik anymore, because he is your friend,” waarop ze
meteen uitviel: „Damn you, you cannot spoil my friendship
with him, I do not want you to say that.” Malik had tegen haar
gelogen dat ik me gelukkig kon prijzen dat hij zijn rechtszaak
tegen De Spiegel en mij had laten varen. En dan te bedenken
186 Ik had in die periode inderdaad mijn haar laten groeien.
187 Zie Memoires 1953-1957 en notities van oktober 1966.
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„What? Is my hair too long?” riep ik uit. 186
„No, everything” en ze ging naar haar slaapvertrek. Ik was
dumbfolded en dacht wat nu? Vrijwel een minuut later kwam ze
terug en zei: „You want to see nice photographs?” Eentje, waar
ze achter een typemachine aan haar boek werkte, wilde ze naar
W. Colston Leigh in New York zenden. Prompt liet ze erop
volgen geen vertrouwen in zichzelf te hebben en niet in staat te
zijn lezingen te geven.
De Indonesische uitgever Masagung belde uit Kopenhagen en
vertelde haar dat Sukarno’s oude vriend en zakenman Oom
Dasaad was overleden.187
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dat ik via Lad Johnson, secretaris van de Indonesische Kamer
van Koophandel in Wall Street, letterlijk alle bewijzen had om
waar te kunnen maken wat ik had geschreven. Maar Malik kon
Dewi natuurlijk gemakkelijk iets dergelijks voorliegen.
Maar wat dan weer erg aardig van haar was dat ik gerust Peter
in Maastricht mocht bellen. „I’ll give you five minutes.” Het
werden er tien. Omdat de kerstboom dertig franc had gekost heb
ik haar met dat bedrag betaald. Maar ze zei meteen heel spontaan dat ik Peter moest uitnodigen voor haar kerstparty. Ik ging
naar het postkantoor en zond hem er een telegram over.
Op een ander moment liet Dewi zich ontvallen: „Prins Bernhard considers you also a trouble-maker. He said that journalists often spoil secret negotiations, or do you think Bernhard
is also not well informed?” Ik moest lachen en dacht: „Lieve
Dewi, don’t kid me, about secret negotiations, concerning
New-Guinea and Indonesia, I know all about it.”
16 december 1970

Dewi en ik boekten gisteren vooruitgang met het eerste gedeelte van haar boek, maar toch vorderen we te langzaam. En
er was natuurlijk weer een incident, helaas. Het ging over haar
geruïneerde mascara aan de baar van Bung Karno en dat ze zich
had teruggetrokken om de schade te herstellen, want ze wilde
er uitzien zoals men verwachtte dat zij eruit zou zien. Daarop
vroeg ze in volle ernst: „Did people in Holland ask you whether
I was as beautiful as on pictures?”
„No-one asked me that because all of Holland knows in reality
how beautiful you are,” antwoordde ik. Ze werd prompt woedend. Ik had niet het recht de draak ermee te steken wanneer
ze een ernstige vraag stelde en wanneer het boek eenmaal af
was, betekende dat tevens het einde van onze relatie. „You
have not improved since you were twenty, not since you were
ten and at least I have learned to control my temper,” et cetera.
Daarop schoot ik dus uit mijn slof en zei dat ze een volkomen
waardeloos leven leidde (gisteravond nog een Rothschildt-gala
ten behoeve van Israël) en „that what she considered beautiful
people were in fact the silliest creatures in the world.”
Toch boekten we weer vooruitgang. Maar dan opeens merkte
ze tussendoor op dat ze dermate veel en dikwijls met Bung Karno van mening had verschild: „That if I had not been his wife,
I would have been his biggest enemy.” Ze zei ook dat er al mensen naar haar toe waren gekomen, die hadden gezegd: „Please
put my name in your book.”
Joseph von Ferenczy telefoneerde. Hij wilde een artikel van
164

08-05-2003

15:22

Pagina 165

17 december 1970

Raymond K. Price is nu benoemd tot de voornaamste speechwriter van Richard Nixon. Zond hem een felicitatiebriefje.
Rustig geslapen. Van Peter gedroomd.
„Man is born only with the capacity to learn to hope (…).”
– Erik Erickson
Ik zond een telegram aan Peter Janson-Smith: „Obliged to stop
all work if proper contract and 500 cash are not received by
December 23rd plus guarantee 500 bank. Regards Oltmans.”
Ik vertelde Dewi dat wanneer de zaken niet behoorlijk werden
geregeld ik op 23 december zou vertrekken. Ze wilde dat we
tot 12 januari zouden doorwerken. Dewi vroeg trouwens of ze
haar auto niet zolang op mijn naam kon laten registreren. We
zullen zien. Zij heeft ook nog steeds problemen met baron Jansen in Brussel over de flat. Ik stelde voor dat ik haar bij mijn
oude vriend notaris Gilles Durant des Aulnois zou brengen. Zij
wilde echter eerst advies aan Edmondo de Rothschildt vragen,
die ze meteen opbelde. Hij antwoordde dat Gilles ook zijn notaris was, dus dat ze in prima handen zou zijn. Ik belde Gilles
en ga morgen met hem dineren.
De dag en het werk verliepen plezierig. Ze merkte op: „If you
had not known Sukarno before, you would have liked Suhar188 Ik kan echter niet alles opnemen en heb bovendien niet alles genoteerd. Er gebeurde zoveel.
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haar hebben. Dewi: „Will you write it with me, I give you fiftyfifty.”
„That is not necessary, 50-35 is sufficient,” antwoordde ik. Ze
vond Theo van Houts (van Panorama) een hopeloze fotograaf:
„because he sent the pictures and he photographed me like a
fashion model.” Dat was wel een beetje waar. Ik vond de meeste opnamen ook afschuwelijk.
Ze vroeg me een brief op te stellen voor een Hongkongse filmkoning dat ze verhinderd was om in februari te filmen – en dat
terwijl ze een contract had getekend. Mij vertrouwde ze toe uit
London een beter aanbod te hebben gekregen voor een film
met Steve McQueen. Zij had dit nieuwe script al gelezen. It
crossed my mind dat ze hetzelfde op een dag met ons contract
zou doen. Kan maar heel opppervlakkig beschrijven wat er deze
dagen allemaal passeerde. Er gebeurde veel en veel meer.188
Ze dicteerde ook zinnen die werkelijk niet kunnen, soms ten
aanzien van mevrouw Hartini of over mevrouw Fathmawati
Sukarno of wanneer ze uitlatingen van de Sukarno-kinderen
citeerde.
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to, as Frank de Jong of De Telegraaf does.” Misschien. Maar ik
wist teveel van Suharto’s smerige streken en de meer dan schandalige behandeling van Bung Karno af, om die meneer nog te
kunnen pruimen en dat had met geïnformeerdheid te maken,
waarin bovendien mijn informatie enigszins verschilde van De
Telegraaf, to put it mildly. Afgezien van het feit dat De Telegraaf
zich niet kan permitteren een standpunt in te nemen dat tegen
Luns, de BVD of de CIA in zou gaan. De Jong is een gebonden
journalist; ik ben een ongebonden journalist. We zijn dus niet
met elkaar te vergelijken, wat ik Dewi probeerde uit te leggen.
19 december 1970

Kwam gisteravond om 02:00 uur thuis en was dus zeventien
uur voor Dewi beschikbaar geweest, non-stop. De botsingen
en problemen met Dewi zijn nauwelijks te beschrijven. Doe
het dan ook maar niet.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt reageerde op mijn briefje uit
Parijs. Zij schreef: „Daar gebeurde nu juist waar ik bang voor
was. Voor onderhandelingen met dit soort mensen ben jij te
fatsoenlijk. Je laat je misleiden door vriendelijke gebaren en
dan word je door deze typen gebruikt, om niet te zeggen misbruikt. Als je dan gedaan hebt wat ze willen, laten ze je vallen.
Ik vrees dat je dergelijke teleurstellingen al vaak hebt gehad en
die wilde ik je besparen door je te waarschuwen voor figuren
als deze mevrouw Sukarno. Zij zocht de publiciteit en het geld
en daar kun jij nooit tegen op. Voor mij is dat juist jouw sympathieke kant en door deze eigenschap heb je het natuurlijk erg
moeilijk in het leven dat je gekozen hebt. Als je rustig als ambtenaar op een universiteitsbibliotheek of iets dergelijks zat, zou
je daar geen last van hebben. Dan zat je tussen mensen met dezelfde fatsoensnormen.”189
Ik vind de brief van mejuffrouw Boekhoudt twintig jaar later, op
10 november 1990 in Johannesburg terug. Ze had in alle opzichten gelijk. De Zuid-Afrikaanse filmer Jans Rautenbach berichtte
me in 1987 dat hij fondsen had gevonden om met mij een film te
maken over het effect van sancties tegen Zuid-Afrika. Hij tekende
zijn brieven met „jouw vriend”. Ik vertrouwde hem volkomen,
maakte de film, die vervolgens van de aardbodem verdween. Alle
navragen bij „vriend” Rautenbach bleven zelfs onbeantwoord, zodat ik gedwongen werd de zaak bij het Supreme Court in Pretoria
aanhangig te maken. Mijn claim bedroeg 112.500 gulden. De zaak
189 Brief van 16 december 1970.
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19 december 1970 (vervolg)

Er werd vanmorgen een brief in het hotel afgegeven van Peter
Janson-Smith. Het komt er op neer dat ik nu al het werk aan
het boek van Dewi zelf zal moeten doen, inbegrepen het uitschrijven van de op de band opgenomen gesprekken.190
Intussen typte ik Dewi’s artikel voor de heer von Ferenczy uit.
We besteedden eigenlijk gisteren de hele dag aan haar eigen artikel en kwamen aan het boek helemaal niet meer toe. Volko190 Zie bijlage 10. Brief van 16 december 1970.
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zou op 22 november 1990 voorkomen. Juist op dit moment werd
ik gebeld dat de advocaat van Rautenbach „een regeling” zou willen treffen. Tot mijn onuitsprekelijke verbazing zette mijn eigen
advocaat van het prominente kantoor Rooth & Wessels me op een
onoorbare wijze onder druk alsof hij de tegenpartij in de kaart wilde
spelen. Op de dag dat ik bovenstaande brief van de in 1982 overleden mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt vond, stemde ik toe met
betaling van minder dan de helft van het geëiste bedrag: a) om de
eer aan mezelf te houden en b) om er vanaf te zijn. In dit opzicht
had ik ook de afgelopen twintig jaar niets geleerd. Maar moest ik
dan willen leren een oplichter als Jans Rautenbach te worden en
onder brieven „jouw vriend” te zetten, terwijl je erop uit bent de
fondsen voor een film in eigen zak te steken en helemaal geen film
te vervaardigen en me schandelijk te gedragen tegenover de journalist uit Nederland, die ik onder valse voorwendselen heb laten
overkomen? Dan antwoord ik liever: laat mij maar – om met Henk
Hofland te spreken – de recidivist zijn, die op onverbeterlijke wijze weigert lering te trekken uit ervaringen van hetzelfde kaliber.
Ik heb Rautenbach geloofd en vertrouwd. Ik ging met hem in zee
– voor de zoveelste maal in mijn leven zonder een wettig en bindend contract – en ik liep voor de zoveelste maal met mijn kop tegen de muur. Maar liever dat dan een even grote schoft te worden
als die waarin Rautenbach zich zou ontpoppen en dan verder als
crook door het leven te moeten gaan en mijn relaties tot anderen
naar een permanent niveau van oplichterij te verlagen. Precies als
met het contract voor Dewi’s boek in Parijs twintig jaar geleden,
waarbij ik mijn percentage verlaagde van 50 tot 20 procent, heb ik
mijn claim op Rautenbach meer dan gehalveerd. Noblesse oblige. In
dat opzicht ben ik graag een recidivist want once in a blue moon loop
je tegen iemand aan die wel van het juiste kaliber is, en wel oprechte en zelfs zuivere bedoelingen heeft, en die zou je dan hebben „gemist”, omdat je inmiddels op de maffiatoer bent, net als de
rest van de kudde.
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men onacceptabel. Daarvoor ben ik niet hier. Bovendien dwong
ze me het Panorama-artikel ook nog eens in het Engels te vertalen opdat ze alles eerst kon controleren. Er was natuurlijk helemaal niets goed aan. Ik zou in de verste verte niet hebben weergegeven wat ze had gezegd. Ik werd dermate boos dat ik mijn
leren jack al aan had, klaar om te vertrekken, maar ik aarzelde.
Dewi: „You know, as well as I do, that we will never leave
each other. We will be doing the work together. I am thinking
in terms of doing all my life the work with you.” Ik gaf haar
een zoen, meende het nog altijd, maar vertrok.
Ontmoette Gilles Durant des Aulnois191 in zijn kantoor van drie
verdiepingen met 58 man personeel aan de Rue du Cirque 8.
Het is een echt notariskantoor. Zijn vader was al notaris en een
voorvader was notaris van de koning van Frankrijk. Hij trad als
advocaat op voor Standard Oil, General Motors, Caterpillar en
andere multinationals. Hij was het er mee eens dat hij wat kennis betrof niets aan Yale had gehad. Het enige nut dat je er soms
van hebt is te kunnen zeggen: „I was a member of the Yale
Class of 1951.” Onze gemeenschappelijke vriend, de hertog
Jean de Béarn, bewoonde een buitengoed op 120 kilometer
buiten Parijs en scheen wilde beren te „kweken” voor de jacht.
Pat Chauvel huwde een journalist. Hij zei zelf slechts op vogels
te schieten: „Maar over tien jaar zal er niets meer aan zijn, want
dan zullen alle fazanten eveneens uitgebroed zijn voor de jacht.”
Om in stijl te blijven dineerden we in een restaurant dat de
naam Maison de la Chasse droeg. Waar komt die afwijking toch
vandaan om als hobby op dieren te schieten? Er loopt toch ook
niemand meer rond op de Champs Elysées in een metalen harnas van ridders uit de middeleeuwen compleet met zwaard? De
breinen van jagers zijn stil blijven staan als een oude wandklok
waarvan het gewicht al heel lang niet meer werd opgetrokken.
Deze dag met Dewi was als een verschrikkelijke nachtmerrie.
Ik wil er niets meer over zeggen.
Wandelde vol intens verdriet naar mijn werk op de Avenue
Montaigne. Daarbij kwam mijn melancholieke stemming vanwege Peter, die nog steeds niet had geschreven. Wanneer je
maar vaak genoeg gemold wordt eindig je nog eens in een bag
of tears. De dag van gisteren is me beslist niet in de koude kleren
gaan zitten. Dewi talked in circles, sprak onwaarheid en viel me
af in telefoongesprekken met Janson-Smith en Cor Meijer van
Bosch & Keuning. Wat voor een vrouw had Bung Karno eigenlijk in huis gehaald? Soms vraag ik me af wat zij in Jakarta alle191 Een studievriend van Yale 1949-1950, zie Memoires 1925-1953.
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20 december 1970

Sliep erbarmelijk slecht en droomde door een kat te zijn gebeten, die bovendien mijn rabbit coat ruïneerde.
Brandde twee kaarsen. Rustgevend. De Madeleine is een spirituele oase.
Wandelde, in tranen vanwege Peter en met ellendige voorgevoelens ten opzichte van Dewi, naar Avenue Montaigne, wat
niet hielp. Maar Bung Karno inspireerde me vol te houden.
Zelfs Karina draaide zich gisteren om, toen ik lief wilde zijn.
Het kind hoort natuurlijk wat er af en toe gebeurt.
Karl Jaspers schreef een subliem boekje over Leonardo en Nietzsche.192 Ik lees er al enkele dagen in. „Volkomen verachtelijk
zijn onbeschaafde mensen van slechte levenswandel,” meende
Leonardo da Vinci. „Ze verdienen een zo heerlijk instrument
als het menselijk lichaam eigenlijk niet, maar alleen een zak,
waarin het voedsel opgenomen wordt en waaruit het weer ver192 Karl Jaspers. Leonardo en Nietzsche, Aula Boeken, Utrecht 1966, pp. 42-43.
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maal achter zijn rug had uitgevreten. Zij had Cindy Adams in
New York gebeld om te vragen hoe hoog haar percentage voor
het boek met Sukarno was geweest: dit bleek eveneens twintig
procent. In plaats van aan het manuscript te werken werd de hele
dag besteed aan praten over het geld betreffende het boek dat
nog moest worden geschreven. Cor vertelde haar dat Aize me
een voorschot van 2.500 gulden wilde geven om mijn kosten
te dekken. Dewi tegen haar: „I do not understand why your
boss is so generous towards Wim.” En daar zat ik dan bij. Toen
ik later zei dat ik er van overtuigd was dat Cor Meijer haar lichtelijk als getikt zijnde zou verklaren, aangezien het normaal was
dat ik mijn kosten vergoed kreeg, verzon ze steeds te hebben
gedacht dat het niet om guldens maar om dollars zou zijn gegaan. Het gedraai en constant gevecht rond leugentjes maakte
me misselijk. Ik heb veel over voor Bung Karno en wil bijdragen
in het corrigeren van de geschiedenis, maar dit gaat me gewoon
te ver. Dewi merkte mijn verandering van stemming en bood
aan Janson-Smith te bellen en hem te vragen mij een vliegticket naar Amsterdam ter beschikking te stellen. Morgen is zij
uitgenodigd voor een lunch met Ingrid Bergman op een kasteel in de buurt van Parijs. Ze vroeg of ik haar wilde begeleiden.
Ik denk er niet over, zeker niet onder deze omstandigheden.
Toen ik vanavond om 19:30 uur naar het appartement kwam
om een aantal pagina’s die ik had uitgewerkt door te nemen
was zij met Karina naar het circus vertrokken.
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dwijnt (…). Wanneer er iemand deugdzaam en goed bevonden wordt stoot hem dan niet van U, maar bejegen hem met
eerbied opdat hij zich niet gedwongen ziet U te ontvluchten
en zijn toevlucht te zoeken in woestijnen, grotten en andere
eenzame plaatsen om Uw vijandelijkheden te ontgaan. Wanneer er zo iemand wordt gevonden, bewijst hem eer: want zulke mensen zijn voor ons als goden op aarde.”
Vandaag vorderden Dewi en ik vijf tot zes pagina’s. We deden
behoorlijk werk. Misschien voelde zij zich schuldig over gisteren. Ze liet zelfs de lunch met Ingrid Bergman schieten. Ik wilde om middernacht weggaan, maar ze vroeg nog een halve pagina verder te gaan. Ze zei zelfs Janson-Smith te willen bellen
om mij vijfhonderd pond te sturen.
21 december 1970

Een expresse van Peter arriveerde uit Maastricht, flodderig, onaandachtig en gewoon een zoethoudertje.193 Hij was bij het huwelijk van zijn vriendin Judith geweest. Peter: „Op school ga
ik nu toch wel dingen leren, na heel veel chaos en verwarring.
De docenten zelf weten nu ook beter waar ze aan toe zijn nu
dit eerste moeilijke begin voorbij is. Ondanks dit vind ik dit hele
bedrijf nog een grote keet. Het systeem is veel te strak voor een
creatief bedrijf dat plooibaar en aanpasbaar moet zijn aan ieders
eigen persoonlijke vorm. Heb een hoofdrol gekregen in een
leuk stuk wat we gaan opvoeren. Het is me op het lijf geschreven.” Er zijn nog steeds problemen met Philip Nasta gebaseerd
op het verleden. „Soms voel ik me van alle kanten in een korset zitten dat mijn bewegingsvrijheid belemmert met geestelijk
gehijg als logisch gevolg. Soms mis ik je bruine bollen, je pinda’s bij de televisie en je getik op je schrijfmachine. Het meest
nog je smoel, maar alsjeblieft vergeef me vanwege het feit dat
onze paar dagen weer niet door konden gaan.” Hij eindigt met
de mededeling dat hij voor de kerst twee weken met Philip
naar Florida zal gaan. Een nieuwe mokerslag op onze relatie.
Avenue Montaigne
Na veel over en weer getelefoneer met Peter Janson-Smith en
Cor Meijer werd besloten dat ik nu driehonderd pond zou
ontvangen als voorlopig voorschot voor het werk en alle onkosten in Parijs. Het sloeg nergens op, maar what to do?
We maakten vandaag enige voortgang, maar te langzaam. De
helft van de tijd heb ik geen idee waar ze het over heeft en de
193 Ik vind dit een beschamende misselijke reactie van mezelf.
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22 december 1970

Parijs
Dewi ontving een verkapte kritische brief van Sukmawati Sukarno, aangezien de kinderen blijkbaar gekant waren tegen
haar plannen om filmster te worden.194
Had geen klein geld, dus ik liep de Madeleine voorbij. Why
cheat them out of two candles? Zat in een andere kerk te piekeren
over het feit dat ik Peter ten volle een trip naar Florida moest
gunnen, ook al reisde hij met de concurrentie. Zag een schitterend gebrandschilderd raam. Daar hoef je in de zogenaamde
moderne kunst niet mee aan te komen. Jammer alleen dat je
hier nooit op jezelf werkelijke in stilte kunt zijn. Altijd die anderen. Zag een oude vrouw, die zich de tred van haar hondje
had aangemeten.
Dewi was geïrriteerd omdat ik vroeg eerder te kunnen komen
om negen pagina’s uit te typen. Lady Sands telefoneerde en
wilde met haar in de Athenée Palace dineren. Ze zegde toe
honderd exemplaren van Dewi’s boek te zullen kopen.
Toen ik om 10:45 uur bij het appartment kwam werd ik slechts
in de vestibule gelaten. Dewi kwam me fluisterend vertellen
dat zij een bezoeker had: Henry Ford II. Hij transpireerde, zei
ze, en het zou over een uurtje gelukt zijn hem weg te werken.
Ralph Nijendorff schreef weer een lieve brief: „Ik mis je erg.
Christian is wel lief, maar niet degene waarvoor ik alles zou
kunnen opgeven… Als ik je heel erg mis kijk ik naar je foto die
een ereplaats heeft in mijn kamer.”195 Waarom begin ik geen
relatie met Ralph? Seksueel heb ik met Peter al drie jaar geen
contact. Met Ralph loopt seks als een lier, zeker als Peter er niet
tussen zou staan in mijn mind. Waarom niet? Lees bij Van Emde
Boas: „Sommige homoseksuelen reageren in hun relaties
dwangmatig en als permanente ‘goede moeder’. Zij spelen hun
diverse partners als het ware voortdurend voor hoe de in hun
194 Dewi zou haar filmplannen inderdaad laten varen.
195 Ralph woonde toen in Peters kamer op het Thorbeckeplein.
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hele onderneming is een maximumtest van hoeveel geduld ik
in staat ben op te brengen. Snak naar mijn eigen huis en totale
rust. Bertie Hilverdink was bereid Dewi’s auto op zijn naam te
zetten: „But I have to be protected in case she gets killed in it,”
zei hij. Laatste waar ik aangedacht zou hebben.
Schreef mejuffrouw Boekhoudt een briefje om in mijn verbeelding even bij haar te zijn. Mam had ik gisteren al een trieste kerstkaart gezonden. Waarom altijd alles verbergen?
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kinderlijke voorstelling natuurlijk geïdealiseerde moeder zich
tegenover henzelf zou hebben moeten gedragen. Deze kernhomoseksuelen zijn gewoonlijk actief op jonge mannen ingesteld, die sterke gelijkenis plegen te vertonen met het ideaal
beeld dat de patiënt zich gedurende zijn eigen kindertijd, respectievelijk zijn puberteit of adolescentie, van zichzelf heeft
gemaakt.”196 Als ik ooit een ideaalbeeld zou hebben gehad in
mijn pre-adolescentie is het onbewust geweest, want de variatie van „idealen” loopt van Wicher van Swinderen (geen homo)
via een reeks hetero’s als Hofland, Portier en John van Haagen
(de laatste twee Indische jongens) naar Frits, Richard en Peter,
allemaal totaal verschillend, zowel in uiterlijk als in fabric of
mind. Ralph is lief en lekker in bed, maar het scala van gelijkgestemdheid dat ik zo sterk met Peter voel, mist. Dus niet.
23 december 1970

We zouden om 09:00 uur beginnen te werken, maar Dewi was
nog in negligé, dus ik vertrok maar weer. Wat een verloren tijd.
We hebben om 15:15 uur een afspraak met Gilles Durant des
Aulnois om Dewi’s moeilijkheden met baron Jansen te laten
regelen. Ik vond Gilles niet zo erg beleefd. Er hing constant
een stuk sigaar uit zijn mond. Ik herinnerde me dat ik hem reeds
op Yale vergeleek met de garagist van mijn grootmoeder Poslavsky in Sprimont in de Ardennen. Het ging er om dat Dewi
geen zin had 21.000 franc te betalen voor een appartement,
waar zij zelfs nooit een pas in had gezet.
Dewi: „If my book does not cause the reader to love him
(Bung Karno) there is no use in publishing it. I must succeed in
conveying how he was.” Op een dergelijk moment zitten we
duidelijk op één lijn. Daar houd ik me dan maar weer aan vast.
We werden weer onderbroken door eindeloze telefoongesprekken, maar we gingen toch vooruit. Dewi was doodmoe,
maar zij dwong zichzelf te werken. Bij het afscheid zei ze:
„Give Peter a big kiss from me.”
Air France, Orly
Jacques Monod heeft een uitspraak van Demokritos gebruikt
voor zijn nieuwe bestseller: „Tout ce qui existe dans l’Univers
est le fruit du hasard et de la nécessité.” Hasard, ja, maar nécessité
dat weet ik zo net nog niet.197 Hij omschrijft mensen als chemi196 Dr. C. van Emde Boas, Essays in Erotiek, Atheneum paperback, 1969, p. 110.
197 Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité: Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Editions Seuil, Parijs 1970.
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Amsterdam
Droomde vannacht van Ralph dat ik hem werkelijk greep en
omhelsde en kuste en schrok opeens wakker, me realiserende dat
hij het echt zelf was. Zijn Franse vriendje had hem een peau-desuède broek gegeven, die hem lekker stond. Ik werd boos op
hem toen hij met de verkeerde bollen van de bakker terugkwam, maar kreeg even later tranen in mijn ogen, omdat hij
erg lief voor me is en ik spijt had. Ik vroeg hem een paar dagen
mee naar Parijs te gaan, omdat hij nog steeds problemen met
zijn vader heeft over zijn homoseksualiteit. Arme Ralph.
Vandaag kwam een fauteuil, die ik in een winkel vlakbij Dewi
had gekocht. Deze is van wit leer bedrukt met Britse zondagskranten.
Lunchte met uitgever Masagung in het Hilton. Hij claimde een
vriend van Sukarno te zijn maar had intussen wel Suharto’s
boek uitgegeven. Hij wist dat de Indonesische inlichtingendienst al mijn telefoongesprekken naar Dewi in Jakarta had opgenomen, inbegrepen mijn dreigement dat indien men haar
een haar zou krenken ik een enorm kabaal zou ontketenen en
het hele corruptieschandaal rond Adam Malik en Ibnu Sutowo
verder uit de doeken zou doen. Hij stelde vervolgens tal van
ongepaste vragen, bijvoorbeeld of Dewi hem wel aardig vond,
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sche machines. En bij een machine is ieder organisme een geïntegreerde functionele eenheid. Monod ziet het organisme als
een self-constructing machine. Ik geloof inderdaad dat alles wat
leeft de uitkomst is van een of andere set kosmologische dobbelstenen. Maar we zijn natuurlijk toch meer dan de uitkomst
van een schijnbaar blind chemisch proces. Er is dus de mind,
hoewel het brein zelf een hutspot van chemische processen
schijnt te zijn. In de grond van de zaak zijn we ten aanzien van
de chemie van de natuur Papoea’s gebleven. En al zijn we dan
als puur toeval ontstaan, er is nu een bittere noodzaak de uitkomst van het gokspel bloedserieus te nemen of we verdwijnen even snel als we zijn verschenen.
Op Amerbos wachtte een kerstgroet van mam die van het boek
Mandala van Pearl Buck genoot en zei ook het Eva-interview
te hebben gelezen. Zij sloot een bon voor een langspeelplaat in.
Penny Hedinah zorgt nog altijd voor haar oude vader in Kebon Djaha in Jakarta. Er was een kaart van Richard en een dijk
aan kerstpost van andere mensen. Ralphie kwam vrijwel meteen met prachtige bloemen. Hij bleef bij me slapen, wat ik
heerlijk vond eigenlijk, omdat het enige betekenis had.
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en of zij over voldoende geld beschikte; wie haar laatste boyfriend was. Hij zei te begrijpen hoe moeilijk het was met haar te
werken. Waar zag hij me voor aan? Ik beschouwde deze gladde
aal en uitgever in ieder geval als een spion voor Suharto. Hij
nam een foto van me en ik gaf hem De Verraders.198
De Chinese legatie in Den Haag deelde mee dat men niet verwachtte dat er uit Peking toestemming zou komen voor Pearl
Buck en mij om een film te gaan maken.
Kerstmis 1970
Reisde via Baarn en een bezoek aan het gezin van Cor Meijer
van Bosch & Keuning naar mam in Bilthoven. Zij verwelkomde me in een nieuwe roze wollen jurk en had een uitgebreid
maal zelf bereid. Zij betwijfelde of broer Hendrik voor haar
75ste verjaardag uit Kaapstad over zou komen. Hij zou komend jaar een reis naar Brazilië gaan maken. Zoiets is voor mij
onbegrijpelijk: eerst Brazilië dan je moeder.
Later stopte ik in Utrecht bij Gerard Croiset. „Als je geen geld
hebt betaal ik de taxi van het station,” zei hij. Croiset verwachtte overigens dat Pearl Buck en ik wel een visum voor Peking
zouden krijgen.199 Ik vroeg hem wat hij van de fameuze kerstmissfeer vond en het gezwets, zoals op Duitse televisie, over die
Seele Gottes. Hij antwoordde: „Ach, de mensen hebben kerstmis niet meer nodig.” Was dit maar zo. Onvolwassenheid viert
hoogtij.
Casper telefoneerde. Dat deed me wel iets. Ik stelde voor met
Pasen samen een trip te maken.
Mao werd heden 77 jaar.
27 december 1970
TEE naar Parijs
In een essay over The psychology of human relationships ontwikkelt Eric Berne de gedachte van ego states.200 „An ego-state may
be described phenomenologically as a coherent system of feelings, and operationally as a set of coherent behavior patterns. In
more practical terms, it is a system of feelings accompanied by a
related set of behavior patterns. Each individual seems to have
available a limited repertoire of such ego-states, which are not
roles but psychological realities.” En verder: „The human brain

198 Hij zou bekijken of het boek in Indonesië kon uitgeven. Ik hoorde er natuurlijk nooit
meer iets over.
199 Hij zou ongelijk krijgen.
200 Eric Berne M.D., Games People Play, Penguin Books, 1964.
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201 Peter had me attent gemaakt op dit boekje dat hem door een vriendin van Philip
Nasta was gegeven.
202 De brieven bewezen onder meer dat Bung Karno niet bij de coup van 1965 was betrokken, want hij wist bijvoorbeeld op 1 oktober niet waar generaal Yani was, laat
staan dat hij was vermoord.
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is the organ and the organizer of psychic life, and its products
are organized and stored in the form of ego-states (…).”201
Dineerde met Dewi en Masagung in het Intercontinental Hotel. Bij binnenkomst begon zij op te merken hoe afschuwelijk
de kristallen luchters waren opgehangen. We bestelden steak en
Bordeaux wijn. Dewi werd wat luidrdruchtig en haar ogen
schenen te fonkelen. Masagung was van mening dat zij een politicus diende te worden. „Bung Karno zou hebben gezegd,”
antwoordde ik, „dat er geen mooiere taak voor een vrouw is
weggelegd dan de zwangerschap.” Dewi bleef verwonderlijk
stil toen ik dit zei. „You, Wim, you should be a cabdriver,” zei
ze even later. Tot mijn onuitsprekelijke verdriet hoorde ik dat
Suharto zelfs die rustige secretaris van het Istana, de trouwe
meneer Djamin, die ik jarenlang had gekend, in de gevangenis
had gestopt. Die man heeft nooit een vlieg kwaad gedaan. Het
enige wat hem ten laste kan worden gelegd is zijn trouw aan
Bung Karno, maar die kende Djamin dan ook door de jaren
heen als zijn broekzak. Het hele zooitje dat samen met Suharto
naar de macht greep kende de president absoluut niet.
Terwijl Masagung naar zijn kamer ging kwam de aap uit de
mouw. Hij was naar Parijs gekomen om zijn uiterste best te
doen negen brieven te bemachtigen, die Bung Karno tijdens en
na de coup aan Dewi had geschreven. Dewi zei dat zij hem wel
vier brieven kon geven, maar dat de andere vijf „dangerous”
waren vanwege de pertinente informatie die zij bevatten. Ik
antwoordde dat mijn instinct me zei, deze man niet te vertrouwen en het niet te doen. „You will also lose a weapon you still
have against them if you play this card now,”
„If I give them these letters now, they will also have time to
prepare an answer.”202 Maar ze had echter wel een belangrijk
gegeven aan Masagung weten te ontfutselen, namelijk dat de
Chinees Liem het huis aan Djalan Tjendana 8 aan Suharto cadeau had gedaan. Ik moest glimlachen toen ze tegen Masagung
eerder zei: „Sometimes I believe you 200 percent and sometimes I do not believe you 200 percent.” Maar Masagung had
haar toegezegd dat, als zij de negen brieven zou uitleveren –
natuurlijk voor een zogenaamde publicatie van Masagung – hij
er dan voor zou zorgen dat ze een aantal geheime documenten
zou krijgen, waaronder de bandopname van een verhoor van
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Bapak, drie maanden voor diens overlijden. Er zou een onbeschofte ondervrager op te horen zijn, die snauwde: „Why don’t
you know?” en Bung Karno die, met zwakke stem, antwoordde: „Ik kan het me niet herinneren.”203
Masagung had de tape blijkbaar gisteravond voor Dewi afgedraaid en zij had gehuild, vertelde ze, toen zij die passage beluisterde. Ik ben overtuigd dat Masagung als een ordinaire spion
voor Suharto optreedt onder het mom van die zogenaamde uitgeverij. Hoe is hij anders aan de documenten en tapes gekomen,
die hij met Dewi wil ruilen tegen Bapaks brieven. Waarom
wist Masagung de inhoud van telefoongesprekken tussen Dewi
en mij vanuit Tokio?204 Ik zei hem dat ik me buitengewoon vereerd voelde dat ze me haten in het tegenwoordige Jakarta. Dewi
zei de hele nacht rapporten en documenten te hebben gelezen,
die Masagung had meegebracht en wilde ruilen. Ze was er buitengewoon door in beroering gebracht en ze had dan ook niets
aan ons boek kunnen doen. Juist hierdoor.
28 december 1970

Parijs
Eigenlijk had ik gisteravond met Dewi te doen. Zij scheen zo
eenzaam en moest een belangrijk besluit alleen nemen. Ze zei
evenwel dat deze geheime documenten niet in haar boek konden worden gebruikt, maar ze wilde ze wel graag hebben.
Maar alles wat zij nu uitgeeft kan zij niet meer gebruiken ter
verdediging van zichzelf. En straks, als ze niets meer heeft hebben de bastards alle tijd een zodanige val op te zetten dat ze
machteloos is. „They seem to be preparing to take away my
Indonesian citizenship and even my name as Mrs. Sukarno,”
zei Dewi, kennelijk nog banger gemaakt door meneer Masagung. Intussen zat hij haar op te jutten dat zij in de politiek
moest gaan om de nationale trots van Indonesië te helpen herstellen. Met dit soort onzin bespeelde hij haar.
Nadat ik had gezegd dat de wereld toenadering tot Peking
scheen te zoeken, omdat Mao nu over atoomwapens beschikte,
antwoordde Dewi met haar gebruikelijke overdrijving: „I will
never respect you as a journalist again. If they now belatedly
would allow China to join the UN Mao should not accept. Peking’s quarrels with the USSR are a result on the Soviets not
keeping their promises to Peking, as they promised to share Aweapons.” Even later zou ze opmerken: „I think, that US-dol203 Mijn haat voor Suharto is op dit soort informatie gebaseerd.
204 Masagung toonde een transcript ervan: Leporan Marian, nr. 373 /F/ LH 1970.
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29 december 1970

Parijs
Ralph Nijendorff was bij me. Hij zou vanmorgen Dewi’s auto
naar de douane brengen, maar ik moet iets verkeerd gedaan
hebben, want hij zei er geen zin in te hebben. Ik vroeg hem terug naar Amsterdam te gaan. Toen zag hij er werkelijk desolaat
uit en dat maakte me nog meer van streek. Ik moet hem vele
maanden niet zien om zeker te zijn dat ik hem niet meer kan
kwetsen. Ik houd niet van hem als lover, maar ik ben wel erg op
hem gesteld. Anderzijds was hij hier ter vervanging van Peter
en dat is niet fair. En het constante gelazer met Dewi vind ik
moeilijk om te verwerken. Ze zegt de vervelendste dingen.
Gisteren, na maar drie pagina’s te hebben geschreven, moesten
we al weer met een Libanese zakenman en zijn vriendin – hij
had twee bontjassen voor haar door de douane meegenomen –
uit eten, ditmaal in een Vietnamees restaurant. Ze begon openlijk over mijn homoseksualiteit te praten waar ze niets vanaf
weet of begrijpt en over bigamie. Ik hield vol dat ik niet geloofde dat je twee mensen tegelijkertijd met dezelfde intensiteit
kon liefhebben. Prompt volgde een goedkope scène, die iedereen in verlegenheid bracht. „Read dr. Zhivago,” zei Dewi, „then
you will not say that sex with many maîtresses is like blowing
your nose. Don’t be so fanatic.” Ze vond ook mijn ogen deze
avond strange. Dit was in ieder geval nieuw.
Cindy Adams schreef Dewi op papier van NBC dat Peter JansonSmith een uitstekende reputatie had. „You are such a louzy
journalist,” voegde ze me meteen toe. „Cindy is a real journalist. She will hack you to pieces. I cannot wait to see it happen.” Ze had trouwens gisteravond tijdens het „gezellige”
etentje gezegd: „You are a Dutch peasant,” waar de Libanese
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lars are good for Indonesia” en weer wat later, wanneer we het
hierover oneens zijn: „Wim, you are a mixed-up child.” Ik leg
die uitspraken wel naast me neer, maar intussen worden ze uitgesproken en zijn ze niet bevorderlijk voor de algemene sfeer.
Masagung was begonnen in De Verraders en zei geïnteresseerd
te zijn het in Indonesië uit te geven. Ik zou dan vijftig procent
van de royalty’s kunnen schenken aan de Idaym Foundation genoemd naar de moeder van Bung Karno (met toestemming
van de familie). Dewi zei dat ze bereid was Wisma Jaso aan die
stichting te schenken. Ze vond dat we van 15 februari tot 1 april
in Tokio verder konden werken, want haar uitgever-vrienden
zouden een huis, met personeel en een auto ter beschikking
stellen.
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zakenman op antwoordde: „To me he looks more like a diplomat.”
Denk veel aan Ralph. Het doet me pijn dat dit is gebeurd. Ik
zal hem schrijven.
Dewi was absoluut razend toen ik haar vertelde Janson-Smith,
evenals Cor Meijer, een proef van het manuscript van negen
pagina’s te hebben gezonden. Er moest onmiddellijk een expresse naar Janson-Smith dat dit in strijd met de afspraken was.
Cor Meijer moest worden gebeld om direct die pagina’s (zonder ze te kopiëren) terug te zenden. Wat ik het ergste vond was
dat zij me van bedrog, diefstal en het wegsmokkelen van „haar”
manuscript beschuldigde. Mij leek het de gewoonste zaak van
de wereld, de twee geïnteresseerde partijen vast een eerste indruk te geven. „You do not understand anything about life,”
schreeuwde ze, „now I know why you are so strange. Poek
Zumpolle and Peter will understand me. This manuscript represents money.” Ik lachte haar in haar gezicht uit. „You are
afraid of me!” riep ze verder. Ze zette heel grote ogen op. Ik
had zin haar in het gezicht te spugen. Ook nieuw. Ze zwaaide
met het contract voor mijn gezicht. Ik zei: „You want to turn
me into another Peter Janson-Smith, but you will not pull me
into your dream-world. Have your garbage.”
„Who are you to say so?”
„The whole world will agree with me, including Poek Zumpolle and Peter.”
Blijf van streek over Ralph.
Ik typte uit Berne’s boek voor Dewi op een stuk papier: „The
perfect, most perfect form of human living is game-free intimacy (…)” en liet het voor haar achter. „Beautiful friendships are
often based on the fact that the players complement each other
with great economy and satisfaction, so that there is a maximum yield with a minimum effort from the games they play
with each other (…) giving a high degree of elegance to the relationship” schreef Berne (p. 50).
30 december 1970

Parijs
Sneeuw. La Madeleine. Twee kaarsen.
Voortdurend vraag ik me af hoe haar relatie met Bung Karno
kan zijn geweest, en wat zij in werkelijkheid met hem heeft gedaan.
Weer een dag van werken aan het manuscript, scènes en uittikken van tapes.
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Gisteren zei Dewi dat ik haar niet meer Ibu Dewi moest noemen, maar gewoon Dewi: „You don’t have any respect for me,
anyway.” Dat was gedeeltelijk waar.
Vandaag werkte ik de hele dag in het appartement en kondigde
om 20:00 uur aan dat het welletjes was geweest na alle problemen van die dag. Maar ze werd steeds aardiger naarmate het later werd. En soms, als ik dan naar haar kijk, en weer constateer
hoe klein ze van gestalte is en hoe onbeschermd, heb ik ontzettend medelijden met haar. Soms dank ik ook de hemel homoseksueel te zijn, want wie weet zou ik me anders helemaal
door haar laten ringeloren, alleen maar om uiteindelijk met haar
in de koffer terecht te kunnen komen. Bung Karno moet ik
weet niet wat van haar geslikt hebben omdat zij „zo mooi” was.
Er was ook een rel over het feit dat Panorama, in strijd met de
afspraak, van de ter beschikking gestelde foto’s er maar één had
geretourneerd. Er wordt ook wel dikwijls een loopje met haar
genomen. De ruzie escaleerde. Ze wilde Gerard Vermeulen er
thuis over opbellen. Toen riep ze uit: „You are a gangster.”
„Schrijf nu eens op wat je me nu weer noemt,” adviseerde ik.
Ze nam een rood potlood en schreef met reusachtige letters het
woord gangster.
„Dewi, you are perfectly ridiculous, sorry.” Ze wond zich dermate op en dreigde de kamer uit te gaan, waarop ik zei: „Okay,
I simply keep you to the contract.”
„You have a contract with me,” schreeuwde ze en smeet de
deur achter zich dicht. Nee, het was erger. Er waren nog meer
venijnigheden over en weer: ze vloog me aan en ik liep een
krab op mijn gezicht op, waarna Karina om het hoekje van de
deur keek. Toen riep ze tegen mij: „Get out, I will make the
book with other people…” Daarop verdween ze.
Ik raapte mijn boeltje bij elkaar, inbegrepen de woordenboeken, en natuurlijk ook al het tot dusver geschreven en getypte
materiaal. Ik wandelde naar Hôtel de France et Choiseul. Ik
vroeg me zelfs af of ze de politie zou bellen als ze zou ontdekken dat ik ons werk had meegenomen. Maar ze was uiteraard
rechtstreeks terug naar bed gegaan en sliep tot minstens 17:00
uur. Ik vroeg me af waar ik het materiaal kon laten. Het kantoor
van Gilles Durant des Aulnois was dicht. Ik checkte uit, belde
de KLM en boekte een vlucht om 15:45 uur naar Amsterdam.
Ik laat het boek met Dewi definitief schieten. Ik weiger onder
dergelijke omstandigheden te werken. Ik ga me concentreren
op de film met Pearl Buck in China. Voel me eigenlijk compleet bevrijd.
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E.M. Forster heeft de roman Maurice, met een homoseksueel
thema, vijfenvijftig jaar laten vasthouden. Nu schijnt het verhaal binnenkort te worden gepubliceerd.205 Hij heeft het tussen
1913 en 1915 geschreven. Het zal me benieuwen.
Ik telefoneerde Gerard Croiset. „Ik heb je al eerder gezegd dat
indien Sukarno zou komen te overlijden een boek over hem
geen zin meer zou hebben.”206 Ik vroeg hem zijn advies: „Doorgaan: laat haar maar schreeuwen. Het is je werk.” Hij vond dat
als het werk dermate vervelend was, ik toch maar vijftig procent royalty’s moest vragen.
Reisde trouwens met prins Aschwin en prinses Monique naar
Amsterdam. Hij had zeer lang haar met met krulletjes tot in in
zijn nek en een grote zwarte soort schildersflambard aan met
een nikkelen speldje van achteren. Er stond een KLM VIP-stewardess met een karretje te wachten. „Are we driving, for heaven’s sake (…),” hoorde ik Aschwin zeggen. Inmiddels is aangekondigd dat koningin Juliana nog dit jaar naar Indonesië zal
gaan. Welja, naar die smerige coupgeneraals. Alles kan tegenwoordig. Royalty wordt voor de smerigste karweitjes gebruikt.
Om 23:00 uur belde Cor Meijer dat Dewi haar razend had opgebeld dat ik de laan was uitgestuurd en dat ik al het werk had
meegenomen. Ze schreeuwde moord en brand en riep diefstal.
Ik vertelde Cor wat werkelijk was gebeurd en dat ik in dubio
was of ik zou terugkeren. Ook stelde ik omlijnde financiële
condities indien ik ooit het werk zou hervatten.
1 januari 1971

Amsterdam
Bracht mam en tante Jetty Lindt-bonbons. We hebben in Bilthoven gezellig zitten praten. Ik vertelde over Dewi. Mam was
bang dat een rechter teruggave van het manuscript zou kunnen
eisen.
Ben naar Women in Love van D.H. Lawrence geweest en ben
vanwege nieuwjaar bij Indrapoera gaan eten, alleen.
Willem Duys is eigenlijk compleet een phony guy. Onbegrijpelijk dat het grote publiek er niet doorheen kijkt en die man zo
op handen draagt. Om te huilen. Ik vond trouwens Seth Gaaikema al even hopeloos met zijn Lunsliedje en bovendien is die
kwal ook nog eens in levenden lijve te zien op de buis, leuk
begin van het nieuwe jaar.
205 Anthony Lewis, The New York Times.
206 Dat vond ik dus onzin: er zou juist nu een ooggetuigenverslag over Sukarno moeten worden geschreven voor de geschiedenis.
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Met Peter op het strand bij Zandvoort.
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President Sukarno arriveert bij de UNO (1960). Naast hem (rechts) ambassadeur Sukardjo
Wirjopranoto. Geheel rechts: adjudant kolonel Sugandhi.
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Zo ontmoette ik Bungkarno en mevrouw Hartini
in 1966 voor de laatste maal.

Zo zag Bungkarno er in 1970 uit voor het bijwonen van een huwelijksreceptie van een van
zijn kinderen.
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Eerste kennismaking met Georgii Arbatov (1971).
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Dit was de foto van Bungkarno in de wereldpers, die Dewi deed besluiten naar Djakarta te
gaan.
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In Bangkok werd mij verboden verder mee te reizen en Dewi, Karina en mrs. Azuma, de gouvernante, vertrokken van hieruit alleen naar Indonesië.

Met Bungkarno in 1957 op een oorlogsschip bij Ambon. Op de achtergrond de
ambassadeurs van de USSR en van Iran.
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Zo heb ik president Sukarno sedert de vijftiger jaren gekend: hier in zijn werkkamer op het
Merdeka Paleis.

In 1966 filmde ik generaal Suharto voor de NTS in diens woning aan Djalan Tjendana 8.
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In 1967 betrok Suharto de werkkamer van Sukarno op het Merdeka Paleis temidden van diens
boeken en schilderijen.
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Zoveel mogelijk genieten van mijn moeder.
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Casper op Kibbutz in Israël.

A man courts a youth, who holds a garland.

Mevrouw Hartinie (links) en mevrouw Dewi Sukarno in gesprek met uitgever Masagung.
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Bungkarno in de UNO (1960). „To build a world anew.” Naast hem kolonel Sabur.
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Sukarno spreekt zijn beroemd geworden rede „To make a world anew” uit voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York (1960).
(foto Unations)
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E.A. Bennett schrijft dat Freud religie als een illusie beschouwde, waarop Jung moet hebben geantwoord: „If it was, it had a
remarkable capacity for survival.” Onbegrijpelijk dat twee intelligente mensen uiteindelijk keet kregen. Eens waren Freud en
Jung werkelijke vrienden. Zou hier meer over willen weten.207
Mam bedankte dat ik was gekomen, want ik wist dat ze alleen
zou zijn. Ik had van haar kerstgeld de Children’s Corner van Debussy gekocht. Zij schreef erin „Kerstmis 1970, Mam.”208 Ze
leest Pearl Bucks boek over de Kennedy’s.
Voel ik Peter uit Florida dichterbij komen?
4 januari 1971

Cor Meijer belde en zei opnieuw door Dewi te zijn opgebeld.
Ik zou onder een andere naam in Hôtel de France et Choiseul
hebben gewoond en onder een andere naam per KLM zijn teruggereisd. Zij ziet ze vliegen. Cor kreeg de indruk dat Dewi
wel weer aan de slag scheen te willen, want ze zei nu vier dagen te hebben verloren. Ze vroeg of ik juridisch advies had ingewonnen over het feit of ik er wel juist aan had gedaan het manuscript uit haar appartement mee te nemen. Ik zei dat het contract voorschreef dat wat gereed was naar Peter Janson Smith in
Londen behoorde te gaan.
Croiset: „Zij zal wel eerst een ander proberen te vinden, maar
over veertien dagen is het wel weer voor elkaar. Zoiets als met
207 E.A. Bennet, C.G. Jung, a Dutton Paperback Original, Dutton & Co, New York 1962,
p. 42.
208 De muziek ligt in 1990 op mijn vleugel in Johannesburg. Ik zie dat de opdracht er
nog altijd in staat. Ik speel er eigenlijk voornamelijk Dr. Gradus ad Parnassum uit.
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We zijn eigenlijk allemaal producten van een denkfout.
Wat zou er in Dewi omgaan? Eigenlijk is het voor haar een gezonde ervaring iemand te ontmoeten die het geen fluit kan schelen of ze hysterisch wordt of een woedeaanval krijgt. Ik lap haar
idiote gedrag aan mijn laars.
Mam sprak gisteren (vier jaar naar zijn dood) met een uitermate opgewekte gezichtsuitdrukking over mijn vader. Weggeredeneerde zielenpijn. Ze vertelde dat hij erg goed was in verrassingen. In 1961 had hij op hun trouwdag de twee Maltezer voor
mam gehaald en daarmee het leven van de ene, met de manke
achterpoot, eigenlijk gered. Ze vond ook dat ik meer op de
Arabesque van Debussy moest studeren.
Van Ralph nog niets gehoord.
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jou heeft ze nog niet meegemaakt: een echte man. Je hebt de
juiste weg bewandeld.” Hij was door Willem Duys in diens
show gevraagd, maar heeft geweigerd, geen serieuze zaak.
5 januari 1971

Ton Neelissen kwam naar Amerbos. Hij had dit seizoen nog
zes vrije Panoramieken over en zou de reis met Pearl Buck naar
China en een film over mijn think tank-project voor me openhouden. Ik wilde namelijk de tip van dr. Philip Handler opvolgen om in Rome te gaan praten met dr. Aurelio Peccei over
diens Club van Rome-project. Spontaan bood hij me aan het
think tank-project alleen te maken, maar later stelde hij voor dat
Willem Brugsma de eventuele Londense tak ervan zou filmen.
„Je hebt me net iets anders aangeboden. Wat zit je toch met
Brugsma?” zei ik.
„Dat is waar,” antwoordde hij terecht. Hij dacht er trouwens
over om bij Panoramiek weg te gaan. Vincent Monnikendam was
een mental case, wat natuurlijk hoogst onwaar was, maar hij trok
een lijstje met voorbeelden over diens geestesziekte uit zijn portefeuille. Hoe kan iemand in een dergelijk milieu iets constructiefs produceren? Eerlijk gezegd vrees ik dat het omgekeerd is,
maar dat zei ik maar niet. Hij zeurde of hij het door mij uit
Mexico meegebrachte paardje mocht hebben (van hout) want
zijn dochter verzamelde deze. Toen hij binnenkwam stond het
Quarteto Italiano op, hij was er idolaat van.
Daarna belde Cor Meijer weer op: „Je hebt niet haar kind gestolen, maar haar geesteskind, en ze heeft weer gebeld: vandaag
of morgen staat er een vette agent voor je deur.” Cor was oprecht bezorgd. Ik vroeg haar Croiset te bellen. Die vertelde
haar: „Over een dag of tien zit het wel weer goed.” Cor belde
terug: „Als dat zo is eet ik mijn hoed op.” Aize de Visser had
aangeboden te bemiddelen. Even later belde Gerard Croiset nu
toch ook bezorgd op en raadde me dringend aan niet alles maar
zeker vijftien pagina’s aangetekend naar Peter Janson Smith in
Londen op te zenden. „Dewi is een intrigante en straks gaat ze
de Telegraaf opbellen en die vinden zoiets prachtig. Wanneer iemand je er dan vragen over stelt, kan je antwoorden het werk
naar Londen te hebben opgestuurd.”
6 januari 1971

Postte vijftien pagina’s van Sukarno and I naar Peter JansonSmith met een begeleidend briefje.209
209 Al het materiaal bevindt zich in mijn dagboek.
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7 januari 1971

Om 08:00 uur belde Aize de Visser al, gealarmeerd door Cor
210 Dit zou twee jaar later een handicap blijken te zijn, want zij zou een persconferentie
van een nieuw boek van me bijwonen maar bleek nog steeds geen visum voor Holland te kunnen krijgen.
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Ik had Henk Hofland het boek van Robert Kennedy Just Friends
and Brave Enemies geleend. Hij is te lullig om het behoorlijk terug te brengen. Hij liet het voor me achter bij de portier van
het Algemeen Handelsblad. Times have changed indeed.
Om 20:30 uur werd er aan de deur van Amerbos gebeld. Ik ging
naar beneden. Er stond een grote zwarte auto voor de deur en
twee heren vroegen of ze binnen mochten komen. De een heette Van Langelaan, hij was van de recherche, de ander was een
diplomaat van de Indonesische ambassade, Chartifa Suria Admatja. Ze vroegen waar het materiaal van Dewi was, want zij
had een klacht ingediend en gezegd dat ik het had gestolen. Ik
had de contracten ’s middags gefotokopieerd en liet deze zien
evenals het bewijs van het aangetekende stuk aan Peter JansonSmith. Zij vroegen of ik niet wilde overwegen haar binnen te
laten en de zaak uit te praten. Ik legde uit, me richtend tot de
Indonesische diplomaat, dat ik het boek wilde schrijven uit aanhankelijkheid tegenover Bung Karno en om geen andere reden,
maar nu zij op deze wijze was opgetreden wilde ik haar onder
geen beding meer in huis hebben. Wel wilde ik morgen een
ontmoeting bijwonen onder voorzitterschap van Aize de Visser.
En terwijl we in de gang stonden te praten, hoorden we een
enorme klap in de vestibule. Dewi had kans gezien een trap tegen het glas van mijn voordeur te geven, waar nu een flink gat
in zat. We gingen naar buiten. Een andere rechercheur had haar
niet meer kunnen tegenhouden. Ze werd met enige kracht in
de auto teruggezet. Nu werd mij de vraag gesteld of ik een
klacht wilde indienen. Ik antwoordde dat ik dit ter wille van
Bung Karno natuurlijk nooit zou kunnen doen, maar dat ik het
op prijs zou stellen wanneer zij het land verliet en mij niet meer
in Holland zou kunnen komen lastig vallen.210
Ongeveer op het hoogtepunt van mijn opwinding over wat er
was voorgevallen, belde om 23:00 uur Peter uit Oostelbeers op
om nieuwjaar te wensen, (ik hoorde Philip Nasta op de achtergrond lopen te fluiten). Hij sprak over zijn reis en had een week
heerlijk in Key West alleen gezeten. Hij was in New York in de
Actors Studio geweest en zei: „Wat doe ik eigenlijk in Maastricht?” In Manhattan had hij ook zijn negervriend Jerôme weer
ontmoet, kortom, hij had genoten.
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Meijer. Hij klonk opgewekt en geamuseerd. Hij bleek er geheel van overtuigd dat Dewi zich weer eens belachelijk had gemaakt. Om 08:30 uur belde ik mam, die er ook om moest lachen en zei: „Je kunt met dit mens niet verder gaan.” Vannacht
werd ik trouwens herhaaldelijk opgebeld en er werd steeds weer
opgehangen. De recherche zei dat 222222 me zou kunnen helpen. Gerard Croiset — die me op het nippertje had gered door
zijn advies om de stukken naar Londen te zenden — reageerde:
„Zo zie je wat een helderziende waard is. Blijf rustig en praat
alles uit. Zeg dat je alles wil regelen maar op een normale manier.” Cor Meijer belde met een voor haar typerend grapje:
„Doen jullie dit eigenlijk allemaal voor de publiciteit rond het
boek?”
Gisteravond wist ik Willem Klinkenberg nog uit een bespreking te halen. We ontmoetten elkaar om 23:30 uur in Americain. Ik vertelde hem het hele verhaal, gaf hem fotokopieën
van alles en Willem belde meteen met hoofdredacteur Van der
Pluym van de Volkskrant. Maar onderweg in een taxi naar Amerbos kwam ik toch tot een ander besluit. Ik had tenslotte tegen
de Indonesische diplomaat eveneens gezegd ter wille van Bung
Karno en Indonesië geen publiciteit aan het voorval te zullen
geven. Een dergelijk bericht in een ochtendblad zou veel mensen aan het denken zetten, wat noch Dewi noch mij ten goede
zou komen en gewoon slecht voor de naam van Sukarno zou
zijn. Ik belde Wim meteen thuis op. Hij was teleurgesteld, want
hij had zijn nek uitgestoken. De Volkskrant wilde er een nogal
prominent bericht van maken. Feitelijk was de tekst al gezet
om in de ochtendedities nog te kunnen meedraaien. Wim —
ik beschouw hem al heel lang als de enige absoluut betrouwbare collega — slaagde erin het verhaal van Dewi en de voordeur van Willem Oltmans weer van de pers te krijgen. Ik ben
zowel hem als Van der Pluym zeer dankbaar voor hun bewezen collegialiteit.
Briefje van Peter: „Ik voel me erg close met je. Terwijl ik aan je
denk ben ik vervuld van een bizarre mengeling van gevoelens.
Verheffend zuiver, inspirerend en machteloos. Maar je begrijpt
dus nog altijd niet waarom meer contact tussen ons nu niet
mogelijk is. Willem, geloof me als ik zeg dat ik deze verdeeldheid haat en tegelijkertijd is ze noodzakelijk voor mijn ontplooiing. Geef je Dewi een zoentje van me. En voor jou geen
zoen, maar gewoon een onuitsprekelijk iets anders. Peter.”211
In Indonesië heeft luitenant-generaal Hartono van het Sukarno
211 Zijn brief was dus voordat hij wist van de botsing met Dewi geschreven.
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8 januari 1971

Mam zei vanmorgen met een lach: „Ik heb nog eens over het
geval Dewi nagedacht, maar hoe is jouw oude vriend Sukarno
aan zo iemand gekomen? Zij mist werkelijk alles. Met recht
zou je kunnen vragen, hoe heeft zij het zo ver geschopt? En de
rechercheur in kwestie is een prul dat hij haar uit de auto liet
ontsnappen. Het zou mij niet zijn overkomen. Ik had aan haar
haar getrokken.”
Gisteravond, na dat heerlijke telefoontje met Peter, raakte ik
212 Sukarno’s laatste ambassadeur in Peking ten tijde van de 1965-coup.
213 Brief d.d. 31 december 1970 in antwoord op de brief die Jaap Jansen voor me meegenomen had.
214 Ik kende Djawoto als Antara-journalist sedert 1956 in Rome. Zie Memoires 19531956.
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getrouwe onderdeel der mariniers, KKO, zelfmoord gepleegd.
Dan kan je nagaan hoe het met dat land is gesteld, en wij sturen
straks de koningin. Ze zijn gek.
Mijn brief heeft mijn oude vriend Djawoto212 in goede orde bereikt. Ik heb een brief van hem uit Peking, waar ik zeer blij
mee ben.213 „I also thought about you, each time I read your
articles exposing the Indonesian fascist military regime, for example the ones you wrote in some Dutch newspapers exposing
Ibnu Sutowo’s corrupt practices and the recent one published
in Panorama. I, also, thought about you each time I read your
name in the Indonesian newspapers as a Dutch journalist who
now has become a persona non grata for the Indonesian fascist
military regime.” Hij had zelfs Dewi’s Open Brief in Vrij Nederland gelezen. „Many articles, including yours, carried facts
which I didn’t know before. I thought about you because I
would like to express my thanks to you for the contributions
you have been giving by putting more light into the, for me
and many Indonesians abroad, dark corners of the real background of the 1965 disaster the Indonesian people and their
country have been plunged into. Moreover, I would like to
know more, more and more. I thought that you as journalist
who is very familiar with developments in Indonesia during the
last decade, could certainly help me in this respect.” Hij gaf aan
dat ik hem kon schrijven: TONNY, PO Box 1657, Peking. Hij
vroeg ook om hem meer te vertellen over Ruslan Abdulgani.
„We have been close friends for a long time.”214
Peter belde vanavond. We spraken heel lang. Het hele gesprek
werd overschaduwd door een zin van hem: „Ik ben het liefste
bij jou.” Ging er later heerlijk op slapen.
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dermate door prettige gevoelens overspoeld dat ik gevoelens
van affectie en medelijden met Dewi en Karina kreeg. Ik dicteerde nog laat een telegram:
Will return all material without any copies made tomorrow – stop – will never do anything against you
Wim.

Nu pas begrijp ik dat Dewi haar kaarten eerst op Cor Meijer
had gezet en het via haar had willen spelen, door Cor een afspraak voor een bezoek aan Amerbos te laten maken en dan als
verrassing mee te gaan en zo het materiaal op te halen (dat toen
al in Londen was). Cor Meijer deed aan het spelletje niet mee
en dus ging Dewi toen naar de ambassade en de politie. Ontmoette Cor Meijer en Aize de Visser in Gooiland. Aize zei de
enige te zijn die zou kunnen proberen het project te redden.
Vertelde ambassadeur Zairin Zain wat er was gebeurd. Hij
hield het voor mogelijk dat de militaire inlichtingendienst van
Indonesië de hele zaak alsnog in de publiciteit zou brengen. Hij
zei heel goed te weten dat ik haar uiterst correct behandelde,
dus dat zij het voor zichzelf had verknoeid. Dat is ook zo.
10 januari 1971

Ging afscheid nemen bij mam omdat ik naar Amerika moest
voor lezingen. Ze leek me afwezig. „Ik ben er niet bij,” zei ze,
„mijn gedachten zweven naar elders.” Zij is teveel alleen. Ik
stelde voor om als ik terug ben en weer mag rijden een trip te
gaan maken. Raadde haar aan vooral veel groenten te eten. Ze
maakte zich zorgen over wat Dewi zou kunnen doen. „Ze
steekt je nog dood.” Ze vond ook dat Peter (25) nu te oud was
om geen eigen wil te hebben.
Die andere helderziende, Willem Alfrink, belt ook voortdurend en bemoeit zich met alles: Peter, Dewi, de hele rataplan.
„Geen wonder dat die monniken haar toen op die berg in Indonesië hebben weggezonden (…). Ik moet jou wel eens twee
keer iets zeggen: Dewi heeft de val van Sukarno bewerkstelligd
(…).” Mij is wel eens door mijn hoofd geflitst hoe zij met haar
intriges en door waarschijnlijk dezelfde botsingen met Bapak,
als ik nu met haar heb, een bijdrage tot die val heeft geleverd.
Maar zo’n genie is Dewi nu ook weer niet. Hoewel, juist omdat zij het hevig oneens met hem was inzake zijn Amerikaanse
politiek in de kwesties Vietnam en Maleisië en dezelfde absurde scènes met hem over deze zaken maakte als met mij over dit
boek, weet je niet in welke mate dit Sukarno nog meer in de
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Telefoneerde mejuffrouw Büringh Boekhoudt. „Het is erg
goed met me,” zei ze. Verder sprekend over de Dewi-problemen: „Mensen, die in de limelight staan ontkomen er blijkbaar
niet aan om corrupt te zijn (…) en ik denk in de eerste plaats in
relatie tot jou.”
Willem Alfrink belde voor de zoveelste maal: „Willem, je moet
oppassen met je werkmethoden, met alles, je gezichtsuitdrukking, de wijze waarop je kijkt en je ogen gebruikt. Je kunt zo
niet door het leven blijven gaan. De Chinese ambassade heeft
nu toch ook negatief gereageerd op je verzoek om met Pearl
Buck naar China te gaan (…).”
Schreef Dewi een lange brief, ook om te melden dat ik naar
New York vertrok. „Everything that happened since December 31st is very unfortunate, really. But I was sick and tired of
being called a thief, a gangster and many other names. I was tired of being abused by you, while I tried my upmost to assist
you in making a book. I never stole anything from you. I never
intended to steal anything and I never will steal anything from
you (…). I have finished the work. There are now 26 pages to
215 Hierin zou hij gelijk krijgen.
216 Ook hierin zou hij gelijk krijgen. Wat kon ze ook doen?
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tegenovergestelde richting dan noodzakelijk was kan hebben
gedreven.
Gerard Croiset belde en zei dat hij naar Amerbos kwam. Dit
verontrustte me. Hij wilde echter dat ik een aantal pagina’s van
zijn nieuwe manuscript las, waar mijn kop niet naar stond, maar
wat ik toch met zoveel mogelijk concentratie deed. Later nam
hij de foto van Pearl Buck en mij tussen zijn vingers en zei: „Die
komt niet meer in China (…).”215 Over Dewi zei hij: „Die zal
een ander zoeken, maar ze vindt niemand.” Hij verwachtte
niet dat ze verder iets zou ondernemen: „Ze was alleen maar
hysterisch.”216
Keek naar een gesprek van Godfried Bomans met zijn broer, die
35 jaar een Trappist is geweest. Bomans is weer zo iemand die
hier tot „de groten” wordt gerekend. Hij zegt aardige dingen
op de juiste toon, maar hij is niet echt. Ik blijf hem een quasi
cynische vlegel vinden. Hij veinst diepte en is een soort Frederik van Eeden-kopie, afgestudeerd in public relations.
Casper van den Wall Bake had willen komen, maar belde: „Er
rust geen zege op deze dag.” Zijn auto was halverwege blijven
steken en door de Wegenwacht weggesleept.
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go to Janson-Smith our pennypincher, and very legitimate literary agent (…). It could have been 50 or 60 pages, easily, if
you had listened to your Japanese friends and had controlled
your temper and had not treated someone with excellent intentions towards you, as a crook and a thief. We would have
made fine progress. No-one ever called me that before and,
even from you, I found it quite unacceptable.”217
12 januari 1971

Vlak voor ik naar Schiphol vertrok, belde Peter: „Ben je gepakt?” Toen ik tegen hem zei dat ik hem ten afscheid tegen me
aan wilde drukken, werd ik overspoeld met tranen en nu zit ik
met rooie ogen.
PANAM flight 93 naar New York
Ik droomde vannacht dat ik Peter van station Bilthoven afhaalde. Hij was in gezelschap van een oudere nicht. Toen ik die man
groette ging Peter in lucht op. Ik was wanhopig. Ik zocht hem
overal, in het dorp, overal. Hij was weg. Daarop belde ik mam
om te vragen of hij soms al was gearriveerd. Zij antwoordde in
alle staten: „Je hebt de toto gewonnen, er zijn hier al twee heren van de televisie geweest.” Begreep er geen moer van. Mam
belde vanmorgen. Ik vertelde mijn droom. Zij reageerde net als
ik: „Wat heeft die toto ermee te maken? Ik doe nooit aan zulke
dingen mee,” zei ze. Ik dus ook niet. Toen Peter belde vertelde
ik hem dit. „Duidelijk,” antwoordde hij, „de toto is immers
het volkssymbool van een maximaal geluk.”
Ralph kwam afscheid nemen. Ik had hem geschreven. Hij had
Tom ontmoet, een voormalige helikopterpiloot uit Vietnam.
Hij wilde gaan studeren, wat ik aanmoedigde. Toen ik hem
omhelsde kreeg ik een erectie, terwijl love, in die zin van het
woord, niet bij onze relatie is betrokken.
Zou in een Open Brief aan koningin Juliana willen schrijven om
niet naar Jakarta te gaan, niet naar dit regime in Indonesië dat
via verraad en lafhartigheid – om niet te spreken van massamoord tegenover de eigen bevolking – aan de macht is gekomen. Het concept is gereed.218
In Vietnam wordt het Amerikaanse leger steeds zwaarder geteisterd door defaitisme, drugs en weigeringen bevelen uit te
voeren. De G-I’s weten dat de oorlog is verloren en verdommen het nu nog te sneuvelen. Steven Almond (22) verklaarde
217 Er zitten acht ongeopende brieven aan Dewi Sukarno in mijn dagboek, die zij in de
komenden maanden naar Amerbos retourneerde.
218 Zit in mijn dagboek.
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219 Newsweek, 11 januari 1973.
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in Newsweek wat ik jarenlang in mijn lezingen zeg: „Zend
Johnson, Nixon en de politici uit Washington in de helikopters de jungle in; ze weten niet wat ze doen (…).”219
Mevrouw Indira Gandhi heeft het parlement ontbonden en vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor de 275 miljoen kiezers in ‘s werelds grootste democratie. Nu de traditionele Congres Partij in tweeën is gesplitst kan mevrouw Gandhi eigenlijk
alleen maar regeren door compromissen te sluiten met kleinere
partijen waaronder de op Moskou gerichte Communistische
Partij. Indira is een dame die ik in hart en nieren bewonder.
Haar sterrenbeeld, Saturnus, schijnt gunstig te zijn voor de veranderingen en het slagen ervan, hebben de handwaarzeggers en
astrologen voorspeld, want die tellen immers ook mee in de
besluitvorming hoe het parlement met 523 zetels te hanteren.
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Logeerde bij fotograaf Leonard Freed en Brigitta. Zij beklaagde
zich dat hij geen kerstboom had willen kopen omdat hij die te
duur vond. Ze slaagde erin een tweedehandse boom van vrienden te bemachtigen, waarop hij had gezegd het ding niet te willen zien. Ze moest er een gordijn voorhangen. Intussen had hij
door het hele gebouw voor mensen foto’s van kerstbomen gemaakt. Toen zij de films voor hem wilde ontwikkelen was er
per ongeluk iets misgegaan; nu had hij niets. Ik benijd de meeste huwelijken allerminst.
Zag Andy Warhols film Trash. De meest afschuwelijke dingen
speelden zich af, misschien realistisch, maar desalniettemin walgelijk en afstotend. Tegenwoordig halen alleen de meest smerige, vulgaire en weerzinwekkende scènes de filmzalen. Het verhaal van Tristan en Isolde is ouwe koek
Ontmoette Mora Henskens. Ze leek levenloos en verveeld. Ze
vindt de VN een absolute puinhoop. 220 Ze had Russische les
vanavond. Ze vertelde bij haar vrienden, de Zumpolles, een
handtas te hebben gekocht. Fred Zumpolle had haar, omdat
het kerstmis was, een korting ter waarde van negen gulden gegeven. Geen wonder dat dit de mentaliteit is om miljonair te
worden en dat ik niets heb en nooit iets zal hebben. Het ergste
wat je kunt overkomen is doodgaan: liever dat dan negen gulden korting.
Je raakt in New York nooit op mensen uitgekeken. Er werd
bovendien overal getippeld.
14 januari 1971

Pennsylvania Station
Verliet om 06:00 uur het huis. Sneeuw. Wandelend vanuit de
Village naar het station stelde ik in gedachten een eerste brief
aan Peter samen. De negerserveerster hoest in haar hand en
ontpelt vervolgens het door mij bestelde ei voor ontbijt.

220 Mora werkte sedert jaren (en in 1990 nog) in een topfunctie op het secretariaat van
de VN.
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221 E.A. Bennet, The New York Times, Homer Bigart, 14 januari 1971.
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Metro liner New York naar Baltimore
Wat er in My Lai is gebeurd tart niet alleen iedere beschrijving,
maar wat even schokkend is, is de wijze waarop er terugblikkend door de verschillende personages over wordt gesproken.
In Fort Benning, Georgia, is een „onderzoek” aan de gang naar
wat er zou kunnen zijn gebeurd toen in 1968 in My Lai maar
liefst 102 burgers, vrouwen en baby’s door luitenant William
Calley en diens heldhaftige kameraden werden afgeslacht.
Varnado Simpson, een negerstudent uit Mississippi, die deel had
uitgemaakt van de Charlie Company in My Lai, had eerder in
een documentaire verklaard dat hij tien tot achttien burgers
had neergeschoten. Hij verklaarde tegenover The New York Times dat toen hij tegen Calley had gezegd: „I don’t want to shoot
no lady,” deze had geantwoord, „I am giving you an order to
shoot, and if you don’t shoot her then you can be shot yourself.” Ga er maar aan staan.221
Gisteren verklaarde een andere lamstraal, soldaat Paul Meadlo,
dat hij en Calley samen zeker 140 burgers hadden neergepaft.
De Army prosecutor vroeg hem of hij soms bang was geweest
door de baby’s te worden aangevallen. „Yes, Sir, any baby
might have been loaded with grenades that the mother could
have throwed.” Je wordt er toch helemaal ziek van als je zulke
waanzin leest. Maar Amerikanen horen al meer dan tien jaar
niets anders en zijn er immuun voor geworden. Ze merken het
niet meer.
Sergeant Dennis Vasquez getuigde dat via kolonel Oran Henderson van bovenaf het absolute bevel was gekomen de Vietcong met veel meer agressiviteit tegemoet te treden. „Weer
zo’n Amerikaanse hill-billy,” zou George de Mohrenschildt
zeggen. Zijn eigen directe commandant kapitein Ernest Medina had hem opdracht gegeven „to kill everything that moves”
Hij zag Medina naar een meisje lopen dat met haar gezicht in
de modder lag. Hij draaide haar met zijn voet om. Ze bewoog,
dus schoot hij haar zelf dood. Even later zagen ze een jongetje
langs een pad wegrennen. Vasquez getuigde dat Medina had geroepen: „Get him, get him?” Een paar dagen later waarschuwde Medina de sergeant dat er een onderzoek werd ingesteld en
hij er goed aan zou doen zijn mond te houden. Het is gewoon
kapitein Raymond Westerling in Indonesië in het kwadraat.
Dit is dan de hedendaagse ochtendbladlectuur.
Lezing voor de Woman’s Club van Roland Park in Baltimore.
Vanwege de sneeuwstorm waren er maar dertig dames.
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Het scheppen van 500.000 banen voor werkelozen in de VS
zou nog geen drie miljard dollar kosten. De oorlog in Vietnam
kost 40 miljard. Ik lees The Neurotic Trillionaire.222 Het is gebaseerd op Richard Nixons fameuze uitspraak dat de VS de eerste
trillion dollar economy in de wereld hebben gecreëerd. Het is niet
mijn cup of tea als onderwerp, maar van tijd tot tijd is het nuttig
de economische kant van de waanzin onder de loep te nemen.
„There is nothing the matter with Americans,” schreef G.K.
Chesterton, „except their ideals. The real American is alright:
it is the ideal American who is all wrong.”
Notes to Myself is opgedragen aan de psycholoog Carl Rogers.
In een nawoord zegt de schrijver Hugh Prather dat het een plezier was het boek te schrijven. Mij lijkt het voer voor psychologen en dan in de orde van de familie Doorsnee. Prather heeft
zijn overpeinzingen kennelijk op eigen kosten uitgegeven:
„my struggle to become a person.”223 Klap het maar weer dicht.
15 januari 1971

Ontmoette – op introductie en de suggestie van dr. Philip
Handler, de president van de National Academy of Sciences in
Washington D.C. – dr. Joseph Slater, die president is van The
Salk Institute in La Jolla, Californië, president van het Aspen
Institute for Humanistic Studies in Aspen, Colorado en president van de Anderson Foundation in New York. Hij had ontbeten met senator Jacob Javits, die vandaag nog een bepaalde
kwestie met senator J. William Fulbright zou bespreken. En tegen zijn secretaresse: „help me hieraan herinneren.” Slater
bleek een wandelende bron van informatie. Hij gaf me verschillende waardevolle introducties. Ik zou een juweel van een
film over think tanks kunnen maken, inbegrepen die in Aspen.
In de VN liep ik tegen ambassadeur Ruslan Abdulgani aan die ik
vertelde van de réwél 224 met Dewi in Parijs. Hij keurde het gebeurde ten zeerste af. Ik zal hem alles nog wel uitleggen. Ook
zei ik het onaardig te vinden dat hij in Holland was geweest en
geen contact had opgenomen. Hij had een bezoek gebracht
om na te gaan hoe het zijn zoon bij Philips verging.
Schreef freule E.B.J. Röell, hofdame van de koningin, dat ik
buitengewoon gelukkig was dat zij haar bezoek aan Indonesië
had afgelast.
Zag Eric Segals Love Story. Ik kwam natuurlijk in tranen naar
222 Norman Macrae, The Neurotic Trillionaire, A Survey of Mr. Nixon’s America, subeditor London Economist, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, New York 1969.
223 Hugh Prather, Notes to Myself, Real People Press, Lafayette, California 1970.
224 Behasa Indonesia voor botsing, ruzie.

192

08-05-2003

15:22

Pagina 193

16 januari 1971

Sunny, crisp, icy cold wheather.
TWA flight 803 naar San Francisco
Het toestel is nagenoeg leeg. Hoeveel vluchten zijn er op één
dag van New York naar Californië en bij hoeveel elkaar beconcurrerende maatschappijen? We betalen op die manier natuurlijk veel te veel.
Mevrouw Lyndon Johnson bedankte voor mijn brief over haar
televisieoptreden dat inderdaad prima was.226 Wim en Hetty
Wertheim zonden een kaart uit Peking. Ze zullen Djawoto zeker hebben ontmoet. Wat zou ik die man graag spreken.
Mijn vriend Joseph Kraft beschouwt Henry Kissinger in Harper’s.227 Hij kan dan wel in Parijs willen onderhandelen over
Vietnam, maar intussen worden dagelijks in Zuidoost-Azië aan
alle kanten mensen vermoord, een slachtpartij die nu al tien
jaar voortduurt en waarvan ieder weldenkend mens weet dat
deze nergens op slaat. Suharto vermoordde in één jaar meer
mensen dan in tien jaar in Indo-China zouden omkomen, maar
niemand spreekt hierover, want die meneer speelt het spel met
Washington en Den Haag mee, dus dan mag dat gerust. Wanneer Kraft ergens tot de conclusie komt: „Kissinger has carefully camouflaged his true colors,” dan ben ik dit met hem eens.
Daarom mag ik de man eigenlijk niet. Ik vertrouw hem niet
verder dan mijn neus lang is. Kraft: „He has betrayed the trust
of innocent people, and induced a suspension of disbelief
among normally vigilant persons. He has caused some of the
very best men in government to leave the government.” Precies. Dat is Kissinger ten voeten uit. Ik moet hem evenmin.

225 The New York Times, 15 januari 1971.
226 Zie bijlage 11.
227 Harper’s magazine, januari 1971 (maandblad).
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buiten en was behoorlijk van slag. Wandelde via 46 Street naar
First Avenue. Ik besloot in deze toestand naar Loet Kilian te
gaan. Ryan O’Neal en Ali MacGraw speelden het verhaal van
Segal subliem. Bijna echt, tenminste voor de duur dat je in de
cinema zit en minstens het eerste uur erna. Vincent Canby
schreef in de Times dat de film „beautiful and romantic” is. De
film behandelt een love affair „so perfect that even the death that
terminates it becomes a symbol of its perfection.”225 Ik associeerde het hele drama natuurlijk met de liefdesgevoelens voor
Peter, wat de emotionaliteit in de overdrive deed belanden.
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17 januari 1971

San Francisco
Overnachtte in de sauna aan Turk Street. De activiteiten in die
club grensden soms weer aan het ongelooflijke. Ik ontmoette
twee kerels. Eén bleef uren bij me in mijn cabine liggen. We
voltrokken twee volledige afruknummers. Shit. De jongen, die
urenlang in mijn armen lag, kon ik door de duisternis eigenlijk
niet werkelijk zien. Hij had een heerlijk gespierd lichaam. We
zochten allebei eigenlijk alleen maar een andere body, zonder
noemenswaard veel te spreken. Ons sperma vermengde zich tussen onze omstrengelde lichamen. We lieten elkaar niet los, eigenlijk, tot na de tweede uitbarsting een uur later of zo en gingen daarna douchen.
Kocht A Separate Peace, geschreven door mijn Yale-vriend,
John Knowles.228
Los Altos Hills
Bill en Marjorie Kellogg hadden een party van dertig mensen
voor me georganiseerd, goed bedoeld, maar niets voor mij. Bill,
die zich nu een puntbaardje heeft aangemeten, noemde „de
heer J.B. Rhine” een oplichter. Rhine was de onderzoeker van
extra-sensory perception (ESP) waarmee Croiset proeven had gedaan. Volgens Bill was niets van wat de heren Rhine, Croiset
en Tenhaeff uitspookten ook maar in de verste verte wetenschappelijk te bewijzen en moest onder het hoofdstuk „onzin”
worden samengevat. Ik bestreed dit. Hij is een inspirerende persoon om mee te debatteren. Overigens denk ik soms wel eens
dat ESP gewoon gissen blijft, soms raak, soms er faliekant naast.
18 januari 1971

Marjorie, die een lezing aan Foothill College voor me regelde,
reed me er naartoe. Wat een schitterend aangelegde onderwijsinstelling. De modernste architectuur. Die kinderen beseffen
niet hoe gezegend ze zijn. Zo had ik ook wel willen studeren
op die leeftijd. De zon scheen stralend. Ik keek mijn ogen uit –
of liever kwam ogen te kort – om de guys and girls in me op te
nemen die er rondliepen in boots, jeans en de meest aantrekkelijke outfits, met losse, wuivende haren (lang) in de zachte bries
rond de heuvels. Food for thought and food for bed all around.
Er zijn op Foothill College vijfduizend dagstudenten en vijfduizend night-class students. Er werd bij vermeld dat er nu ook
honderd negerstudenten waren toegelaten.
228 John Knowles, A Separate Peace, Random House, New York 1971. Kon er niet doorkomen, zelfs niet door het begin. Lees geen romans.
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19 januari 1971

Los Altos Hills
Vanmorgen met Marjorie naar Foothill College vertrokken. Ik
gaf er een lezing in een college- journalistiek.
Dankzij Marjorie’s activiteiten waren er de avond voor mijn lezing ongeveer tweehonderd mensen opgetrommeld, behalve
studenten ook buitenstaanders. Marjorie zei later dat verschil229 Niet zo lang na dat bezoek hoorde ik dat hij aan een hartaanval was overleden.
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’s Avonds sprak ik opnieuw lang met Bill Kellogg. Hij mag dan
hoofd van het wetenschappelijke departement van Lockheed
zijn, maar soms bezorgt hij me de rillingen bij sommige van zijn
uitlatingen. Hoe kon ik verklaren dat ik C.G. Jung als een van
de belangrijkste minds van de 20ste eeuw beschouwde. Dacht
ik dat soms ook van Sigmund Freud? Natuurlijk deed ik dat. Ik
zei Freud zelfs belangrijker dan Jung te vinden. „You are a testtube type scientist,” snauwde ik hem toe. Volgens Bill geldt er
absoluut niets voor waar wat niet waterdicht en wetenschappelijk bewezen kan worden. If not scientifically proven then shut
up. Ik vroeg hem: „What are you doing with the poetry, the
mystique in life? Or doesn’t it simply exist for you?” Hij hamerde door. Statistieken bewezen absoluut niets, zoals de zogenaamde statistieken dat je van sigaretten roken kanker zou
kunnen oplopen. Alle kankeronderzoeken leken absoluut nergens op. Hij heeft een prima gevoel voor humor en ik amuseer
me met onze debatten, maar ik kan zijn overall patterns of thinking niet waarderen. Marjorie zat intussen drie uur op een college creative writing op Foothill. Ze hebben langzamerhand een
zogenaamd „zwijgend huwelijk”, hoewel Marjorie een ondernemende en aantrekkelijke vrouw is. Ze passen alleen niet bij
elkaar. Indertijd adopteerden ze een tweeling.
Wim Outman, medestudent van Nijenrode uit de jaren 19461948, telefoneerde. Hij had in de krant gelezen dat ik op Foothill zou zijn. We logeerden indertijd (1947) samen bij ir.
H.A.G. Hazeu van Philips toen we drie dagen het bedrijf bezochten als onderdeel van ons studieprogramma. Ontmoette
hem met zijn vrouw. Hij was een dikke typische Yankee zakenman geworden, die voor J.C. Penney Company werkte.
Hij bemoeide zich met de elektrische equipment in honderdzesendertig department stores in de San Francisco-regio.229 Ik dankte
de hemel dat ik na Nijenrode iets anders met mijn leven had
gedaan. Toch voelde ik een zwak voor Wim, die in Indië was
geboren.
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lende voormalige vluchtelingen uit Indonesië woedend waren
geweest over mijn „biased views” ten aanzien van Sukarno en
ten detrimente van Suharto. Ik was zelf niet zo tevreden, maar
in ieder geval hadden de jonge mensen, die na de lezing om me
heen dromden, er kennelijk wel iets aan gehad. Een political
science-professor met een grijs ringbaardje (Turtle?) zei genoten
te hebben. De Outmans zeiden helemaal niets, dan weet je het
wel. We gingen met zijn allen naar de Village Pub in Woodside.
20 januari 1971

Vanmorgen begeleidde Marjorie me naar nog een college, ditmaal van een klas journalistiek samen met een klas politieke wetenschappen, voor een tweede informeel college. Had eerder
een Panamese jongen, Mark Ostrander, ontmoet, die in een
Alfa rondreed. „My grandfather is Supreme Justice in Panama.” Hij kwam me vanmiddag weer halen. We lunchten samen. Tweeëntwintig jaar. Heb het onderwerp Fidel maar vermeden.230 Zijn keurige visitekaartje zit in mijn dagboek.
Om 18:45 uur vertrok ik met United Airlines flight 422 naar Boise, Idaho. Typisch Bill en Marjorie. Ze dropten me niet op het
vliegveld van San Francisco maar gingen mee tot aan de slurf.
The New York Times publiceert een zogenaamd Asia Survey.
Alle landen in dit gebied worden genoemd, inbegrepen Maleisië. Geen woord over Indonesië. Suharto mag zich gelukkig
prijzen dat de Amerikaanse pers bijna nooit over zijn land bericht. De meeste Amerikanen hebben nog nooit van Indonesië
gehoord, laat staan dat ze zouden weten waar het ligt.
Werd in Boise afgehaald door de associate director of Non-Western Studies van Northwest Nazarene College in Nampa, Bartlet McKay. Hij vertelde dat nadat hij Japans had leren spreken
hij dichter tot Japanners dan tot Amerikanen was komen te
staan. Ik wist dus al meteen hoe laat het was. Werd ondergebracht in de belachelijk luxueuze Rodeway Inn te Boise.
21 januari 1971

Boise, Idaho
Het zou een uiterst gedenkwaardige dag worden. Ik schreef
Barbara Applegate een brief om haar te bedanken voor het boeken van deze lezing.
Allereerst heb ik David Ellis, een senior-student ontmoet. Weer
een jongen die cello speelde net als Jonathan Raymond. Alleen
deze kerel had zijn eigen cello gemaakt en erop meegespeeld in
230 Wat ik nu eigenlijk zou willen weten is hoe het verder met die jongen is gegaan. Hij
moet nu 42 jaar zijn.
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het Boise Symphony Orchestra. En wie was de dirigent? Thijs
Abas, een jongen waarmee ik niet alleen op het Baarns Lyceum
in de klas had gezeten, maar ook muziek mee had gemaakt. Later kwam Thijs naar het motel. Hij heeft vier zonen waaronder een tweeling. Hij herinnerde zich zelfs nog hoe broer Hendrik en ik wegens wangedrag in het treintje van Baarn naar
Den Dolder en Bilthoven in Soestdijk eruit werden gezet. Toch
vind ik hem, als mens te koud, net als Tony d’Almeida, de dirigent uit mijn studententijd in Yale.
Ik sprak in Culver Hall op Northwest Nazarene College. Mijn
honorarium was 650 dollar. Er waren meer dan duizend studenten aanwezig. Er werd eerst gebeden. Ik ontvouwde maar
eens het thema dat Amerika één van de landen was waar het
meeste gebeden werd, terwijl datzelfde Amerika zich met een
lange reeks onheilige activiteiten rond de wereld bezighield,
van het blokkeren van Cuba en China, tot en met het vernietigen van Zuidoost-Azië. Dit leverde tijdens de lunch met vijf
studenten en faculty nogal hevige discussies op, onder anderen
met dr. McKay die mij een reprimande uitdeelde voor gebruik
van het woord shit, een reprimande die ik zei niet te accepteren. Ze spraken me bovendien steeds aan met dr. Oltmans wat
ik belachelijk vond. Ik maakte er dus een einde aan.
Een vrouwelijke verslaggever van het station KBOI-TV kwam
een gesprekje filmen. „When did the Dutch leave Cambodia?”, vroeg ze.
„What!”
„Sorry, I mean Indo-China.”
Ik vond eigenlijk Thelma Culver, de dame die de NonWestern
Studies runde, een stuk progressiever dan meneer McKay, die
zich met de wereld bezighoudt en zuiver zwart-wit denkt. Hij
wilde me bovendien er per se van overtuigen dat hij op herten
joeg voor gebruik van het vlees.
Ik had verschillende ontmoetingen met kleinere groepen studenten en al met al vond ik het een heerlijke dag. Maar Dave
Ellis was het hoogtepunt. Een sexy knulletje met een baard,
bruine ogen, geile jeans en een grote bruine vilten hoed, zoals
ze die in Idaho dragen. Ik zette hem op, paste precies. Hij had
zelf de leren band er omheen gemaakt. Ik vroeg hoeveel het
ding kostte. Voor twaalf dollar kon ik hem krijgen. De koop
werd gesloten. Nu word ik aangegaapt met die sombrero op
mijn hoofd. Trok met Dave op, en kocht boots. We verzonden
ze per boot naar Amerbos.
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22 januari 1971

08:00 uur United flight 409 van Boise naar San Francisco
Dave Ellis reed me gelukkig van Nampa terug naar het vliegveld van Boise, Idaho. Er ontwikkelde zich een heerlijk gevoel
tussen ons.231 Een jongen van eenentwintig en een man van zesenveertig. Waarom niet?
Belandde om 13:15 uur in Turk Street, keek naar Nixons State
of the Union-toespraak en sliep. Wat verkoopt die man een empty shit aan dit volk dat alles voor zoete koek slikt. Er werd natuurlijk voor senator Richard Russell gebeden. Kan niet missen. Dat is de man die de zaak met de befaamde Warren Commissie inzake Dallas heeft helpen flessen. Hij zal nog niet jarig
zijn wanneer hij JFK boven tegenkomt. En terwijl ik in de Club
naar Nixons kletspraatjes luisterde kwam er in de TV room een
lekkere vent naast me zitten die met zijn hand onder de handdoek graaide die ik om mijn middel had. Hij kon zich niet beheersen, rukte de handdoek weg en stak mijn penis in zijn mond
op het moment dat de president helemaal tegen het einde van
zijn rede over de oorlog in Vietnam begon. We zijn toch maar
naar mijn kamer gegaan. Van het een komt het ander bij dergelijke onstuimigheid en deze keer wist de jongen de zaken zo te
draaien dat ik hem heb geneukt. Dit betekent dat ik waarschijnlijk weer gonorroe heb opgelopen en in New York opnieuw
naar Papa Stern zal moeten om een prik te halen. 232 Het is tegen al mijn principes, maar met die hevigheid was de zaak niet
meer in de hand te houden. Hopeloos. En we stonden pas aan
het begin van de avond in Turk Street. Later om 01:30 uur lag
ik met een negerjongen te rommelen op het enorme ronde
waterbed op de bovenste verdieping. We werden spoedig omringd door een grote groep jongens in alle kleuren van de regenboog. En de zaak ontaardde in een gigantische gangbang die
ik voor geen goud had willen missen.
Om 06:30 uur had ik me uitgebreid gedoucht en geschoren en
wilde me net gereedmaken om naar het vliegveld te vertrekken toen ik iets zachtjes aan de deur van mijn cabine hoorde en
de deur zag openschuiven. Er stond een absolute schoonheid
van een Japanse jongen voor mijn bed. Dit werd het derde wilde nummer in achttien uur, wat bewijst dat de organen nog altijd prima functioneren.

231 Dave Ellis is weer zo’n jongen waar ik veel voor over zou hebben om te weten hoe
het hem is vergaan. Zou hij bijvoorbeeld nog cello spelen?
232 Dr. Frederick Stern was mijn arts in New York.
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233 C.G. Jung, Answer to Job, the problem of evil: its psychological and religious origins,
Meridan Books, New York 1970, p. 14.
234 C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, Vantage Book, New York 1963 School Years, blz. 24 tot 83.
235 Zie Memoires 1953-1957.
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New York

12:00 uur United flight 515 San Francisco – Los Angeles
Jung: „‘Physical’ is not the only criterion of truth: there are also
psychic truths which can neither be explained nor proved nor
contested in any physical way.”233 Dat is nu precies wat ik Bill
Kellogg in Los Altos Hills duidelijk probeerde te maken. Jung
noemt „the psychic experience to a certain extent independent
of physical data.” Jung zegt: „Nature is the mistress, the soul is
the disciple: what the one has taught, or the other has learned,
has been delivered by God, who is, in truth, the Master even of
the mistress herself.” Vreemd toch dat zelfs C.G. Jung verstrikt
zit in dit concept „God” omdat het hem met de paplepel werd
ingegeven. Zijn vader was theoloog. En ik herinner me hoe
Jung zijn schooljaren beschreef als een monumentaal innerlijk
gevecht over zijn concept van God.234 Hij lijkt er nooit meer
echt afstand van te hebben kunnen nemen. Onbegrijpelijk.
Ik denk aan Peter, was hij nu maar hier.
Die Panamese jongen, Mark Ostrander, stelde ik de vraag of hij
broers of zusters had. Tot mijn ontsteltenis vertelde hij: „I had
an elder brother but I lost him when we were teenagers.” Ze
waren van een springplank aan het duiken. Zijn broer liet Mark
voorgaan. De broer volgde, maar de plank liet op hetzelfde
moment los, kwam naar beneden, raakte het hoofd van Marks
enige broer, die op slag dood was. Jung zou geantwoord hebben: „God’s mysterious ways, my son.” Ik doe het er niet voor.
Gerard Croiset zou antwoorden: „Die jongen had zijn taak op
aarde volbracht”, alsof het dobbelspel van het „er zijn” toch
keurig in een opperste goddelijke computer zou worden afgedraaid. Mark vertelde Marjorie Kellogg dat zijn ouders dit jaar
tijdens een Europese reis twee Mercedessen SL 300 hadden gekocht en één ervan naar Panama en de andere naar New York
hadden verscheept. Hij droeg overigens een nogal shabby doublebreasted kostuum van goedkope makelij. Ook vertelde hij dat
de politie in Panama door Washington werd betaald „and by
CIA murderers from Los Angeles.” Ik geloof het graag.
Werd door mijn oude vrienden, Frederick en Wies Wallace, hij
(neger) majoor van de luchtmacht en zij een Indisch meisje uit
Holland,235 van het vliegveld gehaald. Logeerde bij hen in Canooga Park. Het was heerlijk in een vertrouwd milieu te zijn.
„If the mind is kept in use, its used powers are inexhaustible,”
aldus schrijft een professor van Columbia University, Gilbert
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Highet. Hij onderstreept dat „the men of the West liked wealth
and enjoyment, the men of the East liked thinking.” Ik vrees
dat dit juist is. Highet: „All things pass into mystery (…). We
are not intended only to diagnose and calculate, but also to
wonder, to admire, to expect the unexpected (…). Not one of
us knows what his own mind can do, or will produce.” Heerlijk vind ik deze uitspraak: „We are all cave men. The cave we
inhabit is our own mind (…). The self is hidden. We do not
know ourselves, our brothers and sisters, husbands or wives or
children. No friend knows his friend. Yet all this mystery holds
greatness as well as darkness.”236 Zou deze passages aan Bill Kellogg van Lockheed moeten toezenden.
25 januari 1971

Hollywood
Logeer bij Bill Bast en Paul Huson in hun nieuwe huis aan
Whitley Terrace. Ik zit op het terras bij het zwembad en wenste dat Peter hier was. Ze zijn lief en vriendelijk voor me. Ik heb
maar weinig vrienden als zij. Paul roasted pork. We dineerden
met een heerlijke wijn erbij. In mijn kamer heb ik een kleurentelevisie met afstandbediening. Ga een lange, lange brief aan Peter schrijven.
26 januari 1971
NBC laat beelden van soldaten in Vietnam zien die openlijk verklaren dat officieren die in hard drugs handelen door hen aan het
front worden neergepaft. Niemand lijkt erover na te denken
dat het nu reeds zover is gekomen.
Schrok van de grove wijze waarop Bill Bast – zelf schrijver –
zich uitliet over Mishima. „A total madman, a fascist, who wanted to put the Emperor back into full power (…). He did precisely what he should have done: no place for someone like that
in the modern world (…). Now this cost money.”
Dave Ellis bleef in Boise bij me in het motel slapen. Ik herinner
me nu dat hij in zijn slaap luid en duidelijk zei: „What does he
mean?” Hij zei dat hij over mijn lezing had gedroomd. Intussen legde Paul de kaart en er kwam uit naar voren dat Peter
nooit Philip Nasta zou verlaten. Hij adviseerde dat het beter
zou zijn de realiteit onder ogen te zien.237
We dineerden in Scandia met enkele CBS-producers en top executives en hun vriendinnen en vrouwen.
236 Gilbert Highet, Man’s Unconquerable Mind, a Columbia University paperback, New
York 1966.
237 Dat was er dus glad naast.
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American Airlines, flight 194 Los Angeles – Chicago
We dronken op het terras koffie en mijn vrienden Bill en Paul
dropten me op het vliegveld. Op de koptelefoon is de tweede
symfonie van Rachmaninov horen. Tranen. Schreef Dewi Sukarno.238
Stapte over op een vlucht naar Fort Wayne, Indiana, waar ik
morgen moet spreken voor de Woman’s Club.
Schreef mam.
29 januari 1971

New York
Dat was dan het vierde optreden voor de dames in Fort Wayne.
It makes no sense. Ik houd van het honorarium nog geen 100
dollar over.
Lieve brief van mam, maar niets van Peter. Voelde me belachelijk dat ik hem op reis voortdurend op de hoogte hield en
schreef. Dave Ellis schrijft over enige reacties op mijn ontmoetingen met de studenten in Nampa, Idaho. „Reactions are still
running high to your visit. At this moment a boy is entertaining an entire table of girls by imitating the speech you gave in
the morning. You have been deemed everything from an
atheist communist to a christian saviour. To say the least, however, I am surprised at the tremendous support for your ideas
given by most people. Even the Koller twins – you remember
the two guys with sharp-pointed cowboy boots and crew cuts
– were defending your ideas with gallant accord. That in itself
makes your dissertations extremely worthwhile – when proponents of the far right view of ignorance – open their eyes to understanding and truth based on reason. Greetings from all. Lots
of stuff, David.”239
Professor Gilbert Highet: „It is certainly possible that the future of human thought is this: that it will be swamped under a
flood of human silliness (…). Another possibility is, that the
human mind may commit suicide (…). A third possibility is
238 En Dewi stuurde mijn brieven ongeopend terug naar Amerbos. Die brief moet dus in
mijn dagboek zitten.
239 Zie ook bijlage 12.
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Hollywood
Jim Garrison heeft een persconferentie gegeven en deelde mee
dat hij zijn onderzoek naar de moord op JFK in Dallas permanent staakte. The crooks always win. Dat is dus het einde van
dat hoofdstuk.
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that human thought will be deliberately forcibly controlled and
limited.” Een andere schitterende observatie: „Our mind wishes to take in everything, yet knows it cannot. There is the paradox. Knowledge must know its own limits.”
30 januari 1971

De shoe-shine man: „Don’t you want to live as long as possible? I
do.”
„Sometimes.”
„Man, you have a problem.”
„Yes, I love a boy, but he does not love me.”
„So, who’s problem is it?
„You are better than a psychiatrist.”
Lachend: „There are millions of boys all over. Look for someone else. It is the same with brods (…).”
31 januari 1971

Telefoneerde met Paris Flammonde. „We have written off Jim
Garrison completely. He behaves irratically. I lined him up for
a couple of shows when he was in town for his book promotion. He did literally not show up at studios, nor does he reply
to telephone calls or letters.”
Ben in Garrisons A Heritage of Stone240 bezig. Het boek is verre
van grillig of excentriek. Het is juist een uitstekend gedetailleerd verslag van wat Garrison heeft gedaan teneinde de feiten
van Dallas boven tafel te krijgen. Hoe John Leonard in hemelsnaam, sprekend over de Warren Commissie, in The New York
Times kon schrijven: „I prefer to believe that the Warren Commission did a poor job, rather than a dishonest one”,241 gaat mijn
verstand te boven. Warren, chief justice, en zijn kornuiten in het
complot waren immers voor het opzettelijk afleveren van een rapport vol leugens ingehuurd! Dit gebeurde, zo heette het, in het
nationaal belang. De moord op JFK – ik blijf ervan overtuigd –
zou in ieder ander land „een staatsgreep” hebben geheten.
TWA flight 259, Newark naar Pittsburgh
Nam een bus naar Sewickley, waar ik in het Holiday Inn overnachtte.

1 februari 1971

Er was een lunch gevolgd door mijn lezing. Het was een repeat
performance en de dames van de Woman’s Club schenen tevreden.
240 Jim Garrison, A Heritage of Stone, G.P. Putnam & Sons, New York, 1970.
241 The New York Times, 1 december 1970.
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242 En dan te bedenken dat ik alleen maar naar McGeorge Bundy toestapte omdat ik
me groen en geel ergerde aan de valse voorstelling van zaken over Nieuw-Guinea
door Luns. Hierdoor deed ik totaal nieuwe ontdekkingen zoals de Club van Rome.

203

New York

Leonard Freed had Dick Top te gast, dezelfde kerel die Peter bij
Actors Studio had gebracht. Hij adviseerde dat Peter hier tenminste één jaar lessen zou nemen, liever dan in Maastricht.
Nam de shuttle naar Boston en ontmoette om 11:00 uur professor Geoffrey Kemp in de Fletcher School of Diplomacy van
Tufts University. Hij was aardig, sprak veel en keek me daarbij
eigenlijk nooit aan. Hij was in 1968 in Indonesië. Hij voorzag
economische groei van Japan gedurende de jaren zeventig en
van China gedurende de jaren tachtig. Hij was bereid aan een
film over zijn school als onderdeel van think tanks in de wereld
mee te werken.
Om 13:00 uur had ik in de Faculty club van het Massachusetts
Institute of Technology een afspraak met professor Jay W. Forrester. Hij was de man die de afgelopen vijftien jaar met steun
van de Ford Foundation the dynamic structures of social systems
met behulp van computerberekeningen nader onder de loep had
genomen. Zijn eerste studie betrof de grote steden en werd samengevat in Urban Dynamics. Hij is nu bezig, niet met een industrial model of een urban model, maar met een world model.
Over think tanks gesproken. Dit is de man die ik moet hebben
voor mijn NOS-film. Hij kwam binnen en deed me aan leraar
Bazendijk van het Baarns Lyceum denken. Hij maakte een
beetje een schoolmeesterachtige indruk. Hij had een Indiër
meegebracht, die in het laboratorium met hem samenwerkte.
Hij noemde, waar hij mee bezig was, een totaal nieuwe tak van
wetenschap: dynamic system analysis. Ze waren vier maanden
geleden begonnen deze methode toe te passen op een nieuw
wereldmodel. Op 29 juni 1970 had hij in Bern een bijeenkomst
van de Club van Rome bijgewoond, welke laatste uit een
groep van vijfenzeventig vooraanstaande heren bestaat, die volgens zijn system dynamics-methode willen laten nagaan wat van
de toekomst van de wereld zou kunnen worden verwacht. Als
een soort lopend vuurtje ben ik bepaald door McGeorge Bundy242 en dr. Philip Handler op een nieuw spoor gezet. Boeiende
zaak.
Als afgesproken kwam Jonathan Raymond me om 14:30 uur
op het MIT afhalen. Hij zag er bleek en wat verslonsd uit. We
namen een taxi naar Harvard Square. Hij werkt nog steeds in
een parkeergarage. Hij woonde in een dump met een matras op
de grond, samen met een andere jongen: „He is really nice, I
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mean it”. Geleidelijkaan werd hij rustiger. We aten ergens en ik
begon het licht in zijn ogen weer te herkennen. Na wat doorvragen bleek dat hij een zoontje van drie maanden had: Adam.
Het kind was bij zijn moeder in Chicago. Ik dacht dat ik Jonathan enigermate kende. Zijn vriendin moet dus, toen hij bij mij
in Holland was, zwanger zijn geweest, waar hij met geen
woord over repte. Hij had geprobeerd haar over te halen het
kind te laten aborteren, want hij wilde geen gezin beginnen.
Vervolgens probeerde hij de jongen voor adoptie in aanmerking te laten komen. En toen hij steeds minder geld stuurde
hoorde hij op den duur niets meer van haar. „I told her what to
do, now it is her responsibility.” Ik was van de kaart door zijn
verhaal, wat hij merkte en waarop hij zei: „Didn’t I tell you?”
Gelukkig was hij minder zeker van the great revolution, die zich
in de VS zou gaan voltrekken, maar geloofde nog wel steeds dat
ondergrondse krachten voor 1 mei „a big military action” planden. Hij voorzag de grootste problemen als Nixon de oorlog in
Vietnam niet zou terugdraaien. Deze middag verliet ik mijn
vriend met meer zorgen om hem dan ooit.
The New York Times wijdde een omslagverhaal in de Magazine
Section243 aan homoseksualiteit. Dit geldt zeker als een streep aan
de balk. De aanleiding is gedeeltelijk dat E.M. Forsters boek
Maurice gaat verschijnen. Ik wacht wel op de film. Er moest van
1915, toen Maurice werd geschreven, tot nu worden gewacht
omdat „men” er nog niet rijp voor was. En dan te bedenken dat
in de Griekse cultuur in de zesde eeuw voor Christus openlijke
homoseksualiteit de normaalste gang van zaken was. Hoeveel
eeuwenoude Griekse vazen en aardewerk zijn niet bewaard gebleven waarop oudere mannen in gezelschap van jongelieden
staan afgebeeld bij het aanbieden van geschenken of waarbij de
ouderen de jongeren omhelzen, cajoleren, prikkelen en seksueel
proberen op te winden? En nu komt in 1970 de schrijver Merle Miller bijna tweeduizend jaar na de komst van Christus met
een aarzelend en voorzichtig gestelde beschouwing over homoseksualiteit in Amerika.
Merle Miller haalt bijvoorbeeld andermaal aan dat dr. Alfred
Kinsey in 1948 in zijn studie The Sexual Behavior in the Human
Male tot de onvermijdelijke conclusie kwam dat zevenendertig
procent van alle mannen minstens één homoseksuele ervaring in
hun leven hadden gehad of zouden hebben. Hij citeert de therapeut George Weinberg die zegt: „I would never consider a
person healthy unless he had overcome his prejudice against
243 The New York Times, 17 januari 1971.
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homosexuality.” Voltaire schijnt eens de koffer te zijn ingedoken met een Engelsman. Toen deze terugkwam voor meer antwoordde Voltaire: „If you try it once, you are a philosopher; if
twice you are a sodomite (…).” The National Institute of Mental Health in Amerika schat dat er drie tot vier miljoen mannen
overheersend homoseksueel bezig zijn. Wegens de sociale barrières ligt in werkelijkheid dit cijfer – Amerika is geen Griekenland van voor de komst van Christus – natuurlijk veel en
veel hoger. Nog altijd beschouwt 63 procent van de Amerikanen (volgens een Harris-poll) het schadelijk voor de samenleving wanneer er steeds meer homo’s bij komen. Ouders doen
het in hun broek bij de gedachte dat hun zoon in het homocircuit terecht zou kunnen komen. Maar wat voor environment hebben die ouders voor hun zonen opgezet? Money, auto’s, drugs,
jeans, boots en lange haren en dan kijken ze verbaasd, wanneer
bij het ontstaan van een dergelijk circus de boys of the band met
elkaar rollebollen. Het zou vreemd zijn als ze het niet deden.
Eén passage in Millers artikel frappeert me. Het handelt over
massahysterie in Boise, Idaho – waar ik net vandaan kom – in
1955 nota bene. Men ontdekte in die dagen een homo-onderwereld, die Boise op zijn kop zette. De straight mensen raakten
dermate in paniek dat velen Boise verlieten om zich elders te
vestigen, anderen werden weggejaagd en vervolgd en sommigen werden voor de rechter gebracht en kregen zeer lange gevangenisstraffen. Daar zitten we dan met onze raketjes naar de
maan, maar de heren Plato en Socrates zouden over deze „beschaving” minstens de wenkbrauwen fronsen.
Tieneke Kilian belde dat er een brief van Peter was. Eindelijk.
Hij had dermate vermoeiende en frustrerende weken in Maastricht achter de rug dat hij ’s avonds niet tot schrijven kwam.
Hij wil een lerarenbeoordeling eind februari afwachten en anders zet hij een dikke streep onder zijn Maastrichtse periode.
Dat is misschien maar beter ook. „Dan trek ik daarop de wijde
wereld in (…). Ik geloof dat ik toch erg veel van je gevoelstoestand begrijp (we zijn toch halfbroers), ook al kan ik er weinig
aan doen. We lopen beiden met de ziel onder de arm en kunnen er, bij God, niets aan veranderen.” Peter zit over deze
stuurloosheid diep in de put en ik zal alles doen om hem eruit
te helpen.
George de Mohrenschildt schrijft en zendt een introductie
voor Yolande en Pierre Giraud in Parijs, die met zijn manuscript bezig zijn. Hij stelt voor dat ik hen zal ontmoeten om te
zien of we iets in Frankrijk van de grond kunnen krijgen. Heb
inmiddels ook het boek over Lee Harvey Oswald van twee an-
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dere Franse vrienden van De Mohrenschildt in handen – dat
kennelijk ook op gesprekken met George en Jeanne is gebaseerd – maar ik ken hun verhaal en kan niet alles lezen.244
Intussen zie ik dat de rotzakken in Rotterdam in de negende
IGGI-vergadering, voorgezeten door het rund minister J.B. Udink, nu besloten hebben een miljard gulden in het subversieve
generaalsregime in Jakarta te pompen. Geen hond probeert zich
ook maar voor te stellen onder welk militaire juk het volk van
Indonesië thans gebukt gaat. Het enige criterium is dat Sukarno, die het verdomde de spelletjes van de westerse landen in
Azië mee te spelen, godzijdank is opgelazerd en nu moeten we
dan ook deze Suharto en zijn handlangers met vol gas steunen,
want dan is er tenminste weer wat te verdienen aan de grote
Oost. Australië, België, Canada, Frankrijk, West-Duitsland,
Italië, Engeland, Amerika en Japan doen aan het Indonesië-uitkleden-spelletje mee. Dan weet je het verhaal verder wel.245
3 februari 1971

New York
Ben eerst naar dr. Frederick Stern gegaan voor de gebruikelijke
injectie tegen geslachtsziekte.
Mijn oude vriend Arnold Brackman van The New York Times
heeft zijn nieuwe boek246 nota bene aan Sutan Sjahrir opgedragen. Hoe kan je jezelf zo in de kaart laten kijken? Ben erin begonnen. Brackman is helaas niet ontkomen aan de Amerikaanse ziekte van communistenfobie, waarbij men overal ter wereld
onder iedere tafel, stoel en bed een communist vermoedde.
Wanneer je uitgangspunt bij een beschouwing a priori antirood is gekleurd, kan je beter je mond houden. Ik heb nooit
enig heil gezien in de PKI als oplossing voor Indonesië. Daarom sprak ik indringend met D.N. Aidit, bijvoorbeeld wandelend door de straten van New York. Daarom leerde ik Bung
Karno van nabij kennen en pas toen wist ik voor eens en altijd
dat Sukarno nooit en onder geen enkele omstandigheid door
de knieën zou gaan voor de PKI, Moskou, Peking of voor welke rode kliek in de wereld dan ook. Hij was het echter op een
aantal punten met de PKI en het communistische blok eens, bijvoorbeeld ten aanzien van de oorlog in Vietnam. Hij wist dat
die oorlog nooit kon worden gewonnen en was er helemaal tegen. En omdat hij zich tegen westerse inmenging in ZuidoostAzië met hand en tand verzette haastte de CIA zich voor de zo244 Gosset p./r.L’homme qui crût tuer Kennedy, Presses Pocket, Parijs 1967.
245 Internationale Samenwerking, 3de jaargang nr. 1, 15 januari 1971.
246 Arnold Brackman. The Communist Collapse in Indonesia, W.W. Norton & Company.
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4 februari 1971

Brandde twee kaarsen in St. Patricks.
Haalde Jacqueline de Gunzburg op en we gingen naar Oliver
en Najwa Stone. Olivers Franse moeder was er ook. Zij herinnerde me een beetje aan Dewi. Oliver heeft een aangeboren distinctie. We zijn naar de film Music Lovers gegaan, waarvan Oliver zei: „I loved it.” Bij het afscheid nemen gaf hij me spontaan een zoen. Ik heb sterk het gevoel dat hij ondanks zijn huwelijk nog altijd heel eenzaam is. Hij heeft een nieuw script voor
een film geschreven, en zijn moeder loved it. All mothers do.
Jacqueline legde ons uit waarom Peter Tsjaikovski bang voor
vrouwen was geworden, namelijk door de schok die hij kreeg
toen hij als jongen zijn moeder plotseling naakt zag. Ze vond het
triest dat ikzelf nog nooit een vrouw had gehad. Ik probeerde
haar iets uit te leggen over mijn gevoelens voor Peter, plus de
angle: what is truth for me, baby, is not necessarily truth for you. Omdat
ik naar Florida zou gaan vroeg Olivers moeder me vrienden
van haar in Palm Beach te bellen. Maar ik zei: „No, thank you,
this time I want very much to be alone, and this is the truth.”
Eastern flight 193 Y naar West Palm Beach
De stewardess over mijn rabbit coat: „You look nice and warm”.
De ticket agent at Eastern: „Are you an actor?” De dishwasher in
het cafetaria op JFK: „May I ask what fur is that? Rabbit?” Who
in this country looks at eyes and tries to read the light in them?
De directeur van het Hudson Institute, de futuroloog Herman
Kahn, legt als expert in foreign affairs even uit waarom de VS
vooral in Azië moeten blijven.247 Wat hij dus eigenlijk zegt is:
wanneer er maar voldoende Aziatische handlangers in de klasse
Suharto op hun posten kunnen worden gehouden, inbegrepen
in Vietnam, dan overstromen wij het gebied met dollars en dan
zal dit de complete stabiliteit in de regio en dus in de wereld ten
goede komen. Hij spreekt over steunpunten als de Filippijnen
en Thailand, Korea en Australië en zoals de meeste Amerikanen die over Azië spreken komt Indonesië er maar even niet
aan te pas. Dit zijn dan de „autoriteiten” die het Amerikaanse
247
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veelste maal in Indonesië in te grijpen en ditmaal met succes.
Zo eenvoudig ligt het, maar wie wil dit onder ogen zien? Brackman dus niet. Maar hij was dan ook een Sukarno-minachter,
wiens kennis over de werkelijkheid van Indonesië was gebaseerd op zijn reporterschap in het voormalige Indië in de late
jaren veertig.
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lezerspubliek over Azië voorlichten. En dan kom ik met mijn
lezingencircuit en ontdek dat bijna niemand weet dat Indonesië bestaat of waar het ligt. Dit komt schuinsmarcheerders als
Suharto & Co in Jakarta juist prima uit, want dan kunnen ze
vrijwel ongehinderd hun gang gaan.248
Barones De Gunzburg herhaalde gisteren dat minister Luns tijdens zijn bezoek aan haar appartement bij het noemen van mijn
naam zich zeer verontwaardigd had getoond dat ze mij kende.
Ze schijnt de nieuwe permanente vertegenwoordiger bij de
VN, Robert Fack, ook uitstekend te kennen en woonde een diner bij hem thuis ter ere van Luns bij. Ik ontmoette Fack voor
de eerste maal toen hij op 12 september 1949 als mijn gast, samen met baron Van Pallandt en Leopold Quarles, naar Yale
University kwam. Toen kenden de heren mij uitstekend, omdat ik in die dagen geloofde dat de politionele acties in Indonesië geoorloofd en nodig waren. Thans ken ik de realiteit van
toen en nu in Indonesië en zijn ze „diep verontwaardigd” als
baronesse De Gunzburg zegt met mij bevriend te zijn. Jacqueline zat tussen de Noorse ambassadeur en de Amerikaan
Charles Yost. Het was haar wel opgevallen dat iedereen het uit
angst voor Luns in zijn broek deed. Misschien is dit wel mijn
probleem. Ik lap die man aan mijn laars omdat ik te veel weet
van wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft. De man is een wandelende fraude.
Na de landing in West Palm Beach schreef ik eerst een lange cri
de coeur aan Peter.
Nam een kamer in een aardig hotelletje, Alahambra. Stak twee
kaarsen op in de St. Anna kerk.
5 februari 1971

Regen en wolken. Schreef een kaart aan mam. Heb eerst het
boek van Jim Garrison uitgelezen. Sensationeel.
Jacqueline de Gunzburg: „Willem, did you see ‘Love Story’?”
„Yes.”
„Did you cry?”
„Yes.”
„Thank God you are still human,” zei ze warempel.
Gerard Croiset stelde laatst de vraag wie mijn dagboek ooit zou
lezen. Wie weet zeker of er na het jaar 2000 nog een wereld is?
Ik zou wensen dat wat ik in deze jaren heb opgetekend zal
worden gebruikt om the human mind te bestuderen. Dit zal wel
in Amerika moeten gebeuren, waar het geld zit. Ik meen intus248 Tot eens de dag van afrekening komt, zoals we hebben gezien in Manilla met
meneer Ferdinand Marcos.
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Schreef Jim Garrison in New Orleans hoe ik heb genoten van
zijn boek dat niemand hem meer kan afnemen.
Terwijl ik verder lees in Brackmans boek over de val van de PKI
in Indonesië schrijft hij vandaag op de Op-Ed-pagina van de
Times WHY WE ESCALATED. Zelden heb ik een vervalster beeld
van wat er in Azië aan de hand was, voorgeschoteld gekregen.
„Journalist” Brackman zou copywriter voor de CIA moeten zijn.
Hij schildert en vergoelijkt precies en letterlijk het ingrijpen van
de VS in Vietnam. Er was een „Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang-Axis” ontstaan en opgeworpen om gezamenlijk er op toe te zien dat Amerika uit Vietnam zou verdwijnen.
Die as bestond in de verste verte niet in 1961, toen JFK aan het
bewind kwam en hij na het debacle in Cuba begreep dat de
militaire interventie in Vietnam (op dat moment met 16.000
Amerikaanse adviseurs) diende te worden afgebroken. JFK wilde dit direct na zijn herkiezing in 1964 doen, zoals ook zijn
naaste medewerker Theodore Sorensen herhaaldelijk heeft bevestigd. Er kwam geen verkiezing want JFK werd in 1963 neergeknald. Dit opende de weg voor LBJ om het nu eens goed en
helemaal in Vietnam te laten gaan escaleren, een escalatie die
Brackman thans dubbel en dwars verdedigt en goedkeurt. Natuurlijk komt het in Bracks kersenpit niet op om te onderkennen dat als Amerika gedaan zou hebben wat JFK wilde, er nooit
een „Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang-Axis” zou
zijn ontstaan. Het Amerikaanse imperialistische optreden bracht
communistische en nationalistische krachten in Azië op één
lijn. Dit was in Korea gebeurd, maar Washington had niets van
de afschuwelijke oorlog daar geleerd. Ze leren überhaupt niets
van de geschiedenis want ze kiezen iedere keer weer een nieuwe groep amateurs die de Amerikaanse superpower in de volgende trap werken.249
249 Zoals op de dag dat ik deze notitie vind, 12 november 1990, George Bush kans heeft
gezien om 3 tot 400.000 Amerikanen in Saoedi-Arabië in het zand te laten bijten uit
onbegrip over wat er werkelijk in het Nabije Oosten speelt. Het gaat dus niet om
Koeweit, maar om alle zich al gedurende decennia voortslepende geschilpunten.
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sen mijn plicht te doen om nauwkeurig aantekeningen te maken van wat ik zie, hoor en doe. Dat kan nooit voor niets zijn.
Twee heel oude dametjes krijgen ruzie. De oudste geeft de iets
jongere een stomp. De geslagene kijkt schichtig om zich heen
of niemand het heeft gezien. Wat zielig allemaal.
23:00 uur. Heerlijk die zeelucht. Ik zit onder een oude boom
en spreek in mezelf tegen Peter.
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Mijn Yale-vriend Jim Carmichael woont en werkt nu in Accra, Ghana. Zijn huis ligt op 300 yards van het huis van Kwame
Nkrumah. Ik wil er naartoe.
Brackmans boek is bovendien oneerlijk. Hij zegt bijvoorbeeld
dat Amerika in 1941 de strijd aanbond tegen Japan om de Aziatische perimeter van Japan tot Nieuw-Guinea aan stukken te
hakken. Daarom was de oorlog in Vietnam een herhaling van
die militaire strategie, het verbreken van de as van Pyongyang
naar Nieuw-Guinea (West Irian). Geklets in de ruimte. Na de
bombardementen op Pearl Harbor werd Amerika door Japan
gedwongen aan de oorlog in Azië mee te doen.
00:10 uur. Heb Brackman uit. Het is de man helemaal zoals ik
hem ken. Een Cold War warrior. Veel van wat hij over Bung
Karno heeft te melden is onwaar of uit de duim gezogen. Zijn
verslag over de coup in 1965 is strikt de lezing van Washington,
de CIA of Suharto en diens verraderskliek, dus wat heb je aan
zo’n boek? Toch zal het jarenlang als naslagwerk worden gebruikt om de geschiedenis over die periode te helpen verwarren en vervalsen. Ga Brack een brief schrijven.
7 februari 1971

West Palm Beach
Gisteravond pikte John X. me op in zijn Pontiac convertible.
We gingen naar My Apartment, een soort DOK. Na een excuus
te hebben gevonden om weer te kunnen vertrekken – ik houd
niet van zulke etablissementen met keiharde muziek en geklets
over niets en handenthuiswerk – ontmoette ik een hippie, die
ik meevroeg naar mijn kamer. Dave heette hij. Hij kwam uit
Michigan en was naar Florida gelift om een meisje te ontmoeten. Hij had gisteren zes dollar verdiend met poedels knippen.
Hij was ervan overtuigd dat de overheid Lee Harvey Oswald
had laten vermoorden. Drugs hadden hem volkomen veranderd. Trouwens, hij was eigenlijk nooit bij zijn vriendin terechtgekomen, want hij liftte met een jonge kerel in een oude
vrachtwagen mee, die hem dermate had opgewonden dat ze met
een stickie naar bed waren gegaan. Ik beheerste me, want ik
had hem best bij me willen laten slapen. Hij was een lekkere
kerel.
21:50 uur. Wie ontmoette ik op de hoek van S. Clematis en
Narcissus Avenue? Dave. Hij was uiteindelijke op weg naar de
ontmoeting met zijn vriendin Sherry. Ze kwam hem bij het
Greyhound busterminal in een Volkswagen halen. Ze was erg
klein, nog al lelijk, kroezig haar en ook een hippie. Ze hielden
elkaars hand vast en off they went.
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250 Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, Gateway Edition, Henry Regnery Company, Chicago 1969.
251 Kellogg was hoofd van het Department of Science bij de Lockheed-fabrieken.
252 Hermann Hesse, Narcissus and Goldmund, Farrar, Strausz & Giroux, New York 1968,
p. 28.
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„Just what is it in us that wants ‘to approach truth?’,” vraagt
Nietzsche in Beyond Good and Evil.250 „We must wait for a new
species of philosopher to arrive, who will have some other opposite tastes and inclinations than the previous ones.” Zullen
dit de psychologen en bestudeerders van de mind zijn? Ik moet
aan Jay Forrester en mijn gesprek met hem denken, want
Nietzsche zegt ook: „We are, in fact, fundamentally inclined to
maintain that the falsest judgements (to which belong the synthetic a priori judgements) are the most indispensible to us.”
Het is natuurlijk een feit dat oordelen en beoordelingen altijd
strijk-en-zet worden gekleurd en vervalst door, ja, a priori
vooroordelen en eerder opgeslagen informatie, waar of niet
waar, in onze edele breinen. Jay Forrester – die indruk heb ik –
denkt nu al die vooringenomenheid en abusievelijk meetellende
informatie te kunnen omzeilen, door computers bepaald denkwerk te kunnen laten doen, nadat ze van tevoren uitsluitend met
gecontroleerde, bewezen, geteste informatie zijn geprogrammeerd. Grappig. Jay Forrester is een kruising tussen het standpunt van Bill Kellogg van Lockheed251 en Nietzsches wens voor
„nieuwe filosofen”. Hoewel Nietzsche er ook pertinent op wijst
dat „getting along without false judgements would amount to
getting along without life itself.” Maar Jay Forrester en de Club
van Rome schijnen zich bezig te houden met de vraag hoe de
wereld en de mensheid van de ondergang zou kunnen worden
gered. Dan heb je aan false judgements heel erg weinig. De
„nieuwe filosofen” willen de overbagage en vervuiling van een
eeuwenlang verleden wegzuiveren om tot juiste oordelen nu te
komen.
Herman Hesse zegt: „The true philosophy of man is to find his
(of: the?) way to himself.” Uit het hart gegrepen en dus ook de
raison d’être voor dit dagboek. Goldmund vraagt Narcissus:
„How will you die, when your time comes, Narcissus”. „It
was a curious friendship that had begun between Narcissus and
Goldmund, one that pleased only a few: at times it seemed to
displease even the two friends.”252 Eine alte Geschichte aber
immer wieder neu.
Naar schatting zijn vijftig tot zeventigduizend jonge Amerikanen vanwege de dienst in Vietnam naar Canada en elders geë-
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migreerd. Ze hebben volkomen gelijk, want het is een privéoorlog van Amerikaanse presidenten, terwijl het Congres er
voor een oorlogsverklaring nooit aan te pas is gekomen. Ze hebben het geluk dat ze geen Berlijnse muur over hoeven, want anders vielen bij deze exodus nog meer doden dan tussen WestDuitsland en de DDR.
9 februari 1971

Nu zijn de idioten ook nog Laos binnengetrokken.
Lon Nol, de Suharto van Cambodja, heeft bekendgemaakt dat
de afgelopen elf maanden 17.848 jonge Cambodjanen buiten
gevecht zijn gesteld, waarvan er 3888 om het leven zijn gekomen. Niet minder dan 7895 werden gewond en 6063 zijn „verdwenen”. De communisten hadden natuurlijk 70.000 man verloren.
„Bestsellers,” aldus Nietzsche, „are always ill-smellers: sticky
with the odor of small people (…)”. Hij waarschuwt: „Never
be tied up with one person – not even with the most beloved.”
Waarom? Waar is hij bang voor? Bestaat er een meer verwijdende ervaring, in de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte, dan in confrontatie met love? Uit de versmelting van die liefde ontstaat immers een nieuwe „baby”, het hoogtepunt van
twee minds versmolten in een soort gemeenschappelijke nieuwe mindscape? Hier moet ik Peter over schrijven.
Dave, de hippie, kwam naar me toe. Hij heeft voor vijftig dollar
een kamer gehuurd want hij wilde op zichzelf zijn. Ik vond dat
ik best de laatste vier nachten in West Palm Beach bij hem zou
kunnen slapen. Ik begon: „Okay, I make a deal with you (…).”
Dave: „You don’t make deals with friends.” Hoe vind ik ze
toch altijd weer?
Lange avondwandeling. De maan scheen op Lake Worth. Ik
hield hele verhalen tegen Peter.
Negers hier in Florida leven nog in een verkapte slaventoestand. Dave zei dat de getto’s hier onbeschrijflijk zijn. Toen ik
hem een mooie neger aanwees, zei Dave: „Willem, in het verleden hebben slaveneigenaars letterlijk mooie negers uit laten
broeden.”
10 februari 1971

West Palm Beach
Nauwlijks kom je uit je hol of je wordt weer geconfronteerd
met de dagelijkse shit van de Amerikaanse samenleving. Naast
het krantenwinkeltje stonden drie hippies rustig te praten. Ik
vond het trouwens een opwekkend gezicht. Zo zijn de jonge
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mensen nu eenmaal, zo voelen zij zich. Een hysterische juffrouw in een winkeltje ernaast (in een roze truitje) moet de politie hebben gebeld. Eerst arriveerde een agent op een driewielermotorfiets. Hij sloop dichterbij via een parkeerplaats, terwijl
er absoluut niets aan de hand was. Toen hij om een muurtje te
voorschijn kwam liepen de drie jongens gewoon verder. Intussen was een vierde blonde jongen, gehuld in een deken – het
was fris vanmorgen – gearriveerd. Op hetzelfde moment verscheen een politieauto. Even later zelfs een tweede patrol car.
De vier jongens, één had zelfs een bijbel in zijn hand, namen
het laconiek op. Ze moesten hun papieren laten zien. Daarop
keek de juffrouw uit de winkel om de hoek naar buiten, maar
trok haar hoofd weer snel terug. Toen de jongens gewoon doorliepen, kwam zij naar buiten om de politiemannen een schouderklopje te geven. Dit is Amerika in 1971.
Een achttienjarige jongen, Peter Knutson, die in de staat Washington studeert, heeft de moed gehad om voor het Senate Armed Services Committee in Washington DC een getuigenis af te
leggen. Hij beschuldigde de leiding van Amerika ervan de
grondwet te hebben verraden. Deze Peter zei: „When a 55year old President (Richard Nixon) or a 70-year old Senator
(Strom Thurmond) can talk of starting a war in another country, I become disgusted because beyond their matter-of-fact statements lies the fact that people are going to be drafted and people are going to be killed,” aldus de roodharige jongen met
sproeten op zijn snuit. „This talk would cease rather quickly if
men like that were drafted, given an M-16 and told to lead the
first wave.”
Senator Thurmond verliet de zaal, de lafaard. Bovendien een
domkop. Knutson vergeleek de Amerikaanse rol in Vietnam
met die van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. „Would
you have blindly said ‘my country right or wrong’ and fought
to preserve that barbaric Nazi regime? Or would you have gone
to protest or to Canada rather than compromise your ideals,”
vroeg de jongen aan de senatoren. Het was vredestijd, althans
officieel, en desondanks bevond Amerika zich in een oorlog
aan de andere kant van de wereld. „In so doing you have also,
in my opinion, betrayed the young men in this country.” Peter
Knutson stond honderd procent in zijn recht. „I am frustrated frustrated with the draft for what it is trying to make people
like me fight for and die for, frustrated with this Congress for
betraying its own Constitution.” Geen wonder dat deze jongen de leider was van de Stanford University Draft Repeal
Council in Californië. Wat die jongen heeft gezegd verwoordt
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precies mijn eigen woede jegens het Amerikaanse optreden in
Vietnam sinds het begin.253
Ik bewerk deze dagboeknotities - want ik schreef zoveel meer,
maar moet voortdurend bekorten en snoeien. Het is begin november 1990 in Johannesburg. Het absolute geklets van George
Bush en diens minister James Baker over Koeweit en wat er aan
de gang is in het Nabije Oosten wekt bij mij precies dezelfde gevoelens van machteloze woede op tegen die nieuwe generatie van
idioten, die nu weer de dienst uitmaakt in Washington en opnieuw 400.000 Amerikaanse militairen naar het andere einde van
de wereld hebben gezonden, op dezelfde onzinnige gronden als
Vietnam, zonder dat het Congres een poot uitsteekt om Bush te
dwingen zich aan de grondwet van het land te houden. Honderdduizenden jonge mensen bijten in het woestijnzand. George Bush
verklaart voor de televisie over Saddam Hoessein in Irak: „I have
had it.” Amerikaanse presidenten voelen zich dictator en gedragen
zich als dictator. Nergens in de westerse democratische wereld met Frankrijk enigszins als uitzondering - beschikken staatshoofden over de persoonlijke politieke en militaire macht om een oorlog te initiëren als in de Verenigde Staten. Om die reden schreef ik
een dezer dagen mijn vriend Oliver Stone dat we ons dienden te
beraden over een film om die macht, gebaseerd op een totaal verouderde Grondwet van 1776, in een film aan de orde te stellen. In
ieder geval wind ik me in 1990 over het Amerikaanse gedrag in het
Nabije Oosten even intens op als in 1971 over Vietnam. Vandaar
dat Peter Knutson van mij een ereplaatsje krijgt.
10 februari 1971 (vervolg)

Wandel langs de zee. Clair de lune. In de verte zie ik de lichtjes
van een schip. Zou er met Peter op willen zitten en de wereld
rondvaren.
11 februari 1971

West Palm Beach
Maarschalk Lon Nol kreeg een beroerte. Boontje komt om
zijn loontje. Nixon zond natuurlijk meteen zijn gevoelens van
oprecht medeleven, want hij zal nu naar een andere marionet
in Cambodja moeten zoeken.
Lees al een paar dagen in Essays van Thomas Mann.254 „Love in
fullest reality, says Richard Wagner, is only possible within sex:
only as man and woman can human beings love most genuine253 Palm Beach Times, 9 februari 1971.
254 Thomas Mann, Essays, A Vintage Book, New York 1957.
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12 februari 1971

West Palm Beach
Droomde van Peter en schreef hem een brief van zeven kantjes. Hij stond in een voorstelling in het Concertgebouw en ik
wilde naar hem toe, maar liep tegen Bertie Hilverdink op, die
al geschminkt op een fiets zat.256 Hij wist dat Peter er was, maar
niet waar hij was. Ik hoorde kinderstemmen (waar Peter zo van
houdt) en dacht hij moet daar zijn. Toen zag ik hele grote houten dieren, die aan bomen of palen stonden vastgebonden. Er
was ook een levensgrote ezel die ik omhelsde. Of was het Peter,
die ik omhelsde. Maar tenslotte kreeg ik een pak ransel en een
glas van mijn Rayban zonnebril ging recht door mijn oog, leaving
a bloody mess. Dreams are puzzles.
Nietzsche zegt: „What we experience in dreams, assuming that
we experience it frequently, belongs in the end as much to the
total economy of our psyche as any ‘real’ experience.”257 Dat
weet mijn grootje ook. Wat schiet ik hier mee op? Hij zegt trouwens op dezelfde pagina: „We are basically and from the time
immemorial accustomed to lying”. Now here he is my man.
Nietzsche spreekt over de ontmoeting tussen Napoleon en
Goethe: daar zou ik een NOS-filmpje voor Ton Neelissen van
hebben willen maken.
255 Idem, p. 226-227.
256 Dus zoals Peter in Met Man en Muis op de fiets zat.
257 Beyond Good and Evil, p. 101.
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ly, all other love is derivative, having reference to this or artificially modelled upon it” (p. 203). Ben het er volstrekt mee oneens. Ik denk zelfs dat de platonische liefde in essentie en per
definitie meer oprecht is dan love doorweven met hormonen.
Mann herinnert er aan dat Wagner de grote passie in het leven
van Nietzsche was. Wanneer dat waar zou zijn, begrijp ik dit
dus niet. Chopin en Debussy hebben mij onbeschrijfelijk volle
emoties bezorgd. Maar dan zijn er ook nog Ravel, Rachmaninov en Liszt. Het was Nietzsche zelf die waarschuwde: „Never
be tied up with one person – not even with the most beloved”.
Wagners vriendschap met Arthur Schopenhauer was de grootste gebeurtenis in zijn leven. Wagner had weinig vertrouwen
in de realiteit van een vriendschap. Hij meende, gebaseerd op
zijn ervaring, „the barriers of personality separating one soul
from another make solitude inevitable, and full understanding
an impossibility.” Mann: „But one friend I have, he writes,
whom I love ever to win anew. That is my old Schopenhauer,
who seems so grumpy and is always so deeply loving.”255
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Dave vertelde: „Never try to steal a purse from a black lady,
because boy, she will come running after you. Like that thing
in Detroit one day. This other guy and I tapped her on the
shoulder and ran. But she ran too and she was about to overtake
me, when I threw it away.”
De subtiele apartheid houdt aan. De Yellow Cab taxi’s zijn voor
blanken: de Rosemary’s taxi’s voor negers.
Intussen leed de Amerikaanse luchtmacht in Laos de hevigste
verliezen sedert 1967, namelijk twintig toestellen op één dag.
Niet alleen die toestellen gaan naar de schroothoop, what about
the pilots?
13 februari 1971

Zag een oude heer staan voor platen van jachten die te koop
waren. Het was de schoonvader van mijn Noorse Yalevriend258, Mr. Charles Blount. Hij lag met zijn sea-going jacht
Charmer aan het Peruvian dock in Palm Beach. Erling en Lorna
Blount zijn nu officieel gescheiden. Erling zou voor de opvoeding van zijn zoons Chris en Randy betalen, but the son of a bitch
escaped to Norway, aldus de schoonvader. Ga ze bezoeken.
Belde dr. Frederick Stern. Niets aan de hand. Mijn bloedtest
was „perfect”.
De assistent van Jim Garrison, Andrew J. Sciambra – aan wie
Garrison zijn boek opdroeg – schrijft: „we have gone about as
far as we can go with our investigation (…).”259
Een kind kan zo ingetogen en onontdekt kijken. (Is het Peter,
die mij tot deze gedachte inspireert?)
Het blijft hier mooi. Was drie uur op het strand.
14 februari 1971

Palm Beach
Ben om 09:15 uur volstrekt alleen op het strand. Droomde
over Peter, maar wat?
Ik denk dat mijn vader intens zou hebben genoten van de maanreis, die heeft plaatsgehad. Het laat mij koud.
Fascinerend artikel over Indira Gandhi.260
Aan boord (Charmer), 20:00 uur
Mevrouw Blount, Lorna’s moeder en haar kleinzoon Randy,
waren zojuist per vliegtuig uit NYC gekomen. Randy is het
evenbeeld van zijn vader, mijn Yale-vriend. Ook Mercy Blount
258 Dr. Erling Christophersen, hartchirurg, zie Memoires 1925-1953.
259 Brief d.d. 10 februari 1971.
260 Later zou ik mevrouw Gandhi een aantal keer ontmoeten en interviewen.
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15 februari 1971

Palm Beach
Een student (misschien zeventien) kocht de Daily News. Ik zei
tegen hem: „That paper is written for cab drivers.”
„I like it, and I don’t like the policies of the New York Times,”
zei hij.
De krantenverkoopster (50) bemoeide zich er mee: „I don’t
like The Times but one should read it if not for its vocabulary.”
Die jongen van zeventien, die de Daily News kocht, leeft en
denkt over policies zoals zijn omgeving het hem heeft geleerd,
dus liever een sensatiekrant kopen, zoals bij ons de Telegraaf,
want rotzooi gaat in het vaderland ook boven kwaliteit. Er zijn
immers in de VS een paar honderd kranten, terwijl er over het
hele Amerikaanse continent maar 800.000 exemplaren van The
New York Times worden gelezen, tegen tientallen miljoenen
exemplaren van andere rotzooi.
Dallas, Texas
George de Mohrenschildt haalde me af met de woorden: „My!
You look wonderful, wonderful.” Hij nam een trekje van zijn
pijp: „Je bent bovendien zwart.” Jeanne de Mohrenschildt was
ziek. De avond verliep zonder noemenswaardige problemen.
Niemand keek te diep in het glaasje. Het was prettig.
16 februari 1971

George vanmorgen bij het ontbijt: „Some day I might acknowledge, I am the engineer of the Kennedy assassination.
Would that not be something! I would become famous!” Dit
gaf me te denken.
217
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vond het verkeerd van Erling dat hij geen cent meebetaalde aan
de opvoeding van zijn kinderen. Erling had in Pittsburgh vier
jaar samengewoond met een verpleegster. Ik denk dat ik de
werkelijke story van het huwelijk van Erling en Lorna ken, en
blijf er verder maar buiten. Er ontstond een klein incident tussen Charles en Mercy. We waren intussen in een sea food restaurant gaan eten. Mr. Blount: „It’s ridiculous to lower the voting age in this country to eighteen.” Mrs. Blount: „But they
are apparently old enough to die for their country (…).” Mr.
Blount werd woedend: „I fought in World War I, and we did
not (…).” Ik onderbrak hem en zei: „But, please, you do not
really want to compare World War I and II with Vietnam, I
hope?” Daarop bleef hij stil. Dit was dan de laatste avond van
12 dagen „rust” in Florida.
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Gerard Croiset had bij hoog en bij laag ons, Carel Enkelaar en mij,
verzekerd dat de De Mohrenschildt eens zou bekennen dat hij de
architect van de moord in Dallas was geweest. Met wat hij deze
ochtend zei kwam hij er dichtbij, want Croiset was ook steeds van
mening dat George met zijn bekentenis vroeg of laat bij mij zou
komen.261 De vraag, die nu (in 1990) bij me opkomt is de volgende: wat heeft Gerard gezien? Dat hij inderdaad de organisator van
het Dallas-complot was, of dat hij met het verhaal zou komen dat
hij de organisator van de moord op JFK was?
16 februari 1971 (vervolg)

Bishop College, Texas 262
Na het ontbijt reed George me naar deze campus, een college
voor 2000 negerstudenten. Hij stelde me links en rechts aan iedere Tom, Dick of Harry die we tegenkwamen voor. Ik was: „a
distinguished Dutch guest”; ik was „head of the Royal Dutch
television”, ik was „a personal friend of Eldridge Cleaver, whom
he saw last November in Algeria”, ik was „also part Russian,
like him, because his grandfather was Count Poslavsky (…)”.263
George kon altijd heerlijk doorslaan: „These blacks are the true
aristocrats of America. They have true nobility. I don’t have to
tell them anything. They know. They know that this country is
rotten to the core. Some fascist, rightist Texas crooks gave millions to finance this school, which now is estimated at worth
27 million dollars, while we, liberal professors teach here.” Ik
sprak met met een professor in de filosofie over het Warren
Report en zei dat er enkele honderden pagina’s over George in
stonden. Later vroeg De Mohrenschildt: „Why did you mention that?” Begreep dat blijkbaar niemand hier van die affaire
af weet.
„Oswald was far from a homosexual, but he might have become one, because of the conditions in this country,” aldus George. Hij lijkt meer en meer een bewonderaar van Oswald, maar
hij dweept gewoon met negers. „I tell them, they are better than
whites. We have to make them strong.” Het deed me denken
aan Eldridge Cleaver’s voorspelling dat de zwarte panters „eens”
Long Island zouden bezetten. Marcuse is blijkbaar de andere
goeroe. En Angela Davis is zo ongeveer de enige „sensible woman alive”. Klonk allemaal nogal verziekt.
261 De uiteindelijke „bekentenis” van George zou pas in 1977 volgen, waarna hij enkele weken later „zelfmoord” pleegde.
262 Het college waar George geschiedenis en Russisch doceerde.
263 De tweede man van mijn grootmoeder was Ilia graaf Poslavsky uit Rusland waardoor er voor mij geen bloedband met deze Russische adel bestond.
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14:40 uur Dallas Airport
Zit in het gras tegen een boom in de zon. De zwoele, warme
wind voelt weldadig aan. De bomen ruisen, zoals ik vroeger lag
te luisteren in de tuin van De Horst in Bosch en Duin. Ik sloot
mijn ogen. Mijn wezen werd doordrenkt van verlangens naar
Peter.
Dallas – Houston, Braniff Aiways
Jeanne was desolaat over de dood van de hond Nero. Ze heeft
al gezegd naast het dier te willen worden begraven. Zij wil een
boom op zijn graf planten en een steen plaatsen. Ik vertelde dat
de maltezers van mijn ouders mijn in huis opgebaarde vader
volkomen hadden geïgnoreerd. Jeanne kende het antwoord.
„Honden verstoten de doden.” De twee andere honden van
De Mohrenschildt begonnen Nero vier maanden vóór diens
dood links te laten liggen.
George: „Natuurlijk kan ik zeggen waarom de Kennedy-familie over Dallas hun stilte in acht namen. Wat konden ze doen?
Those Cubans were potential killers, while they themselves
John and Robert Kennedy had brought them back after the
Bay of Pigs from Cuba. The Kennedy family wanted JFK to be
the martyr and hero having been killed by a Marxist loafer.”
Ik vond Bishop College niet de attractieve campus, zoals George
er steeds over had gesproken. Ik heb gedurende de twaalf jaar
dat ik lezingen heb gegeven vele zwarte colleges en universiteiten gezien. Bovendien ving ik, terwijl hij me rondleidde, heel
wat onverschillige en koude blikken in zijn richting op van
zwarte studenten. Daar schijnt hij absoluut niets van te merken.
Houston, Texas, McKinney Hotel
Mrs. Ruth Sterling haalde me op van het splinternieuwe vliegveld, wat ik zeer op prijs stelde.
Al spoedig liep ik tijdens een wandelingetje op Main Street tegen een Latijns-Amerikaanse jongen aan, Mike. Hij komt vanavond om 23:00 uur naar mijn hotel.
Keek op de televisie naar gesprekken met Linus Pauling, de ontdekker van vitamine C264 en Edgar Snow.
264 Een jaar later zou ik hem in Californië zelf interviewen.
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George wist ook met zekerheid, van een dame in Mexico gehoord, te melden dat het duel tussen Jim Garrison en Clay Shaw
eigenlijk was gegaan om een jongen, die Clay van Garrison had
weggetroond, dus om homoseksualiteit. Geloof er niets van.
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De Sterlings hadden om 19:00 uur een dinner party in The Houston Club voor me georganiseerd, op de 43ste verdieping van
het Humble Oil Building. Er stond een Steinway. Eindelijk kon
ik een paar noten spelen. Andere gasten waren Mr. en Mrs.
Clayter Binion, managing editor van de Houston Chronicle en
Mr. en Mrs. Dunn, die sinds december getrouwd waren. Mr.
Dunn schijnt overzeese militaire installaties te moeten inspecteren en zei vorige week in Gunatanomo op Cuba te zijn geweest,
dat wordt omringd door 15.000 landmijnen van het Castro-regime. Ik vertelde wat oud-gouverneur John Conally tegen Abdelkadir Chanderli in Algiers had gezegd, namelijk dat hij
overtuigd was dat Dallas een complot was geweest. Mr. Dunn
gaf een lauwloene antwoord: „What can you do?” Amerikanen zelf zijn niet meer warm te krijgen voor de waarheid over
Dallas. Wat moet je dan nog?
17 februari 1971

Houston, Texas
Mike X. klopte om 22:45 uur op de deur van mijn hotelkamer.
Hij droeg witte bell-bottems met knopen op de gulp en een
blauw hemdje. We doken in bed. Hij verlangde dat ik hem zou
naaien. Dat had ik ook wel kunnen doen en ik had het misschien zelfs wel gewild ware het niet dat ik juist van papa Stern
een clean bill of health had gekregen na het slippertje in San
Francisco. Hij had een aantrekkelijke mond met spierwitte tanden. Hij was al acht jaar steward bij Mexican Airlines. We raakten toch involved en voor het eerst in lange tijd heb ik weer eens
hartstochtelijk gezoend. Hij knabbelde lange tijd aan mijn penis, maar tenslotte heb ik gemasturbeerd bovenop hem liggende. Het werd steeds later. Ik nam een douche, maar hij was er
nog. Pas om 02:45 uur ging hij weg. Om 05:05 uur kwam mijn
telefoongesprek met Peter in Maastricht door. Ik wilde zijn
stem horen en weten hoe alles was. Hij was zeer verrast. Ik vroeg
als altijd wat hij aan had om me een beter beeld te kunnen vormen. Hij had al vijf brieven geschreven en „hartstikke bedankt
voor je telefoon.”
Toen ik hier vanmorgen om 08:00 uur de straat overstak terwijl het licht op rood stond werd ik aangehouden door een typische red-neck cop. „The world is falling apart and you have
nothing better to do than stop me for jaywalking. Go ahead,
report me to Immigration.” Je kunt nagaan hoe zulke heerschappen negers en hippies behandelen, als ze al om niets op
hun strepen staan, bij mij een blanke van het superras. Er hing
trouwens schuin over zijn borst een riem met patroonhouders,
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265 De fotokopie van het telegram van de dames uit Houston aan Richard Nixon zit met
alle honderdvijftig handtekeningen in mijn knipselboeken, verdeeld over 7 pagina’s.

221

New York

die overigens leeg waren. We namen uiteindelijk afscheid met
een handshake.
Ontmoette samen met Mrs. Ruth Sterling de heer Binion in
zijn kantoor bij de Chronicle. Hij schepte op dat zijn krant bijzonder rijk was en eigenaar was van a few hotels and a bank. Het
was prettig hier te werken.
Ik sprak voor de derde maal voor The Woman’s Institute of
Houston, Texas. Ik voelde me volkomen vrij en onder vrienden en zei precies wat ik dacht. Bijvoorbeeld dat Charles de
Gaulle de moed had opgebracht om het Franse leger uit Algerije terug te trekken, met enorme risico’s ten aanzien van de
publieke opinie in Frankrijk welke moeite had een nederlaag
in Noord-Afrika te incasseren. „Why can’t Richard Nixon
show some true statesmanship and do in Vietnam what De
Gaulle did in Algeria? I am talking about saving the lives of
your very own children and recognizing that the war in Vietnam cannot and will not be won, ever.” Ik was voldoende
geïnspireerd om de paar honderd dames uit de prominente
kringen van Houston op het puntje van hun stoelen te krijgen,
want tijdens de lunch werd een voorstel om een telegram naar
Richard Nixon in het Witte Huis te zenden met honderdvijftig handtekeningen van leden van the Women’s Institute of
Houston met algemene stemmen aangenomen. De boodschap
luidde: „Dear Mr. President, we, the undersigned, would like
to express our deep concern with the deteriorating situation in
Southeast Asia and we urge you to make greater haste in
withdrawing our sons from Southeast Asia. Charles de Gaulle
set a precedent in Algeria against public opinion in France and
history proved him to be right. Could you not save us in Vietnam? Respectfully submitted” (gevolgd door onder elkaar
honderdvijftig handtekeningen).265
Was over deze stap bijzonder verheugd, vooral ook omdat ik er
uit kon opmaken dat ik buitengewoon duidelijk was geweest
en mijn boodschap kennelijk uitstekend was begrepen.
Tijdens de lunch zat ik weer naast Jane Cummings. Ze is altijd
fun. Ze was uitgesproken anti-Sukarno en ze zei verbaasd te
zijn dat ik hem thans zo krachtig verdedigde, wat dus klinklare
nonsens was. Ze was gewoon abuis omdat haar geheugen haar
weer eens in de steek liet, zoals dat schering en inslag is bij iedereen, ook al beseft men dit meestal niet.
Tijdens de tussenlanding in Memphis, Tennessee raakte ons
toestel defect. Langdurig oponthoud.
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De reden waarom ik gisteravond niet wilde dat Mike X. bleef
slapen was, omdat ik niemand bij me in bed wilde hebben tijdens het verwachte telefoongesprek met Peter. Desalniettemin
was hij een prima entre-acte; hij voelde zalig aan, schoon en ik
voelde me vrij met zijn mond.
18 februari 1971

Washington DC
Beautiful sunshine. De eerste loten aan de bomen lopen al uit.
Een glimp van groen.
Ik heb het gesprek met dr. Philip Handler, president van de
National Academy of Sciences, Amerika’s belangrijkste think
tank, nauwkeurig voorbereid. Zijn curriculum is verpletterend.
Alleen al 28 ere-doctoraten.
Uitvoerig telefoongesprek met Joe Borkin, Bung Karno’s advocaat in Washington. Juist omdat Luns Howard Jones altijd voorstelde als een lor en een prul vroeg ik naar Borkins mening over
oud-ambassadeur Jones: „A superior man.” Precies, zo denk ik
er ook over. En de huidige Amerikaanse ambassadeur in Jakarta, Marshall Green? „Well, you know Bill.” Hij wilde verder
niets zeggen, maar we begrepen elkaar, een CIA-man. Borkin
noemde Nixons Vietnam-politiek „insane”.
Om 10:40 uur was ik op het kantoor van dr. Handler en de CBScrew was bezig de camera’s gereed te maken. De opname met
de man die aan het hoofd van Amerika’s belangrijkste denkfabriek staat liep als een lier en was een buitengewoon prettige
aangelegenheid, zoals ik al had verwachtte na onze eerste ontmoeting in 1970.
Eastern shuttle naar La Guardia
Aan de andere zijde van het gangpad zit burgemeester John
Lindsay van New York met een stapel documenten; hij schrapt
en leest.
Nam een taxi naar Loet Kilian in Kew Gardens, waar twee brieven van Peter wachtten. Samen met hem vulden we een sollicitatieformulier voor Lufthansa in.
Ambassadeur Ruslan Abdulgani verwachtte me, dus ik nam opnieuw een taxi naar diens flat in Manhatten. Hij ontving me samen met mevrouw Abdulgani. We gebruikten thee. Buitengewoon plezierig. Als ik naar hem luister herken ik altijd het denken van Bung Karno. Hij zei, precies zoals president Sukarno
me in 1966 zelf verzekerde, dat niemand, maar dan ook helemaal niemand, kon vertellen wat er op 30 september 1965 en de
volgende dagen in Jakarta precies was gebeurd. Dat overtuigt
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266 Deze anekdote van Pak Ruslan herinnerde me aan het feit dat ik ook altijd heb geweten dat de hele bende in Jakarta altijd zijn hart bij Bung Karno uitstortte, en iedereen klikte over iedereen, iedereen was het oneens met iedereen en Bapak moest
de gemoederen sussen en bovendien zijn eigen roer rechthouden en zijn beleid uitgevoerd krijgen.
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me nog meer dat de zogenaamde PKI-coup een operatie van de
Amerikaanse inlichtingendienst is geweest, in de klasse van de
moord op JFK in Dallas. Sommige mensen waren gebruikt door
Bung Karno en weer andere krachten hadden de president misbruikt voor hun doeleinden. Ruslan zei dat generaal Suharto
geneigd was zijn analyse van wat er tijdens de coup was gebeurd, te accepteren. Suharto had gezegd onder druk te staan
de PNI voorgoed uit te schakelen. „Dan moet u ook de PNI in
de Armed Forces buiten gevecht stellen”, had Pak Ruslan geantwoord.
De ambassadeur merkte verder op dat hij in het openbaar nooit
een woord tegen Subandrio had geuit. „Maar toen minister
Subandrio tegen Arnold Brackman zei dat Sutan Sjahrir gevangen was gezet omdat er voor zulke lieden geen plaats meer in Indonesië was, heb ik Bapak gevraagd: ‘Wat doet Bandrio nu’?”266
De Abdulgani’s hadden ook geen goed woord over voor mevrouw Cindy Adams, noch als biografe van Bung Karno, noch
als schrijfster van het tweede boek na Bapaks verlies van macht
en waarin zij hem feitelijk prompt de grond in schreef. Hun
zoon had Dewi’s Panorama-artikel opgezonden. Zij vonden
vooral het einde van het verhaal aandoenlijk. „Ik heb het uiteindelijk zo geschreven,” zei ik. We waren het bovendien volkomen eens over Arnold Brackmans nieuwe boek. Ik vroeg of
zij wisten wie Masagung precies was. Dat wisten ze niet, wat
me zeer verwonderde, want de man had het voorgesteld alsof
hij een intieme vriend van de Sukarno-familie was en een bewonderaar van Bapak. Ze waren bepaald geschokt toen ik vertelde dat Masagung een deal met Dewi had willen maken, namelijk tapes van verhoren van Bung Karno te ruilen tegen kopieën van Bapaks brieven aan haar.
Er waren twee brieven van mam. Zij schreef: „Ik zal blij zijn
als je terug bent (…)”. En in de andere brief: „kom maar gauw
terug (…).” Het klonk me als muziek in de oren. Kon me niet
herinneren dat ze dit ooit zo duidelijk had gezegd.
Richards telefoon is afgesloten. Ik belde zijn vriendin Margie
Bresler. Zij had een dezer dagen een avond tot 02:00 uur met
Richard zitten praten. „He becomes more and more like you,”
zei ze. „I should never have a baby and I actually said to him
‘You become more and more like Willem’.” Richard had geantwoord: „I know (…).”
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Aize de Visser van Bosch & Keuning bevestigt dat het Dewi
Sukarno-boek voorgoed van de baan is. Peter Janson-Smith was
in Amsterdam en de zaak is besproken. Aize: „Dewi Sukarno –
naar zij mij herhaaldelijk heeft verzekerd – wil niet meer met
WO werken en WO heeft me verzekerd dat Dewi Sukarno het
in haar eentje niet klaarspeelt. Peter Janson-Smith wil niet meer
met WO werken en Dewi Sukarno hoeft van Peter Janson-Smith
niet meer te werken. Aize de Visser die in dit alles de beloved
outsider is, naar hem voortdurend van alle kanten wordt verzekerd, heeft geen zin 2.500 gulden te laten zitten (die hij mij
voorschoot) hetgeen hij Peter Janson-Smith duidelijk te kennen heeft gegeven. Maar ik geef toe dat ik weinig been heb om
op te staan. Met hartelijke groet, je Aize.”267
In San Francisco was ik mijn grote bruine hoed uit Boise, Indiana verloren. Schreef Dave Ellis een nieuwe te zenden, wat
hij prompt heeft gedaan.
Loet Kilian bracht me naar JFK voor flight 92 PANAM naar Amsterdam.
Vanwege slecht weer werden we naar Brussel gedirigeerd. Ik
belde mam in Bilthoven en kon onmiddellijk aan haar stem horen dat er iets was. Oom Erik Mennega wordt vanmorgen gecremeerd. Mam was in tranen.268 Jammer dat ik haar niet tot
steun kan zijn.
In de Herald Tribune staat dat Cindy Adams in Parijs is. Wie weet
werkt zij nu met Dewi aan haar boek.

267 Met Aize de Visser zou ik tot het einde van zijn leven bevriend blijven. Hij redigeerde de eerste vijf delen van deze dagboeken.
268 Hij was de man van mijn vaders zuster.
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21 februari 1971

Veel post. Juffrouw Büringh Boekhoudt wil mijn huis komen
zien. Lange brief van Ralph. Dr. Thelma Culver, de directrice
van Non-Western Studies van Northwest Nazarene College
zond een enthousiaste brief over mijn dag op haar Instituut.269
Mijn West-Duitse tanksoldaat zendt een bijzonder aardige zelf
geschilderde kaart: Hans Hoyer. Hoe zou het met hem gaan?
Zelfs was er een brief van Tom Brown, de kelner van Howard
& Johnson op Broadway. Marius van Eibergen Santhagens –
die al heel wat keertjes de familieproblemen op Amerbos kwam
bespreken – meldt dat zich nog geen rampen hebben voltrokken. Jessy, zijn dochter, is nu KLM-stewardess. Ook brieven van
Pearl Buck en Jim Garrison.270
Diarto schrijft vanuit Solo: „Ik steek mijn mening niet onder
stoelen of banken dat de Indonesische jeugd met de Nieuwe
Orde lekker de verkeerde kant op gaat. Ze apen alles na wat jullie westerlingen (verkeerd) doen, in de waan dat dit modernisasi
zou zijn. Idioot kleden, lang haar, elektrische gitaar met soul of
shake, marihuana, robberies en verkrachtingen. Invloed van rotte
films, rotte comics? De regering steekt er geen stokje voor dus ze
denken dat het okay is. De 1965-coup heeft zijn tol geëist. Maar
deze importcultuur zal een nog grotere tol eisen van de jeugd
van alle richtingen, van links of van rechts. We trachten onze
naakte Papoea’s te kleden, maar jullie bleekgezichten komen
hier naakt lopen. Was met mijn oudste dochter op Bali. We
kuierden op het strand bij het Bali Beach Hotel. Plotseling riep
Jati: Pappie, zonder BH die meisjes. Ik verzon maar wat, waarschijnlijk vergeten in de haast.”
„Wij wachten verder op je scoops van allure,” aldus hoofdredacteur Gerard Vermeulen van Panorama, „zoals naar onze smaak
Dewi er een was. Wij zijn erg tevreden met het resultaat in ons
blad en we hopen dat je even voldaan bent.”
Sliep twaalf uur non-stop: kan er nu weer tegen.

269 Brief uit Nampa, Boise, gedateerd 26 januari 1971; zie bijlage 13.
270 Zie bijlagen 14 en 15.
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22 februari 1971

Ontving vandaag als verrassing een brief van mevrouw Hartini.
Masagung had mijn brief aan haar dus inderdaad overgebracht.
„Het was een hele tijd geleden dat wij elkaar ontmoetten toen
onze lieve Bapak nog leefde. De mooie avonden die wij toen
met Bung Karno doorbrachten zijn onvergetelijk. Sweet old
memories that never come back. Tot op dit ogenblik, terwijl ik
deze brief neerschrijf, kan ik maar niet geloven dat Bapak mij
voor altijd heeft verlaten. Het is een heel, heel lang verhaal,
deze tragische laatste jaren van Bapak. Goddank dat ik aan zijn
zijde mocht staan, tot God hem riep. Daarom wil ik een boek
over hem maken. Ik wacht met veel geduld, tot er een goede
wartawan271 bij me komt, en dan gaan we een boek maken.”
Zij vervolgde: „Mijn leven nu als weduwe zonder Bapak verloopt erg eenvoudig. Ik zit in Indonesië, niet in Parijs of Rome.272 Alles gaat hier erg geheimzinnig. Make the best of it, nietwaar? Mijn twee jongsten gaan naar school en mijn kinderen
zijn mijn enige troost en rijkdom.” Ibu Hartini gaf een contactadres via haar dochter om te antwoorden.
Ik belde Emile van Konijnenburg. „Hartini’s boek wordt tenminste goed,” zei hij.273 Daarom wilde Konijn ook liever Dewi
vermijden.
Cornelis Verolme schreef Memoires. Wijselijk liet hij de corruptie-affaire van generaal Ibnu Sutowo, de Pertamina en Louis
Worms, de voormalige schroothandelaar, uit zijn herinneringen weg. Wat zou hij nog meer hebben weggelaten? Precies als
met de memoires van Paul Rijkens. Wat hebben ze voor waarde als belangrijke zaken als de verkoop van tankers voor meer
dan driehonderd miljoen erin worden weggemoffeld? Of zoals
Rijkens zijn vreemde tournures via CIA-agent W. Verrips verdoezelde?
23 februari 1971

Daar heb je het weer. Minister Luns noemt het Amerikaanse
offensief in Laos „een gerechtvaardigde maatregel tot zelfverdediging.” Hij ziet dus geen aanleiding in Washington zijn ongerustheid uit te spreken zoals door het parlement wordt gevraagd.

271 Wartawan betekent journalist.
272 Dit was een steek onder water naar Dewi Sukarno.
273 Een steek onder water van Konijn in de richting van Dewi’s boek. Eigenlijk lag mijn
voorkeur, zoals bij Konijn, helemaal bij Hartini Sukarno, maar toch kon je om Dewi
niet heen. Dewi had haar eigen charmes en was eigenlijk onvergelijkbaar.
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Jan Willem van Cruysen is gearresteerd vanwege het oplichten
van honderdvijftig potentiële fotomodellen. De zaak moet uit
de hand zijn gelopen. Hij is nog pas 19 jaar.
Lo Chin-chung van de Chinese legatie in Den Haag: „Ha, ha,
ha (…) no. I do not think your trip with Miss Pearl Buck is possible at the moment. We have many guests in Peking and we are
very buzy (…).”
Trein naar Bilthoven. Veel Hollandse vrouwen zijn eigenlijk niet
om aan te zien: onvrouwelijk, smakeloos, compleet mislukt,
onelegant, een remedie tegen alles.
Wind me zeer op over een bericht in Het Parool dat Bram Portengen (17) voor zes weken van de Savornin Lohman school is
gestuurd door een gek van een directeur, de heer J. Soetekouw, omdat zijn haar te lang was.
In een hoofdartikel in Het Parool – wat wil je met meneer H.W.
Sandberg aan het roer – wordt Nixon vandaag alle mogelijke lof
toegezwaaid want het aantal doden in Vietnam was teruggelopen van 14.500 tot „maar” 4000. De rechtvaardigheid van het
feit dat de VS ook meteen maar in Laos en Cambodja oorlog
waren begonnen was afhankelijk van de mate van succes van
die acties. En „dus” had de Nederlandse regering er verstandig
aan gedaan – lees liever gewoon minister Luns – niet in te gaan
op verzoeken uit het parlement om in Washington haar kritische
bezorgdheid uit te spreken over de recente inval (van de ZuidVietnamezen) in Laos. Moet je opletten wat hier gebeurt. Een
krant, tijdens de oorlog uit het verzet voortgekomen, is inmiddels zelf afgegleden tot het niveau van bedrog, verdraaiing en
corrupte nazi-mentaliteit.
Intussen maakte president Nguyen Van Thie – de Suharto van
Saigon – bekend dat het de hoogste tijd was geworden om
Noord-Vietnam zelf binnen te vallen. Natuurlijk reageerde de
Noord-Vietnamese onderhandelaarster in Parijs, mevrouw
Nguyen Thi Binh, meteen met te waarschuwen dat de Amerikanen zich via hun marionetten in „nieuwe avonturen” wilden
storten. Minister Melvin Laird van Defensie verklaarde in Washington dat de Vietcong nu het initiatief in Indo-China hadden
verloren. Hij liegt even pertinent als veldmaarschalk Hermann
Göring in de Tweede Wereldoorlog. En zonder dat iemand er
verder wakker van ligt wordt in Fort Benning, Georgia het vervolgverhaal van luitenant William Calley en zijn mannen voortgezet, die in opdracht iedere burger die ze tegenkwamen neerpaften. Maar, zegt Het Parool, Luns heeft gelijk, laat het parlement maar bazelen, Nederland hoeft in Washington geen be-
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zorgdheid uit te spreken. Het windt me allemaal zeer op. En
dan doet komediant Bob Hope in het bijzijn van Nixon (who
was rocking with laughter) en Agnew het voorstel dat het Witte
Huis hem met een golfbal naar Laos had moeten zenden. These people are desperately sick. Ik zeg het dikwijls in mijn lezingen: „Jullie weten niet wat oorlog betekent, jullie hebben een
paar honderd jaar oorlog gevoerd overzee; misschien wordt het
tijd dat hier eindelijk een Rotterdam, Warschau of misschien
een Hirosjima zou plaatsvinden, misschien dat jullie dan geen
grapjes over golfballen in Laos zullen maken.”
Alitalia, flight 171 naar Rome
De NOS ging ermee akkoord dat ik voor mijn think tank-project
dr. Aurelio Peccei in Rome ging filmen.
Na aankomst ben ik eerst naar het Palazzo Doria gegaan om te
zien of mijn oude vriend monseigneur Hemmick het nog goed
maakte.274 Hij was zeer bleek en broos geworden. Zijn ogen
schenen uit te puilen en boller te zijn geworden en zijn rechtervoet was gezwollen. Dagelijks komt een arts zijn hartslag controleren. Eén long functioneert niet meer normaal. Hij zei
meteen: „You kiss me?” Ik geloof dat hij zijn gebit niet in had.
Toen de concierge had gezegd dat hij leefde en in zijn prachtige penthouse was – met privé-kapel – ben ik de trappen opgevlogen, want ik verlangde werkelijk ernaar hem te zien. Ik was
erg bang dat hij zou zijn overleden. Hij zat als altijd in zijn kamerjas met een wijnrode scarf om bij de haard in zijn bibliotheek. Hij was al een jaar niet meer buiten geweest. Hij vertelde dat prins Paul Théodore Paléologue275 ook nog altijd leefde.
Ik belde het appartement Via Sicilian 66 en de huishoudster zei
dat de prins om 20:30 uur thuis zou komen.
Brandde in een kapel twee kaarsen.
25 februari 1971

Rome
Maakte kennis met dr. Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club
van Rome. We filmden een gesprek. Van alle figuren die ik in
mijn think tank-film wil hebben – Philip Handler, Jay Forrester
en Joe Slater – vond ik dat Peccei de clearest mind had. Hij legde
het duidelijkste uit waar ze mee bezig zijn. Een Italiaans type
movie director. Hij vond mijn project belangrijk. Hij vroeg wat
de titel van mijn film zou zijn. Ik antwoordde eerst alle inter274 Geheimkamerheer van de Paus; zie Memoires 1953-1957.
275 Zie Memoires 1953-1957.
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276 Kende Mario uitstekend uit de VN waar hij net als ik jarenlang werkte en geaccrediteerd was. Small world.
277 Aurelio Peccei, The Chasm Ahead, MacMillan Company, Londen 1969.
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views te willen maken, want dan rolde de titel er vanzelf uit.
Hij wilde me op alle mogelijke manieren behulpzaam zijn.
Dr. Peccei zei vijf Bilderberg-conferenties van prins Bernhard
te hebben bijgewoond, maar daar werden „specialized subjects” behandeld. De Club van Rome was eigenlijk de eerste
„global club”, die de mensheid in haar geheel bestudeerde en
probeerde „in one basket” te krijgen. Met het woord basket bedoelde hij een computermodel volgens de system dynamics-methode van professor Jay Forrester van MIT. Hij verduidelijkte
dat het Forrester-project door de Club van Rome werd gedragen en dat er werd geprobeerd een simulatiemodel van de realiteiten in de wereld op te zetten. „As a sketch, like the photograph of one person. We then put it through a computer and
we have the very first diagnosis, the very first check-up of the
state of the world by computer,” aldus Peccei.
Hij gaf me een exemplaar van zijn boek The Chasm Ahead dat
hij samen met Mario Rossi van de Christian Science Monitor276
schreef.277 Dr. Peccei was een prettig mens en vertelde over zijn
kinderen Roberto (27), Paola (25) en Riccardo (21) en waarom
hij meende zich te moeten inzetten voor de Club van Rome,
onder andere ook ter wille van kinderen en kleinkinderen. Ik
herkende het enthousiasme dat ik voel als ik op Amerikaanse
colleges en universiteiten bezig ben. Hij minachtte (net als ik)
Richard Nixon. Toen ik Indonesië ter sprake bracht, liet hij
zich onmiddellijk uit over de slachtingen die Suharto had aangericht en die hij trouwens in zijn boek ook bleek te hebben
genoemd (p. 113). We zaten vrijwel onmiddellijk op dezelfde
golflengte. We hebben een uitstekend interview gehad.
Intussen heb ik alles gedaan om mijn vriendje Paolo Bennicelli
terug te vinden. In zijn ouderlijk huis aan Via Sicilia is nu een
textielfabriek gevestigd. Belde vier Bennicelli-families uit het
telefoonboek. Niente. Bij prins Paléologue kwam een jonge secretaris – dan weet je het wel – aan de lijn, die in termen sprak
van „als de prins tijd heeft zal hij u een boodschap in het Imperial Hotel achterlaten.” Liet de zaak meteen zitten.
Ging opnieuw monseigneur Hemmick opzoeken. Hij zat op
dezelfde plaats. „I am a canon at the Vatican, you know, but I
haven’t been there in one year.” Over paus Johannes: „He went
too fast, much too fast. That priests are allowed to marry is insane. I always say, if they can’t keep their vows to God, how
can they be faithful to their wives?” Hij vertelde dat hij een jon-
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ge Amerikaanse priester kende, die eens naar hem toe was gekomen omdat hij monnik wilde worden. „Daar is veel moed
voor nodig”, aldus monseigneur Hemmick. Nu was hij getrouwd. „You did me a favor coming here today,” zei hij.
„Maybe next time I have gone up (to heaven).” Hij herinnerde
zich jonkheer Marc van Weede en diens vrouw bij wie we elkaar in 1956 tijdens een lunch in Rome hadden ontmoet. Ik
probeerde hem te vertellen waar Aurelio Peccei mee bezig was,
maar hij interrupeerde me en vroeg: „Do you know that Greta
Garbo will play again?” Ik gaf hem een zoen toen ik vertrok, wat
me emotioneerde, want ik vreesde hem nooit meer terug te
zullen zien.278
27 februari 1971

Doney’s, Via Veneto
Al om 06:00 uur drong de eerste benzinestank door het raam
van het Imperial Hotel naar binnen. Zo begint de dag in Rome
in 1971.
Ik schreef dr. Philip Handler om hem te bedanken voor de introductie bij dr. Aurelio Peccei.
Zoek Alain Vidal-Naquet, een andere vriend uit de tijd dat ik
in Rome woonde.
Lees driftig Peccei’s boek. Het interesseert me in hoge mate.
Het is met boeken als met mensen, je leest alleen de boeken die
je even toevallig „ontmoet” als mensen. In Holland zit een
professor Frits Böttcher die daar de Club van Rome vertegenwoordigt. Waarom hebben we er nog nooit van gehoord? Peccei gebruikte het woord to de-pollute. Ik ben er van overtuigd
dat how to de-pollute our heads de vraag is!
Om 14:00 uur wandelde ik bij Alain binnen, Via del Soldati 29.
Hij was hetzelfde gebleven, een iets dikkere kop, rustig, plezierig.279 Behalve dit appartement heeft hij een kleine boerderij bij
Florence. Hij wilde me als herinnering iets geven. Ik moest een
oude prent uit een boek kiezen.280 Alain Vidal-Naquet behoort
tot die mensen, die ik nooit uit het oog wil verliezen.
Terwijl Nixon opnieuw kletst over een komende invasie in
Noord-Vietnam, verklaarde Henry Kissinger, national security
advisor van Nixon, dat daar weinig kans op was. Prettige bondgenoten! Heb je ervan wanneer je marionetten gebruikt in je
buitenlandse politiek.
278 Inderdaad was het onze laatste ontmoeting.
279 Ben altijd met hem in contact gebleven, maar heb hem in geen jaren meer in levenden lijve ontmoet.
280 Zit in mijn dagboek.
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28 februari 1971

Swiss Air, flight 792, Zurich-Amsterdam
Toen ik gisteravond aankwam waren broer Theo en Nellie niet
op het vliegveld. Het was hun kaart-avondje. Ik ben dus naar
Hotel Seilerhof gegaan. Mijn telegram was te laat gekomen om
het kaarten af te zeggen.
Vanmorgen heb ik ze gesproken. Toch beleef ik ze hoe langer
hoe meer als vreemden. Ik sta erg ver van ze af in alles wat ik
voel, denk en doe. Theo voelt zich bij Dow Chemical een slaaf.
Hij wil terug naar Zuid-Afrika. Is het attachment van broer tot
broer still alive? Het maakt me triest.
Op Amerbos vond ik twee brieven van Peter, maar ze lieten
me op onverklaarbare wijze onberoerd. Het lijken langzamerhand opgeschroefde moetbrieven. Hij belde niet.
Ik had die rector in Hilversum een woedende brief geschreven.
Zowel de vader als de moeder van Bram Portengen belden om
mij te bedanken.
1 maart 1971

Theo zei wel dat alles wat ik hem vertelde over de Club van
Rome en mijn think tank-film hem optimistisch en „als een frisse wind” in de oren klonk. Ik heb het boek The Chasm Ahead
van Aurelio Peccei bijna uit. Wild interessant. Toch ben ik het
oneens met hem dat psychologie en filosofie op de vierde en
zesde plaats zouden komen. Naar mijn mening is de chip in ons
hoofd nummer één, waar alles begint en eindigt. Ga hem dit
onmiddellijk schrijven.
Op de perrons lopen soms toch wel aantrekkelijke soldaatjes
rond.
Lunchte met mam in Bilthoven. Zij lijkt me steeds dover worden. Ik raadde haar met kracht aan toch eens een grondig me281 In 1972 kocht ik het boekje, maar heb het helaas nog altijd niet gelezen.
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André Malraux heeft een boek over Charles de Gaulle geschreven, Les Chênes qu’on Abat. Felled Oaks zal de Engelse uitgave
heten. De Gaulle vroeg aan Malraux eens of het leven een betekenis had. Malraux, gedachtig aan Einstein, zei: „The most
surprising of all is that the world almost certainly has a meaning.”
„And death, what is that?” vroeg De Gaulle.
„The goddess of sleep. Dying has never interested me: nor you
either. We belong to those people who are indifferent to being
killed.” Ben benieuwd.281
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disch onderzoek te laten doen. Ze zei dat ze altijd nadat tante
Jetty een paar dagen was geweest – die een nachtbraker is die
nooit kan slapen; mam slaapt juist als een blok, net als ik – dood
en doodmoe was. Het baart me zorgen.
Langdurig en prettig gesprek met Emile van Konijnenburg op
het CS Utrecht. Hij gaat van 12 maart tot 15 april naar Jakarta.
Hij was volledig bereid mevrouw Hartini een eerste-klasse-retour naar Nederland te bezorgen. Hij zal haar bovendien aanraden haar boek te schrijven. Dat zou ze in Nederland kunnen
dicteren. Hier zou ze vrijuit kunnen spreken. Ik kreeg het gevoel dat hij het boek met haar wilde maken. Hij wist te melden
dat Dewi de brieven, die Sukarno haar tijdens de coup had geschreven, te koop zou hebben aangeboden.282
Van Konijnenburg vertelde dat Sukarno de telegrammen die hij
van Dewi vanuit Tokio – dus na 1966 – ontving aan hem had
voorgelezen, inbegrepen de antwoorden, die hij naar Dewi had
gestuurd. Ik vroeg me af of Konijn om die reden misschien antiDewi was. Dewi had aan het hoofd van een company gestaan die
de percentages opstreek van alle contracten, die tussen Japan en
Indonesië werden gesloten. Van Konijnenburg noemde Ibu
Hartini de enige vrouw die Bung Karno tot het einde toe trouw
was gebleven en daar denk ik net zo over. Ook hij vertrouwt
Masagung niet, net als ik.
Hij benadrukte opnieuw dat Bung Karno absoluut niet heeft
geweten hoe alle diverse complotten in 1965 in elkaar hebben
gezeten. Generaal Yani zou het plan hebben gehad op 2 oktober 1965 een bezoek aan president Sukarno te brengen om hem
mee te delen dat het leger niet van plan was op deze weg verder te gaan. Om die reden zou het presidentiële Tjakrabirawaregiment onder leiding van kolonel Untung besloten hebben de
Dewan General een slag voor te zijn en had men – om Bung Karno die confrontatie te besparen – een aantal generaals bij voorbaat van bed willen lichten. Dat verschillende generaals stante
pede werden doodgeschoten, van een dergelijk optreden stond
Bung Karno’s mentaliteit even ver af als Istana Merdeka tot de
maan. Konijn benadrukte opnieuw dat Bapak sinds 1965 „in
constante verwarring” was geweest over die dramatische gebeurtenissen.
Hij vertelde dat Ibu Hartini het huis van Bapak en haar in Bogor „met alles erop en eraan” aan Bung Karno’s oudste zoon,
Guntur, had geschonken. Zij wil haar eigen huis in Bogor voor
250.000 dollar zien kwijt te raken. Ook adviseerde hij om toch
282 Dat was niet waar; Dewi en ik zouden later samen via André Spoor in de NRC sommige van die brieven in de openbaarheid brengen.

232

08-05-2003

15:23

Pagina 233

2 maart 1971

Nu gaat koningin Juliana verdomme het einde van de zomer
toch naar Indonesië. Een grof schandaal.
Gesprek met Ton Neelissen, die mijn think tank-project in de
roos scheen te vinden. Maar uit alles kon ik opmaken dat hij
geen flauw benul heeft van waar ik mee bezig ben. Dat is dan je
„baas”. Hoewel hij reeds lang wist dat Harry Hagedorn erg
graag Carel Enkelaar zou willen wippen bij de NOS had hij altijd zijn mond gehouden. Maar nu was hij dan toch maar naar
Enkelaar gestapt om hem te waarschuwen. Ik wist trouwens dat
dit wippen van Enkelaar door Hagedorn waar was, want Jan
Willem van Cruysen, die op zijn beurt soms met Hagedorn
wipt, had me dit enige tijd geleden (in bed) toevertrouwd. Toch
mag ik Ton wel, alleen als ik hem boss noem wordt hij nerveus.
Lange telefoongesprekken met Peter. Na middernacht 45 minuten en vanavond eveneens 20 minuten.
Pelléas en Mélisande om bij in te slapen.
4 maart 1971

Frits kwam naar Amerbos met zijn hond Zoef (altijd is hij met
dieren bezig), een beagle. Hij exposeert in Pulchri en verkocht
de eerste dag voor zesduizend gulden aan tekeningen. Hij vond
mijn haar veel te lang en ik liet het hem knippen, maar nu zie
ik er pas echt idioot uit.
283 Zie bijlage 16. Dat is een jongen van wie ik erg graag zou willen weten hoe het hem
is vergaan.
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maar te proberen het boek met Dewi te maken en er een nieuw
contract voor af te sluiten: „Want jij kan er tenminste vijftig
van de honderd blunders uit halen.” Daar was ik dus ook mee
bezig geweest. Hij was het er mee eens dat indien Cindy Adams
er zich mee ging bemoeien, het boek helemaal geruïneerd zou
zijn.
Ik lichtte hem in over de ontmoeting met Aurelio Peccei en
mijn geplande film over een wereldcomputermodel. Van Konijnenburg: „Niemand spreekt bij dit soort toekomstmodellen
over seks. Wordt seks ook meegeprogrammeerd en weten ze al
wat de computer antwoordt?”
Zelfs Gerard Croiset zei vandaag: „Dat boek van Hartini is veel
belangrijker dan het boek van Dewi. Die juffrouw is alleen uit
op zelfverheerlijking.” Wat helaas waar was, maar waar ik haar
dus met kracht van probeerde af te houden.
Aardige brief van Dave Ellis uit Boise, Idaho. Hij sluit een knipsel van hem met zijn eigen gebouwde cello in.283
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’s Avond een soort reüniediner met Frits, Richard, Ellen Thomassen en de Zumpolle’s.
5 maart 1971

Zowel dr. Philip Handler in Washington als dr. Aurelio Peccei
in Rome hadden geadviseerd de Sovjets niet buiten mijn filmproject te laten. Ik had dus naar de Sovjetambassade in Den
Haag geschreven dat ik naar Moskou wilde gaan om de tegenspeler van Handler dr. M.V. Keldysh, president van de USSR
Academy of Sciences, te filmen. Hoorde niets en belde de persattaché, Wladimir Opalev, dus op. Hij had mijn brief gezien,
maar nog niet bestudeerd. Er was kennelijk niets gebeurd. Via
de NOS heb ik nu rechtsreeks een telegram aan Keldysh gezonden.
Ik lichtte professor Wim Wertheim in over de botsing met
Dewi. Zijn reactie: „Dus je vindt haar nu een kreng.” Dat niet,
maar er is wel wat veranderd. Daarna lichtte ik professor Ernst
Utrecht in. Laatst had hij al uitgeroepen: „Je had haar moeten
naaien!” Nu reageerde hij: „Ze is een snol, man.”
Het is stil om me heen.
8 maart 1971

Mam belde. Dat doet ze niet vaak. Ze moet mijn stemming hebben gevoeld. Laatst zei ze: „Je moet je piano nooit opgeven,”
wat ik ook echt niet van plan ben.
11 maart 1971

Peter is twee dagen bij me geweest en er is geen beginnen aan
ook maar enigermate te proberen een sluier van de tijd die we
samen doorbrachten op te lichten. Het was de raakste en mooiste, meest bewust gerichte tijd van samenzijn, die we ooit hebben gehad.
Hij arriveerde op 9 maart met een taxi vanaf Centraal Station.
Ik hoorde hem buiten tegen de chauffeur praten. Hij kwam
meteen naar boven naar mijn werkkamer, gekleed in een nieuwe wollen met peau-de-suède jack uit Londen. Zijn haar was
veel langer. Eerst zag hij er even vreemd en anders uit. Een
beetje „beduimeld” misschien. Het acclimatiseren duurde dus
even. We gingen later de stad in. Geleidelijk kwam hij los. Hij
vertelde over Florida en Key West, waar iedereen op hem had
getippeld. Hoe kan het anders? Hij had zelfs een aantal trio’s
gemaakt, onder andere in een motel met twee Canadezen.
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13 maart 1971

Bordeaux
De gefilmde reportage loopt lekker. De verhoudingen in dit
team zijn prima. Het zou te overdenken zijn een permanent
NOS-reportageteam met ons drieën te vormen. We hebben ook
opnamen gemaakt op het Sovjetschip voor zeeonderzoek Akademik Vernadsky.
16 maart 1971

Parijs

Onmiddellijk na het bezoek van Juliana aan Suharto zal een uitgebreide delegatie van de Centrale Kamer voor Handelsbevordering naar Indonesië gaan. Het ontbrak er nog maar aan dat ze
samen zouden reizen.
Intussen paft Suharto vrolijk en fris nog meer tegenstanders neer.
284 Time, 1 maart 1971.
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Parijs – Bordeaux (trein)
Ben nog steeds achter. We zagen samen Salvation. Ik vond Rob
de Nijs wel aantrekkelijk. We dronken een glaasje met Elsje de
Wijn.
Ben op weg voor de NOS om in Bordeaux samen met Bernard
Martens van Vliet en de regisseur Ferenc X. (naam vergeten) een
reportage te filmen. Alles verloopt plezierig. We zijn laat want
het Colloque International sur l’Exploitations des Océans loopt
vandaag af.
Ik zie dat in Time 284 weer een rapportage staat over de mogelijkheid dat Lee Harvey Oswald, toen hij in oktober 1959 op een
toeristenvisum in Moskou aankwam, informatie in handen gespeeld zou kunnen hebben van de KGB over U-2-vluchten boven de Sovjet-Unie. Want zes maanden later werd immers Gary
Powers in zijn spionagetoestel boven Sverdlovsk neergehaald.
Het befaamde Warren Rapport met haar 10,7 miljoen woorden
achtte het uitgesloten dat Oswald voor de CIA had gewerkt.
Maar dat college loog alsof het gedrukt stond. Interessant is dat
Oswald van 1957 tot 1958 op een basis voor U-2-spionagetoestellen eerst te Atsugi in Japan en later bij Cubi Point op de Filippijnen had gewerkt. Bovendien, toen hij in oktober 1959
een bezoek bracht aan de Amerikaanse ambassade in Moskou,
deelde hij onomwonden mee dat hij van „something of special
interest” op de hoogte was om de Sovjets mee te delen. Zullen
we ooit de waarheid weten?
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Nu is de secretaris-generaal van de PKI-jeugdorganisatie, M.
Sukatno (41), gefusilleerd. Wie volgt. Misschien kan Hare Majesteit tijdens haar bezoek eens zo’n executie bijwonen dat is
dan weer eens iets anders dan de Borobudur bezichtigen. Walg
van die zaak.
18 maart 1971

De Sjah van Perzië laat zich ook niet onbetuigd. Dertien Iraniërs die aan een overval op een politiepost hadden deelgenomen zijn tegen de muur gezet. Een andere „beste vriend” van
prins Bernhard.
Jan Cremer is terug uit Ierland en kwam langs. Dewi was een
waardeloos wijf. De krantenstoel uit Parijs sloeg nergens op.
Hij nam een exemplaar van De Verraders mee. Hij heeft weer
duizend-en-één plannen.
19 maart 1971

Casper Bake kwam naar Amerbos, in een gele coltrui en een blazer. Zijn haar is lang, zit uitstekend, aantrekkelijk. Daarna arriveerden Ellen Thomassen, de Eibergen Santhagens, Joop van
Tijn en Ageeth, ambassadeur Zain en Emily, Koen Koch van
Propria Cures en vriendin, B. Sluimers van Antara, Bernard Martens van Vliet en last but not least Jaap Jansen. De tent was eivol.
Jaap Jansen is „verkocht” aan Mao’s China. Hij sprak er met
verve, maar waarschijnlijk te enthousiast over. Hij substantieerde zijn opmerkingen echter niet met details. Hij scheen ook
van mening te zijn dat de zogenaamde Chinese oplossing ook
elders, zelfs hier, zou kunnen worden toegepast, of althans gedeeltelijk. Djawoto was een oude man geworden, die Bung
Karno „een lieve man” had genoemd.285
Casper Bake nam me apart en vertelde dat Ted Vernède, de secretaris van prins Bernhard, hem voor mij had gewaarschuwd.
Casper en ik praatten nog tot 05:30 uur. Hij sliep alleen. Jaap
Jansen zei overigens dat hij door Casper was verblind, „maar niet
in die mate dat ik jou niet meer zie.”
Arnold Brackman, auteur van The Communist Collapse in Indonesia, beantwoordde mijn brief met kritiek. Hij begon met me
uit te nodigen voor een rijsttafel bij hem thuis in Connecticut.
„I will then wave your silly letter in front of you and reply line
for line.” Volgens Brackman bewijst het feit dat Bung Karno
niet op de heldenbegraafplaats Kalibata is begraven, maar in
Blitar, dat Bung Karno deel uitmaakte van de PKI-coup tegen
285 Ik vroeg me af of Djawoto zich de moeite had getroost met Jaap Jansen serieus over
Indonesië te spreken, aangezien Jansen hier absoluut helemaal niets over wist.
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21 maart 1971

Treinlectuur. Wat op stationskiosken te koop is grenst aan het
erbarmelijke. Luns zei in De Telegraaf (van 19 maart) dat „Sukarno’s kennis van zaken vaak teleurstelde.” Je moet het lef maar
hebben. Vooral als je op de scheve schaatsen van die meneer
286 Brief van 9 maart 1971.
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het leger. Wat een verschrikkelijke onzin. Op 30 september
1965 voltrok zich in Jakarta een gevecht tussen rechtse en linkse militairen - een inter-army affair - en de rechtse generaals wonnen. Bung Karno weigerde zich bij de rechtsen aan te sluiten, of
de linksen te veroordelen, om een nog erger bloedbad te voorkomen. En natuurlijk beschuldigden de rechtsen onder Suharto de oud-president van medeplichtigheid aan de liquidatie om
alles wat links was ongestoord te kunnen voortzetten. En natuurlijk kon Bung Karno onder die omstandigheden niet op
Kalibata worden bijgezet, samen met de andere helden van de
Republiek. Tot deze eeuw zal zijn verstreken blijft Bung Karno de held nummer één van Indonesië, ongeacht wat Suharto
en zijn medestanders mogen hebben besloten om Sukarno in
Blitar te kunnen begraven. Volgens de logica van Arnold Brackman „bewees” dit besluit (door de rechtse coup-generaals) dat
Sukarno deel had uitgemaakt van de coup. Ik kan deze redenering absoluut niet volgen.
Brackman noemt Bung Karno „in western terms” een Benito
Mussolini, „if you know what I mean: dreams of glory, great
oratory, recreation of empires, an authoritarian regime (NOT
of course, in the sense of a Stalin-Hitler type of operation), a
bufoon, playboy ad nauseum.” Het stond er letterlijk. Het leek
wel, of deze Amerikaanse collega, die ik bijna vijftien jaar kende, alleen maar naar de Amerikaanse sensatiepers luisterde.
Waar te beginnen met hem een glimp te laten opvangen van
hoe Bung Karno in werkelijkheid, als mens, was. In zijn boek
had Brackman het voorgesteld alsof de PKI zijn redevoeringen
schreef. Ik protesteerde, maar ook dit wist de Amerikaanse Indonesië-specialist beter. Met uitzondering van zijn rede op 17
augustus, die de president altijd zelf met de hand schreef, sprak
Bung Karno absoluut nooit van papier. Het is mogelijk dat Abdulgani en Njoto (PKI) ter gelegenheid van de 17de augustus met
andere naaste adviseurs adviezen gaven. Maar Brackman stelde
het voor alsof Sukarno zich zijn redevoeringen door de PKI liet
influisteren. Iemand die zulke onzin schrijft kent Sukarno dus
in het geheel niet.286
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staat. Ik heb in deze dagboeken de nodige informatie over
Luns’ „kennis van zaken” achter de rug. Luns, en diens geborneerde brein, heeft nooit iets begrepen van Bung Karno’s politieke derdewerelddenkbeelden en is vandaag de dag nog een
aanhanger van Richard Nixon met bijvoorbeeld diens krankzinnige uitbreiding van het conflict in Vietnam naar Laos en
Cambodja.
Bezocht mam. Ze vertelde eigenaresse te zijn van negenenzestig ACF-aandelen van 10.000 ieder, wat later zou neerkomen op
230.000 aandelen voor ieder van ons. Ik begrijp er niets van en
wil er ook verder niets over weten, maar het schijnt dat Theo
haar voortdurend hierover aanspreekt en haar (ongevraagd) adviseert wat ze zou moeten doen. Ik distantieer me hiervan.
22 maart 1971

Amerikaanse troepen in Laos weigeren thans openlijk bevelen
van officieren uit te voeren. Dus wanneer de Yanks hun superieuren niet neerknallen, dan luisteren ze verder niet meer. Dat
krijg je ervan als je een man als Nixon „opperbevelhebber”
maakt.
Peter belde. Er schijnen weer plenty problemen met Philip Nasta te zijn.
23 maart 1971

Twee marechaussees kwamen naar mijn auto kijken. Kennelijk
om te zien of ik me aan het rijverbod hield. Het is bijna voorbij, dus ik riskeer niets.
Peter hield me zo bezig; zond hem een telegram: „Kan ik iets
voor je doen, Willem.” De moeilijkheden met Philip schijnen
ernstig te zijn. Voel me machteloos.
Om 15:00 uur was de zitting van de Raad voor de Journalistiek
inzake het geschrijf van H. Algra in de Leeuwarder Courant dat ik
tijdelijk in dienst van de multinationals was geweest en daarom
me had uitgesloofd de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië te helpen bewerkstelligen. Heel loyaal had ook Emile van
Konijnenburg de Raad geschreven dat hem niets bekend was:
„dat ruimte laat voor de veronderstelling dat de heer Oltmans
tijdelijk in dienst van een bepaald concern, dan wel concerns
zou zijn geweest of zoals wordt gesteld ‘tijdelijk was genomen’.”287 Wanneer iemand kon weten dat Algra door Luns opgelepelde onzin had geschreven, was het Emile van Konijnenburg.
287 Brief van Emile van Konijnenburg aan de Raad voor de Journalistiek van 19 oktober
1970.
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24 maart 1971

Mejuffrouw Büringh Boekhoudt is jarig.
Op Ambon zijn weer eens niet minder dan 200 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de coup van vijf
jaar geleden. Ook zou men de stad Ambon van linkse elementen willen zuiveren omdat president Suharto een bezoek aan
het eiland zou willen brengen.
25 maart 1971

Ik rijd weer. Het is of ik nooit zonder auto ben geweest.
26 maart 1971
Rita de Wolf belde.288 De Telegraaf meldde dat Dewi’s boek De
traan van een spreeuw zou gaan heten.
Was met Jaap Jansen en Wim Klinkenberg een paar uur op de
redactie van Uitgeverij Rob van Gennep bezig om de tekst voor
de oproep aan H.M. de Koningin vast te stellen.
In Saigon is bekend gemaakt dat bij het offensief tegen de Ho
Chi-min-route in Laos nagenoeg de helft van de door de Amerikanen erop uitgestuurde Vietnamese strijdmacht werd uitgeschakeld, namelijk 3800 man gesneuveld, 5200 gewond en 775
vermist. En dat zijn dan de cijfers die de smeerlappen opgeven.
288 Rita was de oudste vriendin van mijn vroegere vrouw Frieda Westerman, zie Memoires 1953-1961.
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Wat een show. Professor Ch.J. Enschedé was de enige die het
woord voerde. „Vindt u,” vroeg hij, „dat als u voor de NOS
werkt daar een honorarium voor mag vragen.”
„Dat vind ik een even vreemde vraag alsof u wilt weten of ik
Willem Oltmans ben.”
Enschedé: „U kunt met ja of nee antwoorden”
Ik: „Ja dat kan, maar ik blijf het een vreemde vraag vinden.
Waar wilt u naartoe?”
Aan het einde vroeg ik glashard aan Enschedé: „Is er beroep mogelijk indien de zaak wat waterig uitvalt?” waarop mr. Stempels
een waarschuwingsgezicht trok. Algra was afwezig vanwege de
ziekte van zijn vrouw. Hij stelde nota bene een rectificatie voor
in zijn krant door Hiltermann te citeren uit het boek van Paul
Rijkens. Draaiborden zoeken altijd steun bij nog grotere draaiborden om hun sporen te helpen uitwissen.
Uitstekende meeting met de heren Wertheim, Sluimers, Kombrink, Jansen, Klinkenberg en Racz om een stuk op te stellen
dat naar koningin Juliana moet om haar vriendelijk te verzoeken niet naar het generaalsregime in Jakarta te gaan.
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De hofdansers van sultan Hamengku Buwono IX zijn in Nederland gearriveerd en zullen in het Congresgebouw voor de
koninklijke familie dansen. Ik zond Dewi een telegram dat ik
haar dringend wilde spreken. Om 16:00 uur belde een stem uit
Parijs op – ik kon eigenlijk niet horen of het Dewi zelf was. Ik
nodigde haar uit voor de galavoorstelling van de Javaanse hofdansers. „Een lumineus idee,” zei Croiset.
28 maart 1971

Nam mam en de honden mee in de richting van Maarn voor een
tripje waar zij zo van houdt en wat herinneringen aan vroeger
bij haar oproept. Mam praat dan altijd erg veel en soms zo zacht
dat ik haar niet kan verstaan. Ik aarzel dan of ik haar zal vragen
wat ze vertelt, want tenslotte is iedere rit die we samen maken
er één minder en er komt een dag dat ik haar echt niets meer kan
vragen.
Vanmorgen was ik eerst bij Jef Last in Blaricum. Hij haat Suharto, maar een staatsbezoek is in zijn ogen slechts een streep onder de oorlog. Hij wil beslist niet mee doen aan ons beroep op
de koningin om niet onder deze omstandigheden naar Indonesië te gaan. Over het bezoek van keizer Hirohito dat nadert zei
hij dat de man slechts symbool van de natie was. Beledig je het
symbool dan beledig je Japan. Jef had in Tokio Yokio Mishima
gewoon opgebeld en gezegd dat hij een vriend van André Gide
was geweest en een I married Jojo, (wat een figuur uit een van Mishima’s boeken is, namelijk een homoseksueel die toch trouwt).
„Can we have dinner tonight.” Jef had de vertaling van Mishima’s rede (voor zijn zelfdoding) naar Willem Brugsma van de
Haagse Post gezonden, had geen antwoord gekregen en was niet
betaald. Later was het stuk helemaal weg, nadat het doorgezonden was naar Renate Rubinstein. Ik deel Jefs absolute minachting voor die hele kliek, die blijkbaar geen van allen van huis
uit heeft meegekregen, wat Bertrand Russell eens meesterlijk
samenvatte: „It doesn’t matter whether you have good manners or bad manners, but please, do have the same manners for
everyone.”
Verder ben ik totaal in mezelf gekeerd en voel me ontroostbaar
over de stilte rond Peter.
29 maart 1971

Zond opnieuw een telegram naar Dewi. „Because we cannot
work together does not mean we cannot gala together stop I
want you to steel the show Thursday night. Wim.”
André Malraux zei gisteravond op televisie dat de mens in de
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30 maart 1971

De godganse dag praat ik in mezelf over Peter en hoe dit zal aflopen. Onbegrijpelijk dat ik nog altijd niet wil inzien dat deze
relatie is beëindigd en afgelopen. We knokken nu bijna vier jaar
om er iets van te maken. Is het nu niet genoeg geweest?
Emile van Konijnenburg zond een kaart uit Bali en schreef dat
hij Ibu Hartini al had gesproken en haar op 12 maart weer zou
ontmoeten. Hij gaat haar dus stimuleren om een boek te maken.
Loet Kilian zendt me een artikel over Jacques Bloos (32), de
bloemistennicht in Manhattan, die met veel succes The Greenery runt. Ben blij voor hem. Hij geeft zich er helemaal aan.
31 maart 1971

De laatste weken heeft Philip Nasta af en toe opgebeld, wat er
kennelijk op wijst dat de relatie met Peter ook daar op springen
staat. Hij zegt dan dingen als: „Ach, Peter vindt jou makkelijk,
want hij hoeft niet met jou naar bed.” Ik beschouw dit als
nichtenpraat. En het is vals om tegenover mij te doen voorkomen dat Peter mij eerder gebruikt dan werkelijk om me geeft.
Peter houdt ontzettend veel van mij en we gaan om maar één
reden samen niet naar bed en dat is dat hij het met mij gewoon
niet kan. Hetzelfde geldt trouwens langzamerhand voor mij.
Ik gaf een etentje voor Wim en Hetty Wertheim, Ernst Utrecht
en zijn vrouw, Indro Noto Suroto289 en André en Julian Spoor.
André belde van tevoren op met de vraag: „Mogen wij nog
komen?” Wertheim vertelde aan de hand van notities over zijn
reizen (met Hetty) in 1957 en 1964 naar China. Hij speelde wat
op mijn vleugel, maar niet mooi, met lelijke, wat ordinaire
haaltjes, onverteerbaar eigenlijk. Joop en Ageeth bleven gewoon zonder nadere aankondiging weg.
Wat me verontruste was de mededeling van Wertheim dat hij
uit de hoek van een dochter van Bung Karno had vernomen dat
Dewi in staat zou zijn Bapak te verraden en te verkwanselen
289 Mijn oude vriend uit Jakarta, de zoon van de schrijver Raden Mas Noto Suroto. Mijn
vader las als student diens gedichten in proza Melatiknoppen, wat ik nog altijd in
mijn bezit heb en me heel dierbaar is.
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komende jaren enorme ontdekkingen over de geest en de menselijke ziel zal doen. Hij zei dat het om de ziel van de mensheid
ging. Ik ben dat zeer met hem eens. Hij noemde Mao de laatste
grote historische figuur in de wereld. Dat mag zo zijn, maar ik
dacht aan de drommen zeer schokkende voetbalkuddes die ik
uit het Ajaxstadion zag komen die negentig procent van de
kijkdichtheid van het programma Panoramiek uitmaken.
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„wanneer het in haar kraam te pas zou komen.” Ik denk dat
niet, hoewel ik wel eens bang ben dat wanneer zij in verkeerde
handen zou vallen er brokken zouden kunnen komen. Wertheim had van een diplomaat in Peking, de heer Dekkers, vernomen dat minister Luns dwars tegen de adviezen van de specialisten van Buitenlandse Zaken in een anti-China rede in de
Verenigde Naties had laten houden. Ik heb Luns trouwens op
21 maart een brief geschreven dat hij tegen Hans Knoop van De
Telegraaf had gepraat over Sukarno’s teleurstellende gebrek aan
kennis, en of hij mij een voorbeeld hiervan wilde geven. Zijn
tegenwoordige particuliere secretaris, C.J. Wackwitz, antwoordde dat mijn verzoek was ontvangen: „Vanwege zeer vele werkzaamheden waaraan de Minister voorrang dient te verlenen
ontbreekt hem voorlopig de tijd op Uw verzoek in te gaan.”290
Typisch Luns.
1 april 1971

Voel me ziek.
3 april 1971

Emily Zain was teleurgesteld dat ik haar diner in Bussum moest
afzeggen. Heb nog koorts. „En als je je goed inpakt en mijn
vriendin komt je halen?” Dr. C.C. Delprat komt niet naar Amsterdam-Noord, dus ik heb nu hier de arts, B. Boode.
Jaap Jansen kwam op ziekenbezoek in een nieuw beige corduroy jeanspak met boots. Ik mag hem toch wel. Toch krijg ik
niet het gevoel dat hij zijn kaarten ooit helemaal op tafel legt.
Ook niet over zijn seksuele gerichtheid en daar houd ik niet van
tussen vrienden.
In de New York Times291 schrijft Jane Brody dat Amerikaanse therapeuten haar hebben gezegd dat zij vijfentwintig tot vijftig procent van hun homopatiënten weer tot heteroseksualiteit weten
terug te kletsen. Een slechte zaak. Laat mensen met rust. De
switch terug naar dames kostte in de meeste gevallen minimaal
350 uren praten en analyseren wat voor de therapeuten een interessante lucratieve bezigheid is. Een New Yorkse psychiater,
dr. Lawrence Hatterer, schreef een boek Changing Homo-sexuality in the Male. Zijn behandeling is erop gericht homo’s, die
zich willen laten bekeren, te adviseren niet meer naar gay bars te
gaan. Wanneer zij naar een jongen verlangen moeten ze direct
tapes aanzetten die ze hebben meegekregen, of maar vlug in
Playboy gaan bladeren en naakte vrouwen voor de geest halen.
290 Zie bijlage 17.
291 The New York Times, 28 februari 1971.
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4 april 1971

Jaap Jansen: „Charles de Gaulle was een gek. Wat heeft hij nu
eigenlijk voor Frankrijk opgebouwd, toch immers niet te vergelijken met Mao (…).” Onbegrijpelijk dat linkse sympathisanten uit West-Europese landen, zonder verder werkelijk na te
denken, er van uitgaan dat je de 20ste-eeuwse ontwikkelingen
van Frankrijk met die van China zou kunnen vergelijken. Vrees
dat dit ook gedeeltelijk Wim Wertheims probleem is. Henk
Hofland noemt Wertheim „onbetrouwbaar” om wat hij over
China zei, maar in werkelijkheid ontbreken dikwijls slechts de
ingrediënten die opinies vollediger en daardoor juister zouden
kunnen maken, omdat zij de werkelijkheid meer zouden benaderen bij nauwkeuriger geïnformeerdheid. Jaap denkt erover
mee te kunnen praten omdat hij een blauwe maandag in China
is geweest.
Paul Valéry (24) bezocht China in 1895.292 Hij ontmoette een
Chinese geleerde, die tegen hem aanpraatte. „My dear barbarian and imperfect friend, I am a scholar from the land of Tsin,
near the blue sea. I am learned in writing, in war command and
in the management of agriculture. I prefer to be ignorant of your
disease of invention and your debauchery of confused ideas. I
know something more powerful. Yes, we men of these parts
feed by continual millions in the most favorable valleys of the
earth (…). Your politics consist in changes of heart, it leads to
general revolution, and then to reaction against revolution.
Your leaders do not lead, your free men are forced to labor,
you are afraid of your slaves, your great men kiss the feet of the
crowd, worship children, and depend on everybody. You are at
the mercy of all the ferocities of wealth and public opinion
(…). You are in love with intelligence, until it frightens you.
For your ideas are terrifying and your hearts are faint. Your acts
of pity and cruelty are absurd, commited with no calm, as if
they were irresistible (…).”
Valéry dacht waarschijnlijk eveneens dat hij gedurende zijn reis
in 1895 werkelijk iets van de Chinese geest had begrepen. Ik
prijsde me gelukkig dat drie generaties voor mij de beste jaren
van hun leven in Indië hadden doorgebracht, of er waren opgegroeid. Ik had het geluk met deze achtergrond Bung Karno
292 Paul Valéry, The Wisdom of the Orient. The New York Times, 25 maart 1971, overgenomen uit deel 10 van diens Collected Works.
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Wat een stom gedoe. Miss Brody schrijft ook dat dergelijke
„omscholingen” bij voorkeur vóór en op zijn laatst op het 35ste
jaar moeten plaatsvinden.
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te leren kennen, die een meester was om de Javaanse mind voor
Westerse oren, als de mijne, te verwoorden.
In Elsevier van deze week wordt Joseph Luns door mijn oude
Nijenrode-makker Ben Brinkel – nu Michiel van der Plas – opgevoerd als de staatsman van de eeuw (pp. 51-67). „Veel mensen denken dat de Nieuw-Guinea-zaak mij zeer heeft aangepakt. Maar dat is niet het geval.” (Nu komt het.) „Het lag op de
grens van onze belangen, zo heb ik het steeds gezien, maar het
lag in het middelpunt van onze beginselen,” aldus Luns.
Zo was het dus juist niet. De Nieuw-Guinea-kwestie lag allerminst op de grens van de Nederlandse belangen, zoals Luns beweerde, maar juist in het brandpunt ervan. Wist Luns veel. Hij
had geen Indisch verleden. Hij wist niets van Java of dat Nederlanders ook daar „iets groots hadden verricht.” Hij kende
zijn geschiedenis niet. Luns is een typisch Hollandse zak met
weinig meer verleden in zijn mars dan verhalen over de Haarlemmerhouttuinen. Wie een minimum begreep van wat NieuwGuinea voor de leiding – niet alleen Sukarno, ook Mohammed
Hatta en de anderen – betekende, realiseerde zich dat door koppig aan de Papoea’s vast te houden, de werkelijke belangen van
Nederland in Indonesië op het spel werden gezet. Dat wist ik
omdat ik in de periode 1956-1957 in Jakarta was gaan zitten.
En dat wisten de Nederlandse kooplieden rond prins Bernhard
en Paul Rijkens en masse. Maar wie dit absoluut niet begreep
was Luns. Hij begrijpt het in 1971 natuurlijk nog niet, zoals
blijkt uit zijn praatjes met Michiel van der Plas, die zelf absoluut geen moer van Indonesië en Sukarno weet en bij wie Luns
een willig oor vond en die niet in staat was Luns behoorlijk van
repliek te dienen. Bij de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië in 1949 werd Nieuw-Guinea als laatste moot van
de koloniale taart in de ijskast gezet. Volgens mij gebeurde dit
niet, omdat we plotseling liefde voor de Papoea’s hadden opgevat, maar omdat we Sukarno nog wat wilden treiteren. Nederland zou immers de enige oud-koloniale Europese mogendheid zijn die weigerde Sukarno naar Den Haag te halen. Zelfs de
Belgen ontvingen Patrice Lumumba in Brussel. Het is gênant
om te zien wat een slechte verliezers we zijn geweest tegenover
Sukarno. Maar nu Bung Karno eenmaal was verraden en verkwanseld door Suharto stonden de deuren van Soestdijk wijd
open. Nu telde het natuurlijk niet dat er één miljoen burgers
en boeren waren vermoord. Alles was beter dan Sukarno. Hoe
zal de geschiedenis in godsnaam over deze zaak gaan oordelen?
Nieuw-Guinea lag in het brandpunt van de werkelijke Nederlandse belangen in Zuidoost-Azië en het lag juist helemaal niet
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5 april 1971

Henry Kissinger sprak gisteravond in Panoramiek over zijn werk
voor „the most powerful man in the world Richard Nixon.”
Hij laste de nodige propaganda in over de wijze waarop Nixon
zijn werk deed. Hij werd nooit boos, was altijd een perfect gentleman in zaken als dezen. Vond het maar een griezelige verto293 Elseviers, 27 maart 1971, p. 68.

245

Amsterdam

in het middelpunt van onze beginselen. Erger, wat we met
Nieuw-Guinea tegenover Indonesië hebben gedaan was in flagrante strijd met Nederlandse beginselen. Als er een typisch
Hollands beginsel gold is het dat van vasthouden aan respect
voor de grondprincipes van het internationaal recht. Het Internationale Hof van Justitie bevindt zich in Den Haag. Nederland had ten langen leste beloofd de soevereiniteit van het
voormalige Indië over te dragen aan Indonesië. Waarom dan
niet Nieuw-Guinea? Door Nieuw-Guinea los te weken van de
voormalige Indische boedel gedroegen we ons tegenover de
bevrijder van de koloniën, Sukarno, als outlaws en als hypocrieten wat betreft onze maar al te dikwijls verkondigde vrome geloofsovertuigingen ten aanzien van het vasthouden aan de
grondbeginselen van het internationaal recht in de volkerengemeenschap.
In zijn gesprek met Michiel van der Plas verklaarde Luns verder
dat de man aan wie hij de meeste hekel ooit had gehad Konrad
Adenauer was geweest. Small wonder. Adenauer was een staatsman, die Luns door had en niet gediend was van diens grappen
en grollen en Luns aan zijn laars lapte. Hij (Luns) kon verder
minder waardering opbrengen voor het karakter van Talleyrand. „Bismarck, hoe men ook over zijn politiek moge denken, was op allerlei gebied een superieur staatsman. Een man
voor wie ik heel weinig bewondering heb kunnen opbrengen,
eerder het tegendeel, was Sukarno.”293 Hij kon het natuurlijk
weer niet laten die zin toe te voegen. Niet alleen wist Luns helemaal niets van de werkelijke Sukarno en had hij ook nooit de
moeite genomen zich serieus in de mindscape van Bung Karno
te verdiepen. Hij besefte amper dat hij Sukarno nooit anders
dan aan de hand van zijn vooroordelen en a priori „overtuiging” had beschouwd of in 1964 een paar uur had meegemaakt
tijdens een bezoek van enkele dagen aan Indonesië. Luns kletste over Sukarno in de ruimte. Michiel van der Plas kende hem
in de laatste regel van zijn ellenlange artikel „met een 10 voor levenskunst. Adieu, Luns”, een niet ter zake doende uitsmijter toe.
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ning. Ik heb Richard Nixon een brief geschreven, herinnerde
aan onze ontmoeting en het gesprek in 1968 in New-Hampshire en heb hem gevraagd, zoals ik vroeger Walt Rostow van
JFK had gekend, of hij een ontmoeting met Kissinger voor me
wilde regelen.
6 april 1971

„Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas.” – Pascal,
Julian Spoor belde om voor de avond en het diner te bedanken. „I like to be in your house,” zei ze, „omdat ik er mij meteen thuis voel. Je huis heeft een hart.”
Las gisteren in Arthur Koestler: „The Pythagoreans regarded
the body as a musical instrument whose soul-strings must have
the right tension, and we will unwittingly refer to our moral
frame as a kind of stringed guitar when we speak of ‘muscle
tone’, or describe John as ‘good tempered’.”294 Julian Spoor was
muzikaal genoeg om de vibes van mijn werkkamer op haar radar op te vangen. I like(d) her.
7 april 1971

De Telegraaf publiceert een gesprek met generaal Sutikno –
mijn oude makker sinds het Garuda I-bataljon in Gaza in 1957
– die als privé-secretaris van generaal Suharto zijn licht laat
schijnen over het bezoek van de Oranjes aan Indonesië. Hij beweert dat koningin, prins, Beatrix en Claus waarschijnlijk op
23 augustus voor een staatsbezoek van ongeveer een week in
Jakarta zullen arriveren. Misschien zie ik hem na alle ervaringen
van de laatste jaren met andere ogen, maar de foto bij het artikel
toont een man met een naar en onbetrouwbaar gezicht. Krijg
je ervan als je maar lang genoeg in de Suharto-kliek meedraait.
Heb mijn belofte aan Jef en Jet Last ingelost en ben naar Bettina Dornay-Culp (88) gaan luisteren in het Rosa Spierhuis in
Laren. Zij droeg voor de gelegenheid een mantelpakje, opgedoft met een vos. Zij bleek nog uitstekend te spelen met zelfs
mooie momenten. Ze vertelde met hormonen te zijn ingespoten om jonger te blijven. Ze beklaagde zich er over dat het bestuur van het huis haar maar drie maal per week toestond op de
vleugel in de aula te spelen. Wat zijn Hollanders toch een etters. Jef ging veel verder en zei dat het een schandaal was zoals
Bettina werd behandeld. „Ik heb me al opgegeven voor de
Roetersstraat; alles is beter dan deze gevangenis. Er zitten hier
vijf heren en zeventig dames en ik bedoel echte dames. Je ziet
294 The Act of Creation, A study of the conscious and unconscious processes in humor,
scientific discovery and art, MacMillan Publishers, New York 1967, p. 48.
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Vandaag ontmoet Emile van Konijnenburg opnieuw mevrouw
Hartini Sukarno. Wat zal eruit komen?
Na de bebaarde dameskapper van veertien dagen geleden heb
ik vanavond een eveneens bebaarde polderjongen uit Sneek,
Herman P. (24), in opleiding voor chef meubels van de Bijenkorf, ontmoet. Kroelerig type, waar verder geen contact mee
viel te hebben. Ik zie geen andere oplossing voor dit eeuwig terugkerende vraagstuk.
Uit Jakarta komt een Antara/Reuter-bericht dat het Suhartoregime meer controle op Chinezen gaat uitoefenen. Suharto
conspireert bij voorkeur met Chinezen, dus die zullen wel
overeind worden gehouden. Er waren weer eens enkele honderden mensen, ditmaal dus Chinezen, gearresteerd, die tot
verschillende politieke partijen en organisaties zouden hebben
behoord. En de idioten in Den Haag sturen de koningin.
9 april 1971

Gisteravond een half uur met Peter in Maastricht getelefoneerd. Dane, een Amerikaanse vriend van hem, logeerde er.297
295 Jefs grootste probleem was dat hij nooit „jongens” zag.
296 Arthur Koestler, p. 62.
297 Dane zou later aan AIDS overlijden.
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hier nooit een man, laat staan een jongeman (…).”295 Hij heeft
intussen voor veertien dagen een bungalowtje in Spanje besproken voor een vakantie met een Amsterdamse jongen,
Kootje. Wist ik iemand om mee te gaan, of wilde ik zelf mee?
Last: „Ik heb huwelijksvakantie nodig. Ik word hier gek.” Ida
Last-ter Haar beklaagde zich dat het moeilijk was met Jef op te
trekken nu hij ziek was. Ik luisterde en keek naar het bejaarde
gezelschap en werd er erg triest van. Ieders voorland.
Koestler: „The biological evolution of homo sapiens (if not
stopped altogether) lags dangerously behind his mental evolution.”
Wanneer ik het ergens mee eens ben, dan is het wel dit (bovenstaande). „One consequence of this is that our brains have become ‘divided houses of faith and reason’, of thinking at odds
with emotions. Another, that our emotive responses have become ‘over-statements of the body’ out of all proportion with
the reactions biologically required or socially permitted – and
cannot be worked off through their original channels (…).”296
Hij (Koestler) noemt „laughter” als een uitweg. Of maakt hij
zich al te gemakkelijk van een meer dan griezelig probleem af?
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10 april 1971

Herman P. stond gisteravond weer voor de deur. „Jij hebt iets
in me los gemaakt.” Waarom maak ik altijd gevoelens los bij
jongens die me verder niets zeggen. Na het nummer bracht ik
hem thuis.
Lees Léautauds In memoriam - jeugdliefde.298 Ik weet dat ik eens
ook over alles zal schrijven, echt schrijven. Hij roept eveneens
uit: „De vrienden die ik had kunnen hebben!” (p. 66.) Ja, maar
dan niet de Hermans, maar de Peters. „Weer eentje die mij aanbidt, zeg ik dan met vertedering tegen mijzelf,” schrijft Léautaud. „We zullen zien hoelang dat duurt (…). Zou ik mijn
moeder als voorbeeld noemen, die mij in haar leven alles bij elkaar acht dagen heeft gezien?” Dit boekje zet mij aan het denken. Wanneer zal ik aan de bewerking en beschrijving van mijn
dagboek beginnen?
Niemand heeft het recht (ooit) over de tederheid van de ander
te beschikken, wanneer hij weet dat die ander die tederheid niet
in die zuivere vorm wil of kan beantwoorden. Hoe dit kinderen vroegtijdig en desnoods langs wetenschappelijke weg bij te
brengen, voor zij zich aan relaties verslingeren die totaal ausichtslos zijn? Maar de ouders hebben deze zaken immers zelf
niet onder controle, dus zullen zij de laatste zijn om lucide
ideeën aan hun kinderen door te geven, vooral waar het „de
liefde” betreft. Het is een rampzalige vicieuze cirkel.
Wat me toch het meeste benauwd is dat we niet in staat zijn
werkelijk, echt, oprecht – bij ons volle verstand – lief te hebben. Tijdens het gebed dacht ik aan Peters uitspraak in 1967 dat
onze zielen elkaar bedekten. Tegenwoordig bedekken ze elkaar
niet meer, bereiken elkaar zelfs niet meer Was diep in mezelf
verzonken. Er was samen met mij maar één oud dametje in de
kerk.
Generaal Sutikno noemde Bernhard in De Telegraaf „een prachtvent.” Heb Tikno er maar een briefje over geschreven. „We
zullen zien,” schreef ik vanmorgen, „hoe de geschiedenis over
alles zal oordelen. Die prachtvent, zoals u zegt, heeft dus het
bezoek van ONZE koningin aan Indonesië weten door te drijven. Soort zoekt soort. Het Indonesië van Suharto is als vier
handen op één buik met dit prachtige Amerika dat in Azië
moordt, branden sticht en vernietigend optreedt, op een schaal
die nooit eerder aanschouwd is, en waar zelfs het merendeel van
de Amerikanen van kotst. Oorlogsmisdadigers zoeken elkaar
blijkbaar altijd weer op. Ik betreur het ten zeerste dat ik mij
298 Paul Léautaud, Onvoltooid verleden tijd, Privé-Domein, Arbeiderspers, Amsterdam
1966.
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11 april 1971

Haalde mam op voor een autorit, maar ik voel me zonder enig
gevoel voor iedereen en alles.
12 april 1971

Rita de Wolf belde: „Ik voelde me verloren dus ik dacht, ik zal
Willem maar eens even bellen.” Ik vroeg haar te komen. Rita
wordt oud, lelijk, en krijgt een ontevreden en bitter gezicht. Wat
is er toch met haar gebeurd?300
Bij het lezen van deze passage dacht ik aan mijn brief aan generaal Sutikno. „Ieder scheldwoord vernielt de grootste uitvinding van de mens: de taal. Wie scheldt beledigt de ziel.”301
Kafka vindt spreken wikken en wegen: „Het woord is een beslissing tussen leven en dood.” Dat vind ik onzin. Het geschrevene moet het beleefde, de ware emotie, zoveel mogelijk weergeven. Peter belde dat hij het de laatste weken erg moeilijk had
gehad. Hij ging naar zijn moeder.
Haalde mam vandaag opnieuw op. We reden met de honden
naar Volendam, waar zij zelfs nog nooit was geweest. We kwamen tenslotte in Hoorn terecht, waar we ons beiden verbaasden over een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. In Purmerend gebruikten we een lichte lunch. Nu logeert zij op Amerbos. Ik ging nog even naar de logeerkamer. De honden lagen
op een opgevouwen deken (als geïmproviseerde mand) aan
haar voeteneinde op de grond. Mams haar – zij droeg immers
altijd een kondé 302 – was los en waar ik me vooral over verbaasde was hoe jong zij eruit zag. Het sloeg bij me in als een bom.
Ik probeerde dit beeld vast te houden.
13 april 1971

Mam kwam vanmorgen beneden met de mededeling dat zij
heerlijk had geslapen. Ik had haar op bed thee gebracht. Zij
deed een schort voor en begon het bureau van mijn vader en
grootvader in de boenwas te zetten. Ze werkte er bijna twee
299 Ook twintig jaar later voel ik dit nog precies zo. Sutikno was een opportunistische
turn-coat.
300 Rita zou later zelfmoord plegen.
301 Gustav Janouch, Gesprekken met Kafka, Querido, Amsterdam 1967, p. 38.
302 Bahasa Indonesia voor chignon, knoet.

249

Amsterdam

thans voor honderd procent als uw vijand beschouw evenals
van het smerige landverraderlijke regime dat u dient en vertegenwoordigt. We zullen zien wie er gelijk krijgt, Bung Karno
of zijn zogenaamde opvolgers. Arm Indonesië!”299
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uur aan. We gingen een kopje koffie halen in Americain. Zij
keek met verbazing naar de hippe crowds. „Allemaal schapen,”
zei ze. „Niemand is zichzelf. Hebben ze geen krullen van zichzelf dan zetten ze die erin. Ik heb nog nooit lipstick gebruikt.
Stel je voor dat je die smeerboel binnenkrijgt (…).” Mam herinnerde zich dat mijn grootvader H. van der Woude vroeger
met zijn twee dochters in het Amstel Hotel logeerde en hen
dan voor het diner naar Americain meenam.
We stopten later in de Gooische Boer voor een Russisch ei en in
Bilthoven maakte zij een kopje koffie. Later stond zij in de tuin
om me uit te zwaaien. Haar ogen waren betraand. Ik was ook
emotioneel van alles.
Peter had straf van Philip Nasta omdat de Amerikaan Dane zijn
gast in Maastricht was geweest. Hij moest in Oostelbeers voor
straf boven slapen. Ik antwoordde, toen Philip mij hierover opbelde, dat ik dit wreed vond en dat hij Peter van boven moest
halen. Dat ging niet, want Philip moest eerst het bezoek van
Dane verwerken.
Emile van Konijnenburg was terug en vertelde dat mevrouw
Hartini had gezegd dat ik drie maanden bij haar zou kunnen
logeren om samen aan haar boek te werken, want tenslotte waren al haar documenten en papieren in Jakarta. Konijn had haar
zowel in Jakarta als in Bogor ontmoet: „En zij heeft voor mij
gekookt,” zei hij. Hij wilde erover denken hoe de visumarrangementen zouden kunnen worden gemaakt.
Mother Goose Suite, Ravel.
14 april 1971

Gisteren heb ik mijn hatelijke brief aan generaal Sutikno vernietigd. Wanneer ik die verzend krijg ik helemaal nooit meer
een visum voor Indonesië, zeker niet voor een boek met Hartini. Konijn vond dat ik „voor de goede zaak” de uitgever van
Dewi’s boek moest laten weten dat ik Dewi’s boek eveneens
zou willen blijven maken. Wanneer je dan twee boeken in het
vuur hebt staan en er iets van niveau van zou weten te maken
neem ik mijn pet voor je af (…).” Toen ik hem vroeg hoe Hartini het zou vinden als zij wist dat ik opnieuw Dewi zou aanbieden een boek met haar te willen maken, antwoordde Van
Konijnenburg: „Zij hoeven toch niet alles van elkaar te weten?”
Playboy 303 heeft een symposium georganiseerd, HOMOSEXUALITY, met elf panelleden, geen negers natuurlijk. Het zijn Irving
Bieber (psychiater), Paul Goodman (schrijver), Richard Kuh
303 Playboy, nummer april 1971.
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Hier moet ik twintig jaar later iets op zeggen en verduidelijken.
Welke is de relatie tussen normaal en abnormaal, of tussen 1971 (en
nu 1990) en de periode 500 jaar voor Christus. Kan een algemeen
aanvaarde attitude over mannenrelaties die 2500 jaar geleden ter
versiering op een graftombe werd aangebracht, in het atoomtijdperk plotseling als abnormaal worden gebrandmerkt? Voor mij
heeft de homoseksualiteit nooit een factor angst gekend, althans
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(advocaat), Dick Lietsch (Amerikaanse COC), Phyllis Lyon
(Daughters of Bilitis, lesbiennes), Marya Mannes (journaliste),
Judd Manor (psychiater), Ted McIlvenna (theoloog), Morris
Ploscowe (advocaat), William Simon (socioloog) en Kenneth
Tynan (dramacriticus). Psychiater Bieber is een lamstraal. Hij
zegt in 1971 nog steeds: „Homosexuality is always the result of
a disorderly sexual development (…).” How „disorderly” can
you get? Bieber: „A man is homo-sexual if his behavior is homosexual.” Zelfs al zou hij maar eens per jaar met een andere man
knoeien dan, aldus de 62-jarige psychiater, moet hij geclassificeerd worden als homo. Dit soort types is natuurlijk nooit ergens anders in de wereld geweest en weet dan ook verder geen
flikker van de cultuur der homo sapiens op het gebied van seksualiteit. There is more between heaven and earth than dreamt
of in Biebers philosophy. „It is not normal for a man to ‘make
love’ to a man. It doesn’t disorder sexual development for two
men to make love to each other. It is merely evidence that their
sexuality has already been disordered. The question of which is
healthier – homosexuality or no sexuality – is not a good
question to begin with, since both situations indicate sexual
difficulties.”
Waar haalt zo’n man zijn „wijsheden” vandaan? Wat is normaal
in seksualiteit? Wat staat erover in Biebers seksuele bijbeltje? Ik
wil niet eens over Afrika of Azië iets zeggen, maar laat meneer
Bieber eens gaan kijken naar graftombes bij Paestrum in ZuidItalië daterend uit de vijfde eeuw voor Christus, zoals op de
foto, die ik in de fotosectie zal bijvoegen, waar een man een
jongeling een zoen gaat geven op een feest, terwijl ze samen op
een divan liggen.
Bieber: „Homosexuals have unconscious fears of reprisal that
they associate either with heterosexual intercourse itself or with
fears of having a sexually fulfilling sustained love relationship
with a woman. In my view, homosexuality is maladaptive, because it is based on fears that are not realistic and not because of
cultural unacceptability. It would be no less abnormal if it were
culturally accepted.”
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niet voor een vrouw an sich, voor het aangaan van man-vrouwrelaties (wat ik dus meer dan eens heb gedaan), laat staan voor angst
voor een blijvende seksuele band (in liefde) met een man of een
vrouw. Vrouwen wees ik pas op den duur af, zoals ik nog onlangs,
in deze dagboekpagina’s, op 10 april 1971, de overigens seksueel
aantrekkelijke „polderjongen”, Herman P., afwees omdat er met
hem geen werkelijk contact was te leggen. Met vrouwen in mijn
leven, Micheline, Inez, Frieda, Ellen of Emily (toen dus mevrouw
Zain) voelde ik geen Seelenverwantschaft zoals met Wicher (niet
gay), Henk (niet gay), Freddy (niet gay), Bertie (gay), Martin (niet
gay), John (niet gay), Frits (gay), Erik (niet gay) Richard (gay),
Loet (niet gay) en in die dagen Peter (gay). Ik zocht sedert het ontdekken van mannenvriendschappen gemakkelijker en eerder contact met vrienden dan met vriendinnen. Na de ontdekking in 1950
dat er ook werkelijk seksueel contact met een andere man mogelijk
was (via Bertie) zocht ik inderdaad voortdurend „losse floddercontacten” met andere jongens, die pas voor het eerst bij Richard
(1966-1967) en nadien bij Peter (1967 - ….) de dimensie van totale omhelzing kregen, dus die een normale man-vrouwrelatie, zoals
Bieber die zou noemen, moest gaan vervangen door een, wat ik
langzamerhand was gaan beschouwen, normale man-manrelatie.
Maar wat ik ontdekte, eerst bij Richard en vrijwel meteen erna bij
Peter, was dat „losse flodderseks” niet in duurzame, liefdevolle
seks is te transformeren – zoals tussen mannen wel degelijk mogelijk schijnt te zijn en wat toen ik Peter leerde kennen ook tussen
hem en Philip Nasta aan de gang was. Met andere woorden: alle
pogingen om in de afgelopen twintig jaar een symbiose tot stand te
brengen tussen een mannenvriendschap met daaraan hecht verbonden een permanente you only seksuele relatie zouden schipbreuk lijden. In 1981 ontmoette ik een jongeling – vergelijkbaar met de
schilderingen op de Romeinse vazen en graftombes van 2500 jaar
geleden – maar ondanks uiterste pogingen (mijnerzijds) onze minds
en bodies in een blijvende en onverbrekelijke alliantie te verenigen,
zou ook deze inspanning faliekant mislukken. We zijn weliswaar
vrienden gebleven. We hebben zelfs nog steeds momenten dat we
seksueel in elkaar opgaan, maar een love affair in de zin van huisjeboompje-beestje, zoals andere mannenparen die kennen, is het
nooit geworden. Summa summarum: mijn conclusie (op 65-jarige
leeftijd) is dat een homo love affair voor mij niet is weggelegd. Ik ben
dan ook opgehouden er de architect van te willen zijn. Wanneer
ik in 1991 nog eens meneer Biebers stellige verklaringen teruglees
over wat homoseksualiteit is en niet is rijzen mijn haren te berge
en vraag ik mij af waar de man al zijn pertinente stellingen vandaan
moet hebben gehaald. Ze slaan namelijk nergens op. Homo-emo252
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Dr. Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome, heeft
een bijzondere brief geschreven aan dr. Jermen M. Gvishiani,
Vice Chairman of the State Committee for Science and Technology of the USSR Council of Ministers, 11 Gorki Street,
Moskou.
Dr. Peccei had me op het hart gedrukt de Sovjets bij mijn film
over think tanks te betrekken. Dr. Gvishiani was zijn beste vriend
in de Sovjet-Unie, want hij heeft in samenwerking met hem
de Fiat fabrieken in Rusland opgezet. Dr. Gvishiani, die is getrouwd met Ludmyla Kosygin, de dochter van de huidige Sovjetpremier, tekent via zijn organisatie buitenlandse handelscontracten. Omdat Gvishiani een dezer dagen in Parijs zou zijn,
meende Peccei dat ik hem daar zou ontmoeten. Ton Neelissen
was enthousiast en zei dat hij mee wilde gaan. Daar heb ik een
stokje voor gestoken. De introductie gold mij, niet Neelissen.
Een griet tegen twee vriendinnen: „Waarom zijn er nu weer
vlaggetjes op de tram?” „Het zal wel weer voor een van onze
mesjokke prinsjes zijn (…).” Neerlands aanstaande moeders
(…).
Kafka: „Je schoolkameraad, de kleine Karl Benda, werd niet
door een goederentrein maar al lang daarvóór door de liefdeloosheid van zijn omgeving vermorzeld (…).”
Kafka: „De pen is niet een instrument maar een orgaan van de
schrijver.”
Zond dr. Aurelio Peccei een telegram om hem te bedanken
voor de introductie bij Jermen Gvishiani.
Time publiceert een omslagverhaal over The New Genetics. Het
artikel spreekt over „mental dust” als resultaat van 35.000 jaar
menselijk bestaan. Geen macht ter wereld kan de opeenhoping
van „mentale stof” tegenhouden, zoals niemand heeft kunnen
voorkomen dat er raketten zouden worden ontworpen, die alle
leven op aarde zouden kunnen vernietigen. Er is een sneeuwbaleffect aan de gang towards nothingness. In dit verband zou ik
als think tank het Institute of Society, Ethics and Life Sciences in
Amerika in mijn film willen betrekken.
Had een aardig gesprek met Milo Anstadt over mogelijkheden
om bij de VARA wat te doen. Hij wilde met Hans Jacobs spreken: „Tenzij hij natuurlijk al bevooroordeeld over jou is.”
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tionaliteit is een hoofdstuk apart. Het heeft niets met normaal of
abnormaal te maken. Het is van alle eeuwen en het zal van alle
eeuwen blijven.
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16 april 1971

Casper Bake stond vanmorgen om 09:30 uur met zijn eend
voor de deur. Vanaf het balkon zag hij er zalig uit. Zette koffie.
We hebben urenlang intensief gesproken. Alles zit goed aan die
jongen. (Alles?)
Om 09:15 uur slaagde ik erin verbinding met Peking te krijgen
en Djawoto aan de lijn te krijgen (via Stockholm). Hij was zeer
verbaasd. Heb maar niet naar het advies van Jaap Jansen geluisterd om hem te laten zakken. Ik vroeg of hij iets zou kunnen
doen aan een visum voor Pearl Buck en mij, maar die gedachte ontmoedigde hij meteen. Hij is natuurlijk ook een soort refugié, maar tenslotte was hij er een aantal jaren ambassadeur,
dus hij moet toch over de nodige contacten beschikken.
Ik kreeg de indruk dat Casper meisjes als playthings beschouwt en
niet betrokken raakt bij een gevoelsmatig relatie. Hij had Love
Story tweemaal gezien en geen traan gelaten. Is hij onderkoeld
emotioneel? Gaf hem een paar van mijn Texas Frye boots, die
hem lekker stonden bij een beige broek. Bij het afscheid gaven
wij elkaar een zoen. Zie hier, een straight guy die volkomen
spontaan en natuurlijk reageert. Wat zou psychiater Bieber
hierop hebben te zeggen? Heerlijk om Casper op Amerbos te
hebben. Hij had de lichten van zijn auto aangelaten. Ik moest
hem aantrekken.
254
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19 april 1971

Peter kwam. Ik schrijf dan vrijwel geen dagboek. Hij belde om
21:40 van CS. Rita was hier. We gingen hem samen ophalen.
Hij zag er vreemd uit, met een miezerig soort snor. Geleidelijk
werd hij weer zijn oude onbedorven zelf. Uiteindelijk arriveerden ook Helga en Erik van der Leeden totaal verkleumd
op een brommer uit Delft. We gingen om 23:30 uur pas aan tafel. Rita ouwehoerde non-stop tot 03:00 uur. Peter, Erik en ik
kletsten nog verder in mijn zespersoonsbed in de master bedroom. Vreemd dat terwijl ik Erik in geen tijden had gezien er
totaal niets was veranderd.
Rollo May wijdt een beschouwing aan de in Amerika heersende apathie: „as an infection of the mind,” over bijvoorbeeld de
Nixon-invasie in Laos. Hij denkt dat het proces tegen luitenant
William Calley de Amerikanen slechts tijdelijk uit hun „zombielike state” heeft geschud. Daarna verviel men weer in de bekende apathische toestand van onmacht iets aan de feiten te veranderen, maar, zo waarschuwt deze psycholoog, wanneer gevoelens van wanhoop en uitzichtloosheid lang genoeg aanhouden
ontstaat de „condition that breeds dictators.” Hij vervolgt: „This
is why I believe that Nixon’s expressed goals of a lower decible
of protest and a tranquilized society is exactly the wrong way
to meet the problem.” Wie luistert naar Rollo May?304
Oud-ambassadeur Djawoto schrijft uit Peking: „I would be
very glad if I could meet you. I would be glad to hear from you
many things you have heard about recent developments in Indonesia and about Indonesians you have met abroad. De ‘wartawan istana’305 die verre reizen doet kan zeker veel verhalen. I
am very anxious om deze globerotting ‘wartawan’ te zien. But
I am really unhappy I cannot do anything to help Pearl Buck
and you in getting visa. I am not in a position to do that. You
surely know that this is a question in the sphere of ‘high level
policy’ or ‘diplomacy’, particularly in regard to Pearl Buck as
an American citizen.”306
In overleg met Ton Neelissen zond ik premier Chou En-lai het
volgende telegram:
304 The New York Times, Op-Ed Page, 10 april 1971.
305 Bahasa Indonesia voor ‘journalist van het paleis’ wat een bijnaam was, die ik opliep
tijdens de vele reizen met Bapak.
306 Brief uit Peking van 12 april 1971.
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Het klote Journaal van de NOS spreekt nog altijd over „rood”
China wanneer ze China bedoelen. Ze merken het niet.
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National Dutch Television requests kindly permission
to visit China accompanied by American Nobel prize
winner Pearl S. Buck now 78 years old – stop – she did not
visit China in 40 years and expressed her fervent hope
to return to the land of her youth before she dies – stop
– would your excellence allow us to travel to Peking
from the Hague in the near future and send your approval to the chinese legation in the netherlands, Willem
Oltmans, NOS television, Hilversum, Holland.

20 april 1971

Parijs
Peter en ik vertrokken om 13:15 uur uit Amerbos en arriveerden om 21:15 uur in Hôtel de France et Choiseul. Philip Nasta
belde ons hier op, want het was de 77ste maandelijkse viering
van hun relatie, die ze altijd samen vierden.
We aten ergens in St. Germain en zaten nog laat op het terras
van de Deux Magots.
21 april 1971

Begon de dag met mam te bellen, want vijf jaar geleden stierf
mijn vader.
Het is zalig lenteweer. We reden voor de lunch naar Rambouillet.
Om 16:45 uur werd er door de pr-man van de Sovjets gebeld,
Mr. W.I. Fedorowski, dat het interview alleen in Moskou zou
kunnen worden gefilmd. Ik gooide het meteen over een andere
boeg en zei: „Okay, ik wil geen interview, maar ik wil kennis
maken en dr. Gvishiani een hand geven.” Dat kon zeker worden geregeld. Morgenochtend om 11:45 uur in Hotel Athenée
Palace, Dewi’s favoriete plek. Fedorowski schakelde zelfs op
vrij redelijk Nederlands over en zei vroeger op de ambassade in
Den Haag te hebben gewerkt.
Neil Sheehan, die drie jaar voor The New York Times in Saigon
was gestationeerd publiceerde een lijst van 33 boeken over de
oorlog in Zuidoost-Azië, schreef er commentaar bij en zette
erboven: SHOULD WE HAVE WAR CRIME TRIALS? 307
Sheehans reportage bezorgt me kippenvel. Zelfs toen hij in 1967
bij de mars van de jeugd naar het Pentagon de spreekkoren
hoorde met: „Hey, Hey, LBJ: how many kids did you kill today?” was het nooit in Sheehans hoofd opgekomen om de president als een oorlogsmisdadiger te zien. „A misguided man,
307 The New York Times Magazine, 28 maart 1971.
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22 april 1971

Café de la Paix
Heerlijke dagen.
Toen ik Peter het artikel van Rollo May uit de New York Times
liet lezen over apathie van de kudde ten aanzien van wangedrag
van overheden – en de psychologische uitleg ervan – merkte hij
op: „Dit is het enige wat me werkelijk interesseert.” Dat wist
ik en weet ik, maar hoe hem in die richting te stimuleren, dat is
al enkele jaren de vraag.
We lunchten op een terras in Versailles.
Iets na 12:00 uur verscheen Fedorowski vergezeld van een ander boers Russisch type in de lounge van het Athenée Palace
Hotel. Even later verscheen dr. Jermen Gvishiani, betrekkelijk
jong, in een perfect kostuum. Hij kon een Italiaan zijn, maar
hij was een Georgiër, en ons contact was meteen raak. Ik vroeg
vijf minuten. We bleven twintig minuten bij elkaar. Ik zette het
doel van onze film uiteen. Hij zou drie dagen naar Brussel gaan,
daarna een dag in Den Haag en dan terug naar Moskou. Dan
zou er eerst de 1 mei-viering zijn, dus omstreeks 15 mei zou ik
hem in Moskou kunnen filmen. „U maakt een belangrijk film,
want tenslotte groeit uw systeem naar ons toe en wij groeien
naar u toe,” zei hij in perfect Engels. Juist de Nederlandse televisie, als outlet van een klein West-Europees land, zou een be308 John Kennedy werd vermoord. Hij wilde de VS aan Vietnam onttrekken. Welke
krachten hadden belang bij zijn dood? Zij, die de oorlog tot nieuwe hoogten wilden opvoeren?
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perhaps, an egomaniac at worst, but not a war criminal,”
schreef hij. Hij versloeg de oorlog in totaal vijf jaar, waarvan
drie jaar in Saigon. Niemand in Washington of Saigon was op de
hoogte van wat er volgens internationaal recht onder oorlogsmisdaden werd verstaan. Men kende de wetten niet. Men las ze
niet. Maar journalist Neil Sheehan heeft kennisgenomen van
de inhoud van de 33 boeken en dit gevoegd bij zijn eigen ervaringen aan het front, komt hij tot de volgende observatie: „If
you credit as factual only a fraction of the information assembled here (in these 33 books) about what happened in Vietnam,
and if you apply the laws of war to American conduct there,
then the leaders of the U.S. for the past six years at least, including the incumbent President Richard M. Nixon, may well be
guilty of war crimes.”308 Ik ben al heel lang van mening, ook
zonder kennisname van de drieëndertig boeken, dat de VS in
Vietnam en Zuidoost-Azië schuldig zijn. Hoe lang heb ik er al
niet over in mijn dagboek geschreven?
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langrijke rol kunnen spelen. Hij vond ook dat ik het Sovjet
academische centrum bij Novosibirsk diende te bezoeken. Als
voorzitter van de Sovjet Staatscommissie voor Ecologie beschouwde hij het de taak van journalisten om ook aan dat hete
hangijzer speciale aandacht te besteden. De film zou dan in
1972 tijdens de Wereld Milieu Conferentie in Stockholm kunnen worden vertoond. Hij vroeg Fedorowski een memo aan
de Sovjetambassadeur in Den Haag te sturen dat er geen problemen met mijn visum zouden zijn. Bij nader inzien prikten
we 7 mei voor de opname in Moskou.309
23 april 1971

Parijs
Zon. Terrasjes. Lezen.
„Liegen is namelijk een kunst die – net als iedere andere kunst –
alle krachten van de mens opeist. Je moet je er geheel en al aan
overgeven. Je moet de leugen eerst zelf geloven, dan pas kan je
andere mensen overtuigen. De leugen eist het vuur van de
hartstocht. Daardoor onthult ze meer dan ze verbergt. Dat kan
ik mij niet veroorloven. Daarom is er voor mij een schuilplaats,
de waarheid.”310 Dit dagboek is mijn schuilplaats.
„De waarheid is wat ieder mens nodig heeft om te leven en
toch van niemand kan krijgen of verwerven. Ieder mens moet
haar altijd weer uit zijn eigen innerlijk produceren, anders gaat
hij ten onder. Leven zonder waarheid is onmogelijk. Misschien
is de waarheid het leven zelf.”311 Mijn dagboek is mijn regelkamer van mijn persoonlijke „waarheidsatelier.”
Terwijl we soms samen naar de niet aflatende stroom van mensen langs de Place de l’Opéra kijken lees ik dat Kafka heeft gezegd: „Alledaagse gezichten lopen je als een geheimzinnig insectenleger voorbij (…).”
Ik denk trouwens dat je kranten uit verveling, en misschien alledaagse nieuwsgierigheid, koopt. Een boek koop je uit eenzaamheid, uit verlangen contact te hebben met de koning of
koningin der bijen uit dat insectenleger.
11:20 uur
Peter: „Ik voel me zalig, jij ook?”
Na een heerlijke dag kregen we ’s avonds laat in St. Germain een
afschuwelijke keet over een Perzisch jongetje dat we tegenkwamen.
309 Deze plezierige ontmoeting zou tot een jarenlange vriendschapsrelatie met dr. Gvishiani leiden.
310 Gesprekken met Kafka, idem, p. 112.
311 Gesprekken met Kafka, idem, p. 154.
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25 april 1971

Zette Peter op de terugweg in Oostelbeers bij Philip Nasta af.
Mao Tse-tung heeft gezegd dat Richard Nixon in Peking welkom is, aldus zegt Edgar Show. Na de uitwisseling van pingpongteams, nu Nixon zelf? Dit had ik nu Pearl Buck gegund!
26 april 1971

„The public is a lost cause (…).” – Robert Lowell.
Buitenlandse diplomaten mogen tot na de zogenaamde verkiezingen in juli niet meer buiten Jakarta komen. Dan weet je
toch waar Suharto en het militaire regime mee bezig zijn. En
toch vooral de koningin sturen. Ik ben er ontzettend tegen.
27 april 1971

Bracht mam een boeket rozen. Vroeg twee rozen terug en
bracht ze naar het graf van mijn vader, where I prayed. Mams tulpen van de 26ste waren nog mooi maar hadden water nodig.
Tussen Baarn en Den Dolder passeerde ik een donkergroene
Volvo stationwagon, A-99. Claus in blauwe sweater en rode
coltrui. Hij zwaaide terug.
Oud-ambassadeur Zairin Zain en Emily dineerden gisteren bij
312 Rollo May e.a., Psychologie Existentielle, Editeurs EPI, Parijs 1971.
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Parijs
We kunnen zo intens samen van alles genieten. Alles: boeken,
praten, muziek, mensen kijken, super positief. Maar we zullen
ook altijd weer struikelen en in de diepte duiken over deze priorities, deze situaties met derden.
Vond een aardig boekje Psychologie Existentielle door Rollo
May, Gordon Allport, Carl C. Rogers, Abraham Maslow en
Herman Feifel.312 Rollo May: „La vérité n’existe pour l’individu que lorsqu’il la reproduit en action.” William James zegt dat
je waarheid niet zittend in een gemakkelijke stoel zult vinden
en dat „la volonté et la décision sont des préalables à la découverte de la vérité.”
Monsieur M. Derche, directeur van Hôtel de France et de Choiseul, bevestigde dat ik al vijfentwintig jaar zijn gast was. Heb
meteen besproken om het weekeinde van 19 tot 21 mei hier
weer met Peter te zijn. Hoe onmisbaar zijn clashes? Toen ik hem
wakker maakte ging er een golf van affectie door me heen en
we omhelsden elkaar. De mens leert zichzelf het beste kennen,
zegt Kafka, in de liefde en de dood.
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de Van Roijens in Wassenaar. Tenslotte begon Zain zijn carrière als diplomaat bij dr. J.H. van Roijen tijdens diens VN-activiteiten. Emily: „Het was precies als vroeger: een butler opende
de deur (…).” Bij dat gesprek had ik wel eens willen zijn.
28 april 1971

Bijzonder genoeglijke ontmoeting met Emile van Konijnenburg. Hij adviseerde te proberen een contract met Masagung,
de Indonesische uitgever, te krijgen voor De Verraders. Daarna
zou Ibu Hartini haar eigen boek (met mij) bij Masagung kunnen
aankaarten waarna Masagung voor mijn visum zou kunnen
zorgen gezien diens uitstekende betrekkingen met Suharto.
Joseph Conrad beschouwt seks „more often an aspect of dishonour, than part of a living relationship.” Hij ook al?
Life Magazine wijdt een heel nummer aan China. Interessant.313
„Ik ben een doodlopende straat.” – Kafka.
Ralph Nijendorf kwam langs. Hij is nu smoorverliefd op een
zekere Addi. Ik ben blij voor hem.
Emily Zain vertaalde een brief van Masagung in Bahasa Indonesia van 21 april uit Jakarta voor me. Hij schrijft dat hij overweegt De Verraders in het Engels uit te geven. Emily had een
cake voor me gebakken.
29 april 1971

Nachtmerrie. Iemand vroeg me: „Weet je dat Peter is vermoord?”
Julian Spoor belde dat zij depressief was. Ze nam geen uitnodigingen meer aan en ging nergens meer naartoe. Ze herhaalde:
„Als je jouw huis binnenkomt, zeg je: hier woont iemand met
een warm hart.”
Jan Cremer: „Ik ben nu voor goed van Panchita af. Zij praat alleen nog maar over geld. Zij had nog 12.000 gulden voor me
bewaard en die geeft zij niet terug.” Wat gebeurt er dan met
zijn dochter?
Sjoerd Rodermond heeft voorgoed met De Telegraaf gebroken,
zei hij me. J.J.F. Stokvis was een gentleman, maar de heer H.
Goeman Borgesius…. De keet was ontstaan, omdat hij een artikel zou hebben geschreven dat feitelijk op het terrein van
Frits Gongrijp zou hebben gelegen.
Peter: „Ik ben nooit jaloers geweest, en als ik jaloers zou zijn,
zou ik het toch nooit laten merken.”
313 Life, 30 april 1971.
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1 mei 1971

Gisteren uren met Peter op het strand gelopen.
Organiseerde een avondje, want André Spoor zat in Washington DC en ik wilde Julian afleiding bezorgen. Naar Amerbos
kwamen: Julian, Jaap en Gonnie Drabbe, Thijs Chanowski,
Harry Hagedorn en zijn vriendje Petertje en Willem Alfrink.
Peter en Julian klikten prima, zoals ik had verwacht.
Rustige, ontspannen dag aan het strand in Noordwijk.
„Het leven is het weinige dat van sterven is overgebleven
(…).Wij leven in een inflatie van mensen (…). De mens is
treurig omdat hij te midden van de steeds groeiende massa’s iedere minuut hoe langer hoe eenzamer wordt.” Kafka vervolgt:
„De weg naar de liefde leidt altijd door vuil en ellende.” Hoe
weet hij dat? „De liefde maakt altijd wonden die eigenlijk nooit
goed genezen, omdat de liefde altijd in vereniging met vuil
verschijnt. De scheiding van liefde en vuil is alleen mogelijk
door de wil van de geliefde. Zo’n hulpeloos mens als jouw jonge vriend heeft eigenlijk nog geen eigen wil in de liefde en
wordt door het vuil geïnfecteerd. Hij is het slachtoffer van de
verwarring en zijn onrijpheid. Daardoor kan ernstige schade
ontstaan. De verbitterde gelaatsuitdrukking van de man is vaak
niet anders dan de bevroren verwarring van de knaap.”314
Was perplex over de toepasselijkheid van Kafka’s uitspraak op
de huidige situatie tussen Peter en mij en liet hem dit lezen.
314 Gustav Janouch, Gesprekken met Kafka, Querido, Amsterdam 1967, p. 165.
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Richard Nixon gaat naar China.
Reuter meldt dat de militaire commandant van Oost-Java, generaal Wahono, de communistische ondergrondse heeft beschuldigd van moord, sabotage en pogingen de algemene verkiezingen van 3 juli aanstaande te doen mislukken. Al die doorzichtige leugens van het Suharto-regime dienen alleen maar als
een excuus voor nieuw arrestaties en moordpartijen door de
militairen. Alleen al in Wahono’s regio zijn weer eens 192 personen gearresteerd op beschuldiging van subversieve activiteiten. Wahono heeft verder verboden verklaringen af te leggen,
die het communisme kunnen bevorderen – en in één adem, alsof het iets met elkaar zou hebben te maken – „verklaringen die
oud-president Sukarno zouden kunnen verheerlijken.” Hoe is
het toch mogelijk dat het Indonesische volk zich jaar in jaar uit
door haar generaals naar de slachtbank laat leiden? Is de terreur
van Suharto dan dermate vernietigend en beslissend?
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Liet Peter vanavond in de stad zijn gang gaan en eindigde zelf
bij het rosarium in het Vondelpark, waar ik Djin ontmoette, een
sexy Indonesische jongen, met boots, corduroy en gele coltrui,
die al negen jaar in West-Berlijn woonde. Hij was op weg naar
Jakarta voor een vakantie van twee maanden. Hij was wild,
agressief en in alle opzichten in de roos. Een heerlijk nummer
in de nacht in Gods vrije natuur. Toen ik bij het afscheid nemen nog eens goed in zijn gezicht en ogen keek kreeg ik dezelfde gevoelens als bij de VARA-film van vanavond: The lady en
de koekjes.
Kwam pas om 06:45 uur uit het park thuis.
2 mei 1971

E. Heldring schrijft in de NRC 315 dat president Sukarno de heer
Luns als de meest populaire man in Nederland beschouwde.
Waar haalt hij de bullshit vandaan? Ik schreef hem dus, met een
kopie aan Spoor, dat ik in februari een lezing had gegeven in
Sewickley, Pennsylvania waar een dame naar me toe kwam om
te vertellen dat haar dochter met zijn zoon was getrouwd. Ik
heb toen geantwoord: „E. Heldring is de James Reston van
Nederland. Als de ene journalist tot de andere: hoe durft u de
lezers van de NRC dergelijke bullshit voor te zetten.” En ik refereerde aan het feit in 1966 zelf met Sukarno over Luns te hebben gesproken. Ik besloot tevens nu maar eens op papier te zetten wat André Spoor me enige tijd geleden als uiterst vertrouwelijk had meegedeeld.316 Refererend aan Luns’ leugenachtige
rol inzake Nieuw-Guinea en de zogenaamde Amerikaanse beloften schreef ik:
Terwijl J.H. van Roijen, die bij het gesprek met John
Foster Dulles aanwezig is geweest, duidelijk te kennen heeft gegeven dat Luns loog. In zo’n mate zelfs
dat Van Roijen het indertijd zijn plicht achtte dit
aan H.M. de Koningin te moeten gaan opbiechten. Vandaar ook, de aan insiders voldoende bekende opinie op
Soestdijk vis-à-vis de man, die u gemeend heeft zo
aardig in het zonnetje te moeten zetten. Mij dunkt,
zonder noodzakelijkerwijs een afscheidsartikel als
trap na samen te stellen, waren er voor u tal van mogelijkheden geweest om een duidelijker en vooral meer
waar beeld van Luns te schetsen dan u deed (…), dus
315 Heb het oorspronkelijke artikel helaas niet bewaard, of het is naar een Luns-map gegaan en weggeraakt.
316 Dit had Van Roijen onlangs in Londen aan Spoor verteld.
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3 mei 1971

Ton Neelissen kondigde een primeur aan. Panoramiek zou zondag een gesprek met Chou En-lai uitzenden. Ik lichtte de Chinese legatie in Den Haag in. Later belde hij terug. Het was een
fout van CBS (natuurlijk). Niet Chou zou in beeld verschijnen
maar Chiang Kai-shek. Of je nog een eitje lust. Met Hilversumse amateurs sta je constant in je hemd.
3 mei 1971

Neem mijn pet af voor de Amerikaanse demonstranten tegen
de oorlog in Vietnam. Denk aan Jonathan.
Telefoneerde W.I. Federowsky in Moskou, want er is natuurlijk nog steeds gelazer over mijn visum. Hij was vriendelijk en
zou de ambassade telefoneren.
Op het strand tippelde de Duitse vriend van Peter Gottmer hevig op Peter. Zo gaat dat in dit bedrijf.
George de Mohrenschildt zendt een knipsel over Dewi vanuit
Dallas. „Enclosed a story about your lovely girlfriend. You have
a very good taste.” Dewi was Bung Karno’s taste. „Also enclosed an article about my less attractive friend, Papa Doc (Duvalier, President of Haïti) who died. I heard that his son Jean
Claude (19) loves to shoot soldiers and peasants, just for the hell
of it, to keep in practice.” Op Bishop College was een fikse
brand geweest en waardevolle kaartsystemen waren verloren
gegaan. Of ik had gelezen dat er drie Texas sheriffs waren vermoord door problemen met Mexicaanse Amerikanen. „When
shall we see you again?”
4 mei 1971

Peter en Casper zijn aan de hasj. Ze kunnen het samen prima
vinden. We zijn naar het strand gegaan. Perfect. Heb lang met
Casper zitten praten. Zijn vader, generaal Van den Wall Bake, is
commandant van de landmacht geweest en schijnt na een botsing met premier De Jong uit protest te zijn afgetreden. Prins
Bernhard was het blijkbaar met zijn vader eens geweest. Eigenlijk interesseren die details me niet zo. Casper en ik schuiven
steeds dichter naar elkaar toe, en dat is belangrijk.
Jonathan Raymond schrijft weg te drijven van politieke bewegingen en agitatie. Hij vindt dat hij nu zijn eigen leven moet
317 Het leek me nuttig dat ik zodoende Spoor dwong deze uitspraak met zijn collega
Heldring te delen, als dit niet al was gebeurd.
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toch geen James Reston! Met collegiale groeten, Willem Oltmans.317
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leiden „without worrying about everybody else.” Jono: „Some
day the contradictions of this country will break and I may be
able to have some part, but I cannot only think and wait. I must
do something I enjoy. This is all very simple, but it took a while
to realize for me.” Wat ik droevig vind, is dat hij geen contact
meer heeft met Elisa en haar zoontje, zijn zoontje.
5 mei 1971

Ze zijn bij de Chinese legatie in Den Haag ook goed gek. Nu
gaat Roelof Kiers met cameraman Hans van Genderen van de
VPRO wel naar Peking, en Pearl Buck en ik moeten buiten
China blijven. Intussen nodigt Mao met zoveel woorden oorlogsmisdadiger Richard Nixon uit. Ik vraag me af wat Maobewonderaar Jaap Jansen nu voor commentaar heeft.
Peter wilde in Amsterdam blijven. De directeur van de toneelschool in Maastricht liet zijn vriendin Leonie al bellen waar hij
bleef. Heb hem ziek gemeld.
Peter bleef op Amerbos. Ik ging naar Bilthoven om mam mee
naar de Roskam te nemen voor ik naar Moskou vertrek. Het
leek of we geen contact hadden. Vreemd. Ik staarde naar haar
en was bezorgd. Zij leek ook iets geforceerds te hebben. Of
was dit verbeelding?
Op het strand zag ik eindelijk Fred de la Bretonnière weer met
zijn (Indische) vriendin en voor hij nog iets had gezegd vroeg
ik: „Wanneer komt de baby?” Over vier weken.
Heb voor Casper Eenzaamheid van Carp gekocht.
6 mei 1971

De Volkskrant vraagt zich in Ten Geleide af of John Vorster
(Zuid-Afrika) en Richard Nixon met Hitler zijn te vergelijken.
Tijdens een herdenkingsplechtigheid van „J’accuse” zou dit
namelijk herhaaldelijk zijn beweerd. Maar kan men het structurele geweld in Zuid-Afrika tegen de niet-blanke meerderheid en het veel dodelijker oorlogsgeweld in Indo-China „op
een lijn stellen met volkerenmoordenaar Hitler?” aldus het
blad. De apartheidspolitiek en het Vietnam-beleid druisen in
tegen het menselijke rechtsgevoel. „Maar de opperste Nazibaas
heeft doelbewust en systematisch de uitroeiing van miljoenen
joden en zigeuners nagestreefd. Daarom moet elke vergelijking
tussen ‘Endlöser-Hitler’ en het duo Voster-Nixon wel banaal
en ongenuanceerd aandoen.”
Voor mij staan het vermoorden van negenenzestig mensen (en
honderdtachtig gewonden) op een namiddag in 1960 in Sharpville, of wat Nixon en voor hem LBJ in Zuidoost-Azie hebben
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aangericht, op één en dezelfde lijn met Hitlers optreden in Europa tussen 1936 en 1945. Ik zie niet in waarom Hitlers extreme pathologie de joden uit te roeien noodzakelijkerwijs de
bombardementen van Rotterdam of Warschau zou moeten
overschaduwen. Is er verschil tussen de jacht van Hitler op joden of die van Israëli’s op Palestijnen? De hele santenkraam valt
onder oorlogsmisdaden. Punt.
Na eindeloos gelazer over een hotelreservering in Moskou en
mijn visum kwam Vladimir Opalev, de persattaché, mijn paspoort (met visum) persoonlijk naar Amerbos brengen. Het gaat
nu dus echt gebeuren: Moskou.
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7 mei 1971

Hotel Ukraine, Room 2403
Peter was lief en rustig vanmorgen. Bracht hem naar CS voor zijn
trein naar Maastricht.
We aten gisteravond rijsttafel in Deli wat hij altijd heerlijk vindt.
Toen we op Amerbos terug waren verschenen onverwacht na
elkaar Wim Hoogenkamp en Jan Cremer.
Toen ik op Schiphol de douane wilde passeren lag er een opsporingsbevel vanwege een Hertz Escort, gehuurd in juni 1970,
teruggebracht en betaald. Eerst dacht ik nog dat het een Witz
was, maar toen ik een uur werd opgehouden werd ik boos. Of
heeft het te maken met mijn vertrek naar Moskou?
In Vietnam zijn weer eens acht soldaten, allen tussen de 20 en
23 jaar, gearresteerd omdat zij vanuit een helikopter van de
335ste Assault Company nabij Dong Tam, 50 kilometer van
Saigon, een aantal burgers met mitrailleurs hebben neergeschoten. De afgelopen week werden „maar” 69 Amerikanen gedood
in Vietnam en „maar” 592 gewond. Zo gaat het maar onverminderd door.
Frank de Jong maakt veel ophef in De Telegraaf 318 over het bezoek van generaal Abdul Haris Nasution en zijn vrouw aan de
Keukenhof. Hij was ook op Soestdijk geweest voor een ontmoeting met prins Bernhard. Generaals zoeken elkaar nu eenmaal gaarne op.
Nam vlucht 230 van de Aeroflot. Niet zo’n gezellig toestel. Het
is onrustig in dit toestel. Moest gaan verzitten vanwege een constant gillend Russisch kind.
„Buiten de ziel om is niets de moeite waard om bewonderd te
worden.” – Petrarca.
Kwam binnen via de Moskouse VIP-room en werd door een
dame van Gvishiani’s bureau, mevrouw Mila Wolkova, afgehaald in een keurige zwarte Russische auto. Ze stond zelfs bij
de vliegtuigtrap. Een VIPstewardess liep ook mee. Op weg naar
de stad werden we aangehouden. De chauffeur moest een roebel betalen wegens te hard rijden. De luchthaven viel op als een
318 De Telegraaf, 6 mei 1971.
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8 mei 1971

Moskou
Een Joegoslaaf vroeg mijn eerste indruk: „Uniformity, dullness
and I am asking myself, are these the people that travel to the
moon?”
Trok witte Levi’s aan en Peters blue shirt; starende blikken van
alle kanten en giechelende grieten. Ze zijn niets gewend. Hier
draagt iedereen zwart, donkerbruin. Zelfs hun eigen favoriete
kleur rood zie je bijna nooit.
De vrouw bij Intourist begon over Vietnam. „Do you think
there will be a world war?” Ik gaf hetzelfde antwoord als bij
Amerikaanse lezingen, „You Russians are too intelligent to let
it happen.” Waarom de Amerikanen zich niet terugtrokken uit
Vietnam? „Nikita Khrushchev also withdrew from Cuba,” zei
ze. Niet helemaal, met de raketten, ja, maar voor de rest bleef
hij echt zitten.
Probeer oude bekenden als Olga Chechotkina (Pravda) en Vadim Dubovnik (Radio Moscow) te vinden, wat niet eenvoudig
lijkt. Moskou heeft niet eens een telefoonboek in 1971!
De straten stinken hier even erg als bij ons naar benzine. Om een
ijsje te halen op zowat het enige terrasje in Moskou sta je 15
minuten in de rij. Een glas limonade, uit een melkblik overgegoten in een soort stopfles en wanneer het eenmaal de consumer
bereikt is het een klap in je gezicht (zonder smaak).
Werd op straat door twee jongens aangehouden: of ik dollars
wilde ruilen. „I don’t feel like being send to Siberia.”
„No problem, the secret police only patrols around the hotels.”
Of ik dan kleren wilde verkopen.
De volgende jongen, die bij me kwam zitten was een luitenant
in het tankcorps geweest. Hij wachtte op een vriendje, die ook
een dollarwisselaar was: twee roebels voor een dollar is de officiële koers. Zij gaven 89 roebels. Er hingen overal rode vlaggen want morgen wordt de overwinning op de nazi’s herdacht.
Hij maakte grapjes over een leuze/opschrift „Long Live Communism.” Later, toen zijn vriend was gekomen, zei deze:
„When you come back in a few years you will see big chan267
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bescheiden bijna derde wereldaangelegenheid. De VIP-room
was wel modern en luxueus maar de rest leek me hopeloos.
Er moest stampei gemaakt worden om eten op tafel te krijgen
wat nonchalant na 25 minuten geleidelijk werd opgediend. Een
afschuwelijk orkestje verhinderde ieder behoorlijk gesprek.
De eerste indruk is die van een melige uniformiteit van alles,
die me ontstelt. Doet aan de oorlog denken.
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ges.” Ze zeiden beiden snelle liberale hervormingen voor te
staan.319
Ik kon een ticket voor Giselle in het Bolshoi Theater krijgen
„only when you pay in dollars.” De voorstelling begon om
19:00 uur, maar ik had mijn kaartje in Hotel Ukraina laten liggen en moest dus eerst met een taxi terug. Dit was vrijwel onmogelijk. De meeste vrije taxi’s rijden door, en zelfs in Hotel
Intourist kon ik geen hulp krijgen. Uiteindelijk lukte het. Ik
kwam een half uur te laat.
Ik had box 7 maar kon vrijwel niets zien en moest een groot deel
van de uitvoering staan. Ondanks de vele toeristen zijn de programma’s in het Russisch. Ik kon er dan ook niet achterkomen
wat zich afspeelde en door wie de uitvoering werd verzorgd.320
Het ballet was voortreffelijk, evenals de muziek. Een blonde
danser had een ongelooflijk verleidelijke reet. In de box naast me
zat een enge nicht met een enorme wrat op zijn gezicht en een
binocle. Na de pauze bleek dat ik verkeerd zat en nu heb ik een
voortreffelijke stoel parterre midden, op een hoek. Wil altijd
weg kunnen. Het corps de ballet van vierentwintig meisjes was
werkelijk perfect. Beautiful, beautiful.
Het theater was tot de laatste plaats bezet want er is op een paar
concertzalen en het circus na ’s avonds in Moskou niets te beleven. Het Bolshoi ging om 21:30 uur uit en de natie gaat naar
bed. De maan stond in volle glorie boven het Kremlin. Een
imposant gebouwencomplex waar eens de Tsaren woonden.
Lees in bed Filosofie van het landschap.321
9 mei 1971

Onrust vannacht. Peter ging in mijn droom weer plotseling in
lucht op.
Bij het ontbijt heb ik over het Kremlin gelezen. De communisten gebruiken het als een Lourdes voor het Marxisme-Leninisme. Er stonden weer lange rijen mensen te wachten om tot
de tombe van Lenin te worden toegelaten. Bij de muur van het
Kremlin is het graf van de onbekende soldaat. Ik zag hoe hoge
militairen begeleid door goose-stepping soldiers er kransen neerlegden. Ik liep langs de kuddes en hoewel er hier en daar fraaie
human specimen tussen zaten – zelfs een paar attractieve blonde
kerels – trekt de gemiddelde Rus me absoluut niet aan. Het is
in ieder geval prachtig zonnig weer.
319 Die zouden dus op zijn vroegst tot 1986 op zich laten wachten, met de eerste hervormingen van Mikhail Gorbachev.
320 Van alle reizen heb ik de Russische programma’s in mijn dagboek opgeborgen.
321 Ton Lemaire, Filosofie van het landschap, Ambo Boeken, Bilthoven 1970.
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322 Auto-observation d’une Schizophrène pendant le traitement psychothérapique par
M.A. Sechehaye, Presses Universitaires de France, Paris 1970.
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Je wordt als bezoeker eigenlijk voortdurend aangegaapt. Zelfs
door oude dametjes. Een militair, zelf op de bekende zwarte
Russische laarzen, keek mijn Frye boots zowat van van m’n lijf.
Zo sloppy als de textiel voor de meeste burgers is, zo kleurrijk
en verzorgd zien militairen eruit. Er heerst hier een medailleziekte, niet alleen bij militairen, maar ook bij burgers en zelfs
bij garderobedames in vestiaires.
Lemaire noemt ons bedenkers van onze eigen God (p. 62). Het
is duidelijk wie ze in dit land tot God hebben verheven.
De kenau op de 24ste etage, die moet controleren wie naar binnen en naar buiten gaat – vrije opgang kennen ze hier niet – zei
dat er was gebeld. Verder spreekt ze geen ene taal, dus wie kan
het zijn geweest? De betekenis van toerisme is hier nog niet
doorgedrongen. Hoewel, het dametje van de paspoortenafdeling van het hotel was een schatje. Net zoals het oude vrouwtje
dat buiten lelietjes-van-dalen verkocht.
Ik wilde naar Eugen Onegin, maar de juffrouw van Intourist zei
met een bitse snauw: „No tickets”. Daarop wilde ik naar een
pianorecital: „No tickets.” Ze verordonneerde dat ik naar Don
Quichote moest in het Kremlin Palace. Op weg naar de Kremlin
Palace Hall om 18:30 uur defileerden nog steeds duizenden
mensen voor het monument van de onbekende soldaat. Het
beruchte Kremlin leek achter de hoge muren meer op een collegecampus. Journalisten spreken altijd over de mysteries achter
deze muren. Volop gazons en bomen, prachtige oude Russische
kerken: exciting. I saw the guns captured from Napoleon. Ze hebben ook wel een en ander uitgestaan deze mensen, eerst Napoleon, toen nog eens die fijne meneer Hitler.
Don Quichote van de Russische componist Minkus was niet om
te harden. Ik vermoedde het al. Bij de eerste pauze verdrong het
kunstminnende publiek zich voor de roltrappen om zich naar
de buffetten met heerlijkheden te spoeden, die normaal niet
voorradig zijn in restaurants en winkels. Ik ben na een uurtje
vertrokken. In de bus terug naar het Ukraine Hotel vroeg een
dame in keurig Frans: „Vous êtes de Paris?” Ze zoeken maar al
te graag contact en zijn ontzettend nieuwsgierig. Dit zijn werkelijk mensen van achter een ijzeren gordijn. Later was er vanwege de overwinning op de nazi’s een vuurwerk.
Lees met klimmende verbazing Journal d’une Schizophrène.322
„J’aimerais fuir dans la folie pour échapper à cette peur qui
m’envahit (…). Pour moi, la folie était comme un pays – op-
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posé à la Réalité – où régnait une lumière implacable qui ne
laisse aucune place pour l’ombre et qui nous aveugle.”
Ik lees als ik 30 tot 45 minuten op mijn voer moet wachten in
het restaurant van Ukraina. Een Ethiopische student, een beetje aangeschoten, kwam bij me zitten. Hij vroeg naar mijn kamernummer.
10 mei 1971

Dag van de Duitse invasie in Holland. Eigenlijk begon ik 31
jaar geleden intensief met het schrijven van mijn dagboek.
Er is geen enkele internationale krant te krijgen behalve communistische kranten uit DDR, Frankrijk of Italië. Wat een gigantische isolatie. En wat in het Russisch en aanverwante talen
wordt gedrukt is voorgekauwde, gecensureerde kost (propaganda). Zielig.
Het eten is degelijk, eenvoudig, maar allright. Er waren maar
twee groenten die werden geserveerd: wortelen en kool. Sla
bestaat niet, tomaten helemaal niet. Vruchten mondjesmaat en
dan voornamelijk voor hotels met buitenlanders. Je moet zien
wat voor armetierige appelen ze hier hebben. Sinaasappelen en
citroenen onvindbaar. Komkommers, bij de vleet, en daar zit
dus helemaal niets in. Wat je zou moeten doen is het BNP van
het oude Rusland van 1917 met dat van Japan van 1917 vergelijken met het BNP van Japan in 1971 en van de USSR in 1971,
dan weet je meteen hoe laat het is.
Het is opnieuw schitterend weer. Ik belde mam in Bilthoven,
omdat het de verlovingsdag van mijn ouders is. Mijn vader liet
ieder jaar hetzelfde bloembakje in de zitkamer met nieuwe
bloeiende plantjes vullen. „Heel erg bedankt,” zei ze.
Mevrouw Wolkova kwam me om 11:00 uur met een auto halen. Fedorowsky kwam naar de conferentiekamer met de mededeling dat dr. Jermen Gvishiani me op 13 mei om 14:00 uur
het toegezegde televisie-interview zou geven voor mijn film
over think tanks. We zaten wat na te praten. Hij vertelde hoe de
BVD in Den Haag naar al zijn vrienden was gestapt om hen voor
de Rus te waarschuwen en hoe sommige vrienden hem hierover
hadden geïnformeerd. Eén van zijn vrienden zei dat de BVD
verbaasd was geweest van de meeste mensen gehoord te hebben dat Fedorowski een aardige man was.
Fedorowsky bracht me in contact met Anatoly Uglov van de
Novosti Press Agency. Hij informeerde me ook dat Vadim Dubovnik in Bonn was gestationeerd, maar Olga Chechotkina
kreeg ik aan de telefoon. Ze herinnerde zich 1957 in Jakarta
uitstekend en was erg aardig. Novosti zorgt voor een film crew.
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11 mei 1971

Het weer houdt miraculeus stand.
Vanmorgen weer vele duizenden in de rij voor het Lenin mausoleum. Wat is dit? Patriottisme of een mentale afwijking? Wat
323 Dat zou dus geheel anders bij volgende reizen uitpakken.
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Uglov zei dat de Novosti-cameraman vijftig dollar kostte, de geluidsman dertig dollar en de researchman, zo noemde hij het,
eveneens dertig dollar. Het diende te worden geregeld via de
ambassade in Den Haag. Kreeg Ton Neelissen vrij direct aan de
telefoon. We hadden weinig tijd; er was haast bij.
Het aardige meisje bij Intourist gaf toe dat guys die op straat
dollars willen kopen heel dikwijls zelf voor de KGB werken.
Contact met de Nederlandse ambassade. De ambassadeur was
uitstedig. De plaatsvervanger was bezig en er zou wel iemand
zijn, die me te woord zou kunnen staan. Ik probeer het altijd
weer, maar op deze manier they can drop dead.
Het duurt zelfs vijftien minuten (in de rij) om een kopje koffie
(zonder melk) in de snackbar van Hotel Ukraina te bemachtigen.
Voor ik naar het Bolshoi ging zat ik in de coffee bar van het Intourist Hotel. Drie jongens zagen me aankomen. Ze begonnen
te flirten. Ze keken naar mijn corduroy en Frye boots almost
like hungry animals. Ik ging aan het tafeltje naast ze zitten. Een
roodharige jongen vroeg eerst hoe laat het was. Toen of ik dollars wilde wisselen. Het meisje van Intourist vroeg of ik ze wilde aanwijzen. „Than I am a traitor,” zei ik.
„No, they are the traitors,” antwoordde ze.
„I didn’t know at first what they wanted. I thought they might
want to sleep with me.”
„We don’t know those things in Moscow,” zei ze.323
Ging in het Bolshoi naar Tosca. Voor mij zit een lief oud dametje, gekleed in een met bladeren geborduurde jurk en een kanten kraagje, een knoet achter op het hoofd à la Nina Khrushchev, samen uit met haar kleindochtertje. Peter zou hetzelfde
opgemerkt hebben. Ging na de tweede akte naar huis. Tosca’s
beroemde aria bracht me tot tranen. Schitterend. De decors waren opnieuw prachtig. Ik wilde dat ik de naam van de zangeres
kon lezen in het programma. Wandelde naar huis.
Je ziet betrekkelijk veel uniformen op straat, zelfs ’s avonds. De
straten zelf zijn uitzonderlijk schoon. ’s Ochtends vroeg komen
de sproeiwagens al langs. De etalages zijn uitermate sober. Vijf
petten in de etalage van een hoedenwinkel. Of vijf overhemden
en een paar dassen. Om te huilen.
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het ook mag zijn, men wordt er niet met een mitrailleur naartoe gedreven. Hoe werkt dat?
Russen gaan op een terras in de schaduw zitten. Ze hebben dan
ook meestal nog hun winterslaapkleurtje. Het lijken me bovendien voornamelijk wastafelpoedelaars.
Was voor het eerst razend. Ging voor een maaltijd naar dininghall nr. 1. Of ik naar 2 wilde gaan. Ik ging zitten. Achter elkaar
kwamen twee obers vertellen dat ik naar dining-hall nr. 1 moest.
Daar zei een ober op een bevelachtige toon, alsof ik geen hotelgast was, op te hoepelen. Vroeg naar de chef. „Here no chef.”
Nee, natuurlijk allemaal gelijk. Ging naar het Intouristbureau.
Alle dames aan de koffie. Eindelijk vond ik iemand van het hotel, die zei mee te zullen komen, maar ze moest eerst een kletspraatje per telefoon afmaken dat tien minuten duurde. Ik liep
weg en ging naar het Hotelmanagement. Daar vertelde een
dame dat ze niets met het restaurant te maken hadden, die hadden een eigen management. Maar ze liep wel mee en na een gesprek met twee dameschefs in uniform werden er vele strijkages gemaakt. Ik was inmiddels te upset om nog te eten en vond
mijn vriendin inmiddels teruggekeerd bij Intourist. Zij liep mee
naar hall 2 en na een lange palaver met obers werd me eindelijk
eten opgediend. De USSR in 1971.
12 mei 1971

Nare droom over Peter. Ik schrok wakker en probeerde de
tekst met man en macht vast te houden. Maar toen ik opstond
was alles wat er vannacht was „gebeurd” in de diepten van het
onderbewuste verdwenen.
De zon is er nog steeds volop.
Schuurman verklaart het Ik als een mythe. Ik Jan Cremer. Zodra de angst in het individu een rol gaat spelen krijgt een ideaalIk de boventoon. Hij maakt onderscheid tussen een ideaal-Ik
en een reëel-Ik, en tussen een echte mythe en een pseudo-mythe. Schuurman: „Zodra een mythe uitgebuit wordt door het
ideaal-Ik, wordt net het verkeerde accent gelegd, het angstaccent in plaats van het accent van inzicht en verruiming van bewustzijn (…).”324 Schuurman zet me aan het denken.
Wanneer je hier een doos bonbons voor iemand koopt, krijg je
die in een oude krant verpakt mee.
Telefoneerde met Peter in Oostelbeers. Hij had al honderd pagina’s in Rollo May gelezen. Hij twijfelt om naar de toneelschool in Maastricht terug te gaan.
324 Dr. C.J. Schuurman, Stem uit de diepte, A.W. Sijthof, Leiden 1970. Hoofdstuk: Het
wezen van de mythe.
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13 mei 1971

Vreemde nacht vol dromen. De boeken die ik lees veroorzaken driftig gedroom. Ik werd door iemand voor een soort gigolo versleten. Werd woedend en knokte met een agent of een
rechter. Ik stopte mijn vingers in zijn keel, waardoor hij naar
adem snakte. Wat speelt zich daar toch allemaal af op de bodem
van de ziel?
Kan er niet toe komen die stinkende rode DDR-bladen te kopen. Dan maar geen nieuws. Je weet hier in Moskou helemaal
niets over wat er intussen in de wereld gebeurt.
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Vroeg om papier in Hotel Intourist: was niet beschikbaar. Dit is
een der modernste en prominentste hotels van Moskou.
Twee Moskouse nichten, een met blauwe ogen en een met
bruine ogen zitten ieder aan een kant van een pilaar te flirten.
Blauwoog volgde me naar buiten, de straat op. Hij sprak me in
het Duits aan en zei dat zijn vriend ook Duits sprak. Prompt
liep een mannetje langs met een aktetas: „Viel Polizei,” zei hij.
Gaf hem het nummer (telefoon) van mijn kamer.
Kon gelukkig een kaartje krijgen voor het ballet Spartacus van
Ahram Katchaturian. Voordat de deuren van het Bolshoi opengingen zag ik een oploop bij een auto en dacht aan een knokpartij. Helemaal niet. Het was een plek waar zwarte kaartjes
voor Spartacus werden verpatst.
Ik zag een militair met laarzen aan, in rijbroek, een pet op –
met een meisje – als je hem een Amerikaans uniform zou hebben aangetrokken zou hij een Yankee hebben kunnen zijn.
Veel moeders nemen kleine kinderen met wonderkindverwachtingen mee naar het Bolshoi. De vaders ontbreken dan meestal.
Ze krijgen hier ballet met de paplepel ingegoten.
Spartak begint met een corps de ballet van dertig Spartakanen
met schilden en zwaarden. Sensationeel. De solodanser is een
blonde beauty. De muziek is magnifiek. Dit is waarschijnlijk het
mooiste en aangrijpendste ballet dat ik ooit heb gezien. Super.
De choreografie is fantastisch.
Pauze. Schuurman: „Over God kunnen wij geen verstandig
woord zeggen (…) (p. 161).”
Een zeer tedere liefdesdans in Spartak. Ook een schitterend gevecht tussen Spartak en diens rivaal.
Was om 22:45 uur terug in Ukraina en had geweldig genoten.
Wilde nog wat eten. Uitgesloten. De gerant van het restaurant
smeet de deur voor mijn neus dicht. Bij nadere informatie sprak
de griet geen enkele taal, behalve Russisch, om wanhopig te
worden.
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„Omdat Goethe in zijn onbehagen tegenover de Westerse cultuur en het christendom zijn bewondering niet kan verhelen
voor de Griekse wereld, waarin de mens zoveel gaver als een
geheel tot zijn recht kwam, waarin ook het driftleven zulk een
juiste plaats had naast de werking van de geest, Dionysus naast
Apollo,” schrijft Schuurman. Deze passage zou ik naar dr. Irving Bieber van het Playboy-symposium over homoseksualiteit moeten zenden.
Om 14:00 uur precies was ik bij dr. Jermen Gvishiani, Vice
Chairman of the Committee for Science and Technology of
the USSR Council of Ministers. De tien rollen zwartwit-film
waren op tijd uit Hilversum gearriveerd. Ik werkte dus met een
filmcrew van Novosti. Gvishiani begon met zich voor zijn vrouw
te excuseren, want premier Pierre Trudeau van Canada werd
in Moskou verwacht en hier was zij druk mee. Afgezien van
het feit dat mevrouw Ludmila Gvishiani de dochter van premier Kosygin was, werkte zij in het Institute for the USA van de
Sovjet Academy of Sciences en was zij bezig aan een boek over
Sovjet-Amerikaanse betrekkingen tussen 1917 en 1920. Om
deze redenen had ik dus enige moeite gedaan haar eveneens
voor de camera te krijgen (als extraatje voor Ton Neelissen). Dit
ging dus niet door. Maar in plaats daarvan, zei dr. Gvishiani, had
hij voor me contact gelegd met dr. Georgii Arbatov, de directeur van het USA Institute, waar we later voor een tweede filmopname, indien ik geïnteresseerd was, terecht zouden kunnen.
Dr. Gvishiani vertelde in mijn film, dat men in Moskou belangstelling voor het werk van professor Jay Forrester op MIT had
en voor zijn boek Industrial Dynamics dat reeds in het Russisch
was vertaald. Opmerkelijk was zijn voorbehoud dat, hoewel het
gebruik van computers bij de bestudering van complexe sociale systemen nieuw was en ongetwijfeld voordelen opleverde,
hij kanttekeningen plaatste bij de verwachtingen van de uitkomsten. Hij pleitte vooral voor een multidisciplinaire benadering bij het bestuderen van wereldproblemen, zoals de Forrester-groep voor de Club van Rome ook bezig was met een
wereldmodel.
Hij verklaarde reeds een aantal jaren met dr. Aurelio Peccei bevriend te zijn en dat hij het genoegen had gehad reeds een aantal bijeenkomsten bij te wonen. Hij verwachtte dan ook nauwere samenwerking tussen de Club van Rome en de Sovjet
Academie van Wetenschappen. Hij had de antwoorden op alle
door mij ingediende vragen keurig uitgetypt voor zich liggen,
maar het lukte me toch hem van zijn geprepareerde teksten
weg te wurmen en hem een paar „spontanere” antwoorden te
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ontlokken. Hij zei bijvoorbeeld dat Nederland en de USSR een
speciale commissie hadden ingesteld tot nadere samenwerking
op verschillende gebieden en hij, Gvishiani, was de voorzitter
aan Russische zijde. Hij had Madurodam bezocht en zou er eigenlijk een filmpje van willen hebben. Dit zegde ik hem toe.
Hij gaf me een exemplaar van zijn in het Russisch geschreven
boek over managementprocessen. Hij schreef erin: „To Mr.
Willem Oltmans, with best wishes from the author, Gvishiani,
13 V 1971.”
Van 17:00 uur tot 19:45 uur ontmoette ik mijn oude vriendin
Olga Chechotkina in het Pravda-gebouw.325 In de kamer waar
we spraken stond op een kast een portret van Lenin in een leren lijst. Er waren boeken over Indonesië en er was Indonesisch houtsnijwerk. Ik begreep nu pas dat haar eerste reis naar
Indonesië al in 1947 had plaatsgehad. Reeds toen leerde zij Sukarno kennen. Zij had nog altijd verscheiden brieven van hem,
waar ik een beetje jaloers op ben. Ze bleef zes jaar in Jakarta en
is in 1965 teruggegaan tot januari 1966. Ze begon vrijwel meteen over de Sovjetgedragslijn tegenover Suharto. „Although
the comparison is not entirely suitable, many Indonesians asked
us in the past, why we were friends with Gamal Abdel Nasser
while he put so many communists in jail. Or why we did business with certain Latin countries. You see, we have to stay in
contact with the people. If there would be only one group in
Indonesia we could work with, we could do something there.
But there is none. There is only Suharto, so we have to have
state to state relations. It looks as if Suharto is going to stay for a
long time too,” zei ze. Ik liet het maar zitten, maar dacht: „Wat
is het verschil tussen een massamoordenaar als Adolf Hitler (zes
miljoen joden) of Suharto (één miljoen boeren en buitenlui)?
Zit het hem in de cijfers?
Ik vroeg waarom Khruschev op onsympathieke manier was
„weggewerkt.” Het enige wat zij kwijt wilde was: „He was not
clever enough for us.” Ze kwam terug op Indonesië. Zij haatte
– als ik – Subandrio en beschouwde hem als een oplichter en
leugenaar, precies als ik dus. Adam Malik had eveneens Sukarno
verraden, waar ik het dus geheel mee eens was, en wat Dewi
Sukarno maar niet in wil zien. Djawoto had spelletjes gespeeld
met het Sovjet toetreden tot de door Sukarno ingestelde NEFOS
Olympische Spelen voor New Emerging Forces. „You cannot
cut the Soviet Union up, Willem, we are an Asian nation as
well. Sukarno understood this but Djawoto, supported by Sub-
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andrio, did not want to recognize this. So there was a clash
about it. Subandrio invited me to dinner in Jakarta and asked
to have patience. So, when Djawoto is now stuck in Peking, I
am sorry for him, but in part it is his own fault.” Mij ontging de
logica, maar vooruit dan maar.
„In 1964, Mrs. Subandrio sat with a delegation in this room.
We had a heated debate about the question of Malaysia. I was
against this confrontation with Malaysia. I even disagreed on
the subject with Nikita Khrushchev, who supported Sukarno
and Indonesia in this matter. Well, he was our Party leader, and
after all, I would give my life for the Party.” Olga dacht dat
mevrouw Subandrio eigenlijk veel slimmer was dan haar man.
„That this man now condemns Sukarno does not surprise me
at all.” Ruslan Abdulgani had haar in 1965 niet willen ontvangen. Generaal Abdul Haris Nasution had zij onlangs op een receptie van de Indonesische ambassade in Moskou ontmoet. Zij
had hem gevraagd of zij naar Jakarta kon komen. Nasution had
geantwoord: „I am no Chief Staff of the Armed Forces anymore.” „I know, I know,” had Olga gezegd. „I think of everybody
in Jakarta, Nasution lost most.”
Olga achtte een boek met mevrouw Hartini Sukarno van het
allergrootste belang. Dewi kwam haar als waardeloos voor, wat
dus een onjuiste evaluatie was. Zij was eind 1965 ook door
Bung Karno voor avondjes naar Bogor uitgenodigd. „Sukarno
danste weer en deed of er niets was gebeurd en toen was ik toch
wel in hem teleurgesteld. Hij had mij als zijn vriendin toch wel
een signaal kunnen geven. Misschien had ik zelfs nog iets voor
hem kunnen doen.” Olga had ook Pak Ali Sastroamidjojo nog
in Jakarta ontmoet, „whose son is still in prison.” Zij wist ook
dat de vrouw van D.N. Aidit en diens moeder door Suharto
achter tralies zijn gezet.
Olga, die de functie van vice-voorzitster van de Sovjet Vrouwenbeweging bekleedt, zei dat zij Ahram Katchaturian zeer
goed kende. Ik vertelde Spartacus te hebben gezien en dat ik het
hele ballet op film zou willen vastleggen. Zij zou de nodige
contacten leggen.
Toen ik na het diner uit de eetzaal kwam werd ik door twee
jongens aangesproken, die om een sigaret vroegen. Ze waren
uit Estland. Juist toen ons gesprek op gang kwam naderde ons
weer zo’n regenjasmannetje. Hij ging zogenaamd een vitrine
bekijken. „Maybe secret police,” zeiden de jongens. „Bye.”
14 mei 1971

Het regent cats and dogs.
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Niets is open in dit hotel voor 08:00 uur en room-service bestaat
natuurlijk niet. Dus, wanneer je vroeg wakker wordt gebeurt
er niets tot de dikke dames zin hebben om de coffeeshop te
openen wat strijk en zet veel te laat gebeurt. Dit is een arbeidersparadijs. Heb eindelijk een l’Humanité gekocht (10 kopek)
die dagenlang oud was.
Ik belde Ton Neelissen dat ik waarschijnlijk een filmpje zou
kunnen krijgen over het nieuwe SST supersonische (grootste ter
wereld) transportvliegtuig. De film was nog niet eerder buiten
de USSR vertoond. Hij kon dit item op 24 mei voor Panoramiek
inlassen. Ik reed dus opnieuw naar Fedorowski, begeleid door
Mila Wolkova. „Olga Chechotkina is in our country a very famous woman,” zei ze.
„I know.”
Fedorowsky greep weer terug naar zijn Haagse diplomatentijd.
In de vijf jaar dat hij in Nederland was had hij nooit iets tegen
de staat der Nederlanden of pro de CPN gedaan. „Wat zou ik in
Holland moeten spioneren”, zei hij in vrij behoorlijk Nederlands. „Het is bekend hoeveel soldaten er in het leger zijn and
what else? Sure, through the press we studied what was going
on and so on.” Fedorowsky: „Iedere dag gingen wij naar een
vleeswinkel, niet ver van de ambassade, bijvoorbeeld om bouillon te kunnen maken en vleesballen te halen. Iedere dag was de
BVD ook daar. Zoveel agenten hebben ze nu ook weer niet, dus
wij kenden alle gezichten. Eens was ik in Amsterdam alleen in
een café. The only other man there was a BVD-agent, so I went
to sit with him. We had a conversation. It only showed to me
how poorly they were informed about us.”
Fedorowsky moest een keer naar de Jaarbeurs in Utrecht. Er was
geen plaatsje meer open voor zijn auto, maar de Volkswagen
van de BVD heren was er al. „So, we circled the bloc several times. Geen plaats. Then we acted as if we were leaving. They
got into their Volkswagen to trail us and we quickly slipped in
at their spot.” De Russen hadden zich kapot gelachen.
Het toppunt van belachelijkheid kwam toen Fedorowsky in
Den Haag, niet ver van de ambassade, in het huis van een vrouwenarts de tweede etage had gehuurd. Na twee weken riep de
arts Fedorowsky bij zich en zei dat hem de politiek tussen de
Sovjet-Unie en Amerika niet interesseerde, maar dat de BVD
desondanks op bezoek was geweest om te vragen of ze microfoons mochten komen installeren. „This doctor explained, that
his lady clients could become very upset if it became known
that his house was bugged, the more so since women want to
be able to confide in their doctor.” Hij moest dus weer verhui-
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zen en dat was een bittere ervaring. Desalniettemin kon hij er
nu om lachen. Hij had vele vrienden in Holland, zoals Mary
Dresselhuis en A. Viruly. De Wertheims hadden hem op de
lunch gevraagd. Hij kende Hans Snoek van het kinderballet.
Om 15:30 uur zag ik het SST-filmpje, wat fantastisch was. A real
coup.
Ik probeerde Ton Neelissen vanuit het hotel te bellen. Lukte
niet. Ging ten einde raad naar mijn vriendin bij de Intourist
desk. „I might get into trouble but what is done is done.” Na
veel druk kreeg ik Ton die zei dat Krishnamurti naar Holland
kwam en de SST kon waarschijnlijk niet doorging. Frustratie, na
alle moeite. Tegen mijn Intourist-vriendin zei ik: „Zal ik een
kop koffie gaan halen?”
„You want to get me into even more trouble?”
Olga Chechotkina’s analyse was dat Sukarno na 1965 had geweigerd de PKI te veroordelen vanwege de harde les die in 1948
in Madiun was geleerd. Bij die couppoging van de communisten, die op 18 september 1948 begon en op 30 september 1948
door het republikeinse leger werd neergeslagen, was de rol van
Sukarno, gesecundeerd door Mohammed Hatta, duidelijk. De
rebellie diende in de kiem te worden gesmoord. Olga was van
mening dat een der leiders van die opstand, Amir Sjarifuddin,
een grote rol in de geschiedenis van Indonesië had kunnen spelen. „In Madiun werd het evenwicht tussen leger en PKI verstoord. Dit wilde hij in 1965 voorkomen,” aldus Olga. Dat mag
zo zijn geweest, maar de werkelijkheid in 1965 was dat het leger
er blindelings van uitging, althans de Suharto-groep deed dit,
dat 30 september 1965 een herhaling in verscherpte vorm van
Madiun was.
Hier moeten enkele gegevens worden bijgevoegd. Suharto had
een psychologische binding met Madiun. Hij was ten tijde van de
opstand pas 27 jaar (8 juni 1921 geboren). Na een niet afgemaakte
ULO en een baantje als bankemployé nam Suharto in 1940 dienst
in het Koninklijk Nederlands Indische Leger. Hij kreeg een korte
militaire training en ontving de rang van korporaal. Na de Japanse
invasie vinden we Suharto terug als peletonscommandant in de
PETA, het door Japan gestichte vrijwilligersleger van verdedigers
van het moederland. Na verdere militaire opleiding in Bogor
wordt hij benoemd tot PETA-stafofficier in Madiun.
Toen er in 1948 uitgerekend in Madiun een communistische opstand uitbrak moet Suharto hier om meer dan één reden emotioneel bij betrokken zijn geweest. Wanneer we dan vervolgens nog
eens het hoofdstuk Madiun in een ander boek van Arnold Brack278
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326 Arnold Brackman, Indonisian Communism, Frederick Praeger, New York 1963, pp.
80 tot 101 (bovendien bracht ik voor Brackman in die tijd gegevens uit Amsterdam
voor dit hoofdstuk mee).
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man van The New York Times, Indonesian Communism,326 erop naslaan, dan is het zonder meer psychologisch verklaarbaar waarom
juist generaal Suharto in 1965 niet alleen snel bereid was aan te nemen dat de PKI opnieuw had toegeslagen, maar ook waarom zijn
vastberadenheid er ditmaal voor eens en vooral een rigoreus einde
aan te maken welhaast op de vingers van één hand was af te tellen
en een forgone conclusion. De vraag is of Suharto met zijn uiters magere opleiding en een aan de PETA uit de oorlog overgehouden
braniementaliteit überhaupt zijn politieke geschiedenis voldoende
kende om niet tot overhaaste en weinig gefundeerde conclusies te
komen aangaande wat er op 30 september 1965 werkelijk was gebeurd. Zijn voorgeschiedenis verklaart glashelder waarom hij als
een low-IQ-fanaticus te keer zou gaan en de rest van het officierscorps van het Indonesische leger – plus alle wat hij noemde soft politici – Sukarno zouden laten zien hoe een „werkelijke militair” die
klus opknapte. Hij omringde zich met andere light-weights, als Sarwo Edhie – een andere braniegeneraal met een butcher-the-communists-mentaliteit en begon zijn bloedige kruistocht tegen alles wat
communistisch, links en pro-Sukarno was. Generaal Nasution,
zijn superieur, verkeerde tijdelijk in een mentaal vacuüm door de
moord op zijn dochtertje en de heldendaad van zijn adjudant, luitenant Tendian, die werd vermoord omdat hij zich voor Nasution
uitgaf. Suharto had het „rijk” alleen. Generaal Yani was immers
vermoord. Suharto’s klim naar de top op dat cruciale moment in
de Indonesische geschiedenis is een klassiek voorbeeld van de honden, die om een been vechten en een derde loopt ermee heen. President Sukarno benoemde uiteraard als opvolger van Yani een militair van gewicht en met de benodigde intellectuele bagage om op
een uiterst precair ogenblik in de Indonesische geschiedenis de problemen ongeëmotioneerd en op niveau tegemoet te treden. Daarom benoemde Bung Karno generaal Pranoto Raksosamudro. Maar
in diens dolle drift en machtswellust negeerde Suharto de man van
standing generaal Pranoto. Bung Karno, die vrijwel met één klap
al zijn naaste medewerkers kwijt was, zowel onder de militairen als
in de gelederen van ministers en specialisten, was – ook vanwege
zijn leeftijd van 64 jaar en niet al te beste gezondheid – niet meer
in staat effectief het hoofd te bieden aan de groep als wilde mannen moordende braniegeneraals rondom Suharto. Wat op 30 september 1965 in Indonesië gebeurde zal als een der meest rampzalige samenlopen van omstandigheden in de geschiedenis van dat
land te boek komen te staan.
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15 mei 1971

Donkere, laaghangende wolken.
Gistermiddag was dr. Georgii Arbatov uit Amerika teruggekeerd. Hij kon me om 17:00 uur ontvangen.
Professor Arbatov was een pro. Je merkte onmiddellijk, zoals
trouwens ook bij dr. Gvishiani, dat je tegenover een Sovjetburger zat met ruime ervaring in het Westen. Zijn Engels was prima en alles verliep smooth.
Tijdens het gesprek over Oost-Westverhoudingen vroeg ik hem
of mevrouw Gvishiani in zijn Instituut werkte en met welke
onderwerpen zij zich bezighield. Na afloop van de opname zei
Arbatov: „I think you better take out the passage on Mrs. Gvishiani, because, as you know, in our country we have to be careful about false impressions.327 Don’t spoil it,” he added, „I think
you better even don’t repeat the conversation we just had
about the subject.”328
Dit incident herinnerde me aan een uitspraak van Fedorowsky
die na zijn ontboezemingen over zijn Hollandse tijd gisteren
opmerkte: „Please don’t write about what I told you, because I
will never get a visa for Holland again and I want to visit your
country again.”
„Zodra mijn ziel haar eigen keus kon doen, en mens van mens
kon onderscheiden, heeft zij u voor zich gestempeld, want gij
waart, als leedt gij niets, terwijl gij alles leed. Een man, die gunst
en ongunst van Fortuin met d’eigen dank ontvingt: gezegend
zij, wier driften zo door het oordeel zijn getemperd, dat zij geen
fluit zijn, waar Fortuna’s vinger een toon naar luim uit lokt.
Geef mij de man. Geen slaaf van driften, en ik koester hem in ’t
diepste van mijn hart, in ’t hart van ’t hart, en zoo doe ik U.”
Hamlet tegen Horatio.
Dr. C.J. Schuurman analyseerde Hamlet en bovenstaande regels.329 „Uit deze passage zou men kunnen concluderen,”
schreef hij, „dat Hamlet de vrouw volledig verwerpt, even als
de liefde tussen man en vrouw en geen mogelijkheid ziet, dat
daar ooit iets goede uit voort zou kunnen komen en daarom de
homoseksuele liefde is gaan verheerlijken. Zo is het echter niet.
Het is de vriendschap, die hier gesteld wordt boven de liefde,
iets wat in alle tijden meermalen is vertolkt. Niet omdat Hamlet en in dit geval dus Shakespeare, die liefde tussen man en
327 Wanneer ik na Gvishiani ook diens vrouw zou filmen, zou mijn missie naar Moskou
als a family affair kunnen worden opgevat.
328 Bij de NOS ging de Arbatov-film op de plank en hij zal wel zijn weggegooid: ze wisten immers niet wie Arbatov was.
329 Stem uit de diepte idem, p. 101.
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330 Niet lang hierna zou Fedorowsky me waarschuwen dat de Nederlandse diplomatie
in Moskou zou proberen me zwart te maken bij hem en bij het Bureau van dr. Jermen Gvishiani.
331 Bij nader inzien was dat niet fair van me.
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vrouw eigenlijk verwerpt, maar hij heeft nooit de vrouw ontmoet, die aan hem beantwoordt. Dat is zijn grote verdriet en
verbittering.”
Kan niet wachten dit aan Peter te laten lezen. Trouwens, ik begrijp die bitterheid niet. Ik ben er al heel lang achter dat je meer
aan vriendschap hebt dan aan love affairs. Dat maakt me niet bitter. Daar reageer ik op zoals ik mij erbij heb neergelegd dat ik
ook nooit in China ben geweest. You can’t have it all.
Vanmorgen ontmoette ik op de Nederlandse ambassade de heer
Bouwens. Weet eigenlijk niet of dat zijn naam was. Nederlandse
diplomaten geven je nooit een kaartje. Hij begon even agressief
als hij al een paar maal via de telefoon was geweest. Toen ik iets
zei over Bilderberg en Aurelio Peccei snauwde hij: „Wat heeft
dat met wat u hier doet te maken?”
„Alles,” zei ik en legde dit uit. Hij draaide geleidelijk bij en
wilde weten wanneer de uitzenddatum van het gesprek met dr.
Gvishiani zou zijn: „Om mijn kinderen in Nederland te kunnen waarschuwen.” Ik zei dat de heer Fedorowsky me zeer had
geholpen en dat ze hem als voormalig Sovjet-diplomaat in Den
Haag op de verjaardag van H.M. de Koningin zouden moeten
uitnodigen.330
In een zijstraat stond een vrachtautootje met sinaasappelen. Het
werd bestormd door driehonderd mensen die in een lange rij
stonden te wachten. Vanmorgen waren er weer als iedere andere dag in dit land duizenden mensen in een lange rij aan het
wachten om tot het mausoleum van Lenin te worden toegelaten. Die adoratie is een ziekte.
Nadat ik nu in Moskou had rondgekeken verbaasde het mij het
meest dat deze mensen, die op bijna ieder gebied tientallen jaren op het Westen achterlopen, toch een macht hebben opgebouwd, die hen onaantastbaar maakt voor Amerikaanse expansiedrang. Ik gun het ze van harte.
Een ober begon vandaag een praatje. Op een gegeven moment
zei ik dat ik koningin Juliana had geschreven om geen bezoek
aan fascistische generaals in Indonesië te brengen en waarom
schreef hij kameraad Leonid Brezhnev niet – aangezien alle
jonge mensen in de Sovjet–Unie jeans schenen te willen hebben – dat ze daar nu eens aan moesten beginnen? 331 Zijn gezicht
betrok: „This cannot be in our country, I would go to prison.”
Een Italiaan pakte in de lift mijn hand, wat me opwond: einde-
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lijk enige „activiteit” in Moskou. Er is ook een Japanse band in
het hotel, een hippe beweging, helemaal op de Amerikaanse
toer. Ze lachen zich suf om het Russische orkestje in de hal.
De ober, met wie ik al eerder over jeans had gesproken, bediende me met ongewone snelheid. Hij vroeg of ik tegen sluitingstijd nog langskwam voor een kop koffie. „Nee, want dan slaap
ik niet.” Toen kwam de aap uit de mouw. „You know, I want
to buy your trousers”, hij bedoelde mijn jeans.
16 mei 1971

Opnieuw stralend weer. Duizenden pelgrims staan te wachten
voor Lenins graf. Ging wat foto’s maken rond het Kremlinplein. Zat heerlijk in de zon op een stoep, maar na een tijdje
kwam langzaam een agent aanwandelen: ik moest er weg. Zat
zalig in een hoekje, maar in de USSR mag je niet op straat in de
zon zitten.
Overal ter wereld zie je gebogen oude dametjes, bepakt en bezakt met boodschappen in hun tas, dikwijls in het zwart gekleed, hoedje op de grijze haren, soms samen met een vriendin,
druk keuvelend, alsof ze elkaar allerlei belangrijks hebben te
vertellen.
De limousines met gesloten gordijnen van de hoge heren snellen nog altijd met speciale privileges door de straten. Wat een
samenleving. Trouwens, vlak voordat de camera in Arbatov’s
werkkamer begon te draaien realiseerde hij zich dat er een pakje
Amerikaanse Winstons op zijn tafel lag. Hij schoof er een stuk
papier overheen en zei: „We zullen er maar geen commercial
van maken.”
Vanavond ga ik naar Il Travatore van Verdi.
Toen ik om 23:00 uur thuis kwam en de lift inging schoot op
het nippertje de Ethiopiër mee: Michael. Hij ging prompt mee
naar mijn kamer. Eerst wat gepraat. Hij vertelde dat veel Afrikaanse studenten in de zomer naar West-Duitsland gingen om
wat bij te verdienen. Na nog wat over en weer gepraat nam hij
afscheid en vertrok. Enkele seconden later klopte hij weer op
de deur. Of hij even het toilet mocht gebruiken. Het was duidelijk wat hij wilde. Ik had geen bezwaar. Toen hij definitief
vertrokken was dacht ik: „Mooi zo, dan ga ik in Amsterdam
niet eerst naar de sauna, maar meteen naar mam in Bilthoven.”
17 mei 1971

Mooiste weer van de wereld.
Er liggen enkele Hollandse oorlogsschepen in Odessa, waar de
ambassadeur, A Tammenoms Bakker, naartoe is. Ook is er een
282
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10:05 uur Aeroflot, flight 229
Olga Chechotkina vertelde dat we in 1957 samen ook het eiland Buru hadden bezocht tijdens de reis met Sukarno door
Oost-Indonesië. Dat was me ontgaan. Het is nu het concentratiekampeiland van het Suharto-regime.
Deze Sovjet-machines zijn even lullig pressurized als een vooroorlogse DC 3.
Casper van den Wall Bake is naar een kibbutz in Israel vertrokken. Wanneer zal ik Peter zien?
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Van Gogh tentoonstelling in Moskou. We doen dus toch wel
wat.
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18 mei 1971

Reed regelrecht naar Bilthoven. Mam was moe, ik zag het onmiddellijk. Ik nam haar mee uit eten naar het Zwaantje in Soesterberg. Ze merkte toen wel op: „Ik ben weer wat opgekikkerd.” Is mam te veel alleen? Ze had in de tuin gewerkt en had
de volgende dag naar bed gemoeten, ziek van moeheid. „Tijdens het werk had ik er niets van gemerkt dat het teveel was.”
Wie bekommert zich nu om haar, zoals vader dat deed? Niemand van ons is haar zo toegewijd. Ik wil proberen meer te
doen.332
Peter heeft besloten uit Maastricht weg te gaan. De directeur had
in het jaarboek laten zetten dat Peter op advies van de school
was weggegaan. Dit was niet waar. Hij had zelf besloten ermee
op te houden en zodra dit geregeld was kwam hij naar Amerbos.
Vergat te noteren dat op Schiphol twee BVD-mannetjes bij de
slurf van de Sovjet-machine stonden om de passagiers uit Moskou onder de loep te nemen. Eén van hen liep naar de douanecontrole en smoesde met de marechaussee. Prompt werd ik dus
weer aangehouden. Ik moest mee naar een kantoortje. Het was
zogenaamd weer voor de Hertz auto die ik meer dan een jaar
geleden na gebruik gewoon had geretourneerd.
Er was een aardige brief van Aurelio Peccei. Er zal op 1 en 2 juni
een ontmoeting zijn tussen hem, dr. Gvishiani en dr. Philip
Handler in Wenen. Daar wil ik naartoe.333
De Raad voor de Journalistiek had uitspraak gedaan in mijn
klacht over het geschrijf van H. Algra in de Leeuwarder Courant.
Op 23 maart 1971 besloten de heren prof. Ch.J. Enschedé, H.
Dikkers, prof. G.C. van Niftrik, N.G. Schrama, A. Stempels en
K. Helder als secreatris dat de Raad van oordeel was dat de betrokkene, H. Algra, door het publiceren van onvoldoende bewezen beschuldigingen tegen een collega-journalist schade heeft
toegebracht aan de waardigheid van de stand der Nederlandse
journalisten. Het was dus voor de zoveelste maal raak. Algra had
332 Broer Hendrik was in Kaapstad, broer Theo en zijn vrouw woonden toen in Zürich.
333 Schreef dr. Peccei op 8 mei 1971 een lange brief om verslag te doen van mijn geslaagde reis naar Moskou, die ik tenslotte op zijn introductie had kunnen maken.
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19 mei 1971

Vanmorgen in Americain een uitstekende ontmoeting met
professor Frits Böttcher, het Nederlandse lid van de Club van
Rome. Ik stelde hem voor prins Claus in de Club te halen.
„Lijkt hem nog wat vroeg, maar ik zal er eens over denken,”
zei hij.
Daarna gesprek met Vladimir Opalev om uiteen te zetten met
welke film ik bezig was. Peter haalde me in Americain op.
In plaats van Henry Kissinger is John Holdridge van de National Security Council in Washington D.C. bereid me te ontvangen. Ik antwoordde hem uitvoerig.336
We aten in de Cave en laat op de avond kwam mijn nieuwe
Indische vriendje, die ik Oeroeg heb gedoopt, naar Amerbos
en gaf zowel Peter als mij een echte pitjiet.337
20 mei 1971

Professor Ernst Utrecht was in het bezit gekomen van een brief
van Rachmawati Sukarno over haar vader en wat hem was
overkomen sinds hij door Suharto werd gearresteerd.
De wereld kent hem als Sukarno. Voor mij is Sukarno een
goede vader. Bij het Indonesische volk was hij bekend
334 Zie bijlage 18.
335 Hoofdredacteur van Panorama.
336 Brief van J. Holdridge d.d. 26 april 1971; zie bijlage 19. Hij zou later tot ambassadeur
in Indonesië worden benoemd.
337 Indonesische massage.
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zijn praatjes na een onderhoud met Joseph Luns verkondigd.
Er was een lieve brief van David Ellis uit Boise, Idaho. Hij had
met een team van zijn college deelgenomen aan een modelUnited Nations voor jongeren in Los Angeles. Ze hadden namens Japan deelgenomen. Hij eindigde: „Love and stuff, David.” Hij sloot krantenknipsels bij waar hij in stond.
Masagung schrijft uit Singapore geïnteresseerd te zijn in een uitgave van een herziene, uitgebreidere uitgave van De Verraders.334
Gerard Vermeulen335 wil een gedetailleerde reportage hebben
over „de geheimzinnige Bilderberg-organisatie.” Hij geeft acht
aspecten op die in het artikel dienen te worden gespecificeerd.
Heb er weinig zin in.
Guntur Sukarno (26), de oudste zoon van Bapak, heeft bekendgemaakt voor de PNI (Partai Nasional Indonesia) – opgericht
door Bung Karno – bij de komende verkiezingen campagne te
zullen voeren. Schreef Sukmawati Sukarno een brief van drie
pagina’s.
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als Bung Karno. Nu is voor mij de tijd aangebroken om u
te vertellen wat mijn vader/Sukarno/Bung Karno is
overkomen gedurende de periode dat hij gearresteerd
was. Hetgeen ik nu ga vertellen heb ik nog nooit eeder
geopenbaard omdat ik bang was dat zolang vader nog
leefde en door het Suharto-regime in arrest werd gehouden hij nog meer moeilijkheden zou kunnen ondervinden als het algemeen bekend zou worden hoe slecht hij
werd behandeld. En ik kan het niet langer aanzien dat
mijn vader nu meer lijdt dan hij vroeger ooit geleden
heeft, want de kwellingen die hij nu ondergaat zijn
zwaarder dan welke hij heeft moeten meemaken in de koloniale tijd.338
Behalve over de onmenselijke behandeling, die vader
heeft ervaren, zal ik u ook vertellen over de positie
van vader, een Leider van de Indonesische Natie, nadat
men hem zijn bevoegdheden langzaamaan één voor één had
afgenomen en men hem tenslotte totaal van zijn volk had
geïsoleerd. Ik hoop dat ik tijdens het vertellen van de
kwellingen die vader heeft moeten ervaren een stalen
innerlijke kracht kan vinden om me al wat is gebeurd te
kunnen herinneren.

Dan geeft dochter Rachmawati een politiek overzicht en herinnert eraan hoe generaal Nasution op 17 oktober 1952 reeds
de kanonnen op het Merdeka-paleis liet richten om president
Sukarno af te zetten. Vervolgens noemt zij drie vergaderingen
van de MPRS, het voorlopig volkscongres, die hebben geleid tot
het afzetten van haar vader. Tijdens de vergadering van 20 juni
tot 6 juli 1966 werd de zogenaamde Super Semar bekrachtigd,
welke onder meer bepaalde dat Suharto de persoonlijke veiligheid van Sukarno zou garanderen. Suharto trad echter niet op
tegen ondergeschikten die Sukarno’s persoonlijke veiligheid
wel degelijk in gevaar brachten. Tijdens de bijzondere vergadering van de MPRS van 7 tot en met 12 maart 1967 werd besloten dat president Sukarno zich tot de algemene verkiezingen
van 1968 niet met actieve politiek zou mogen bezighouden.
Feitelijk werd Sukarno in politieke quarantaine geplaatst. Suharto werd tot plaatsvervangend president benoemd. De vergadering van de MPRS van 21 tot en met 31 maart 1968 benoemde Suharto tot president voor vijf jaren. Suharto pleegde
gewoon verraad aan de Super Semar, die de MPRS eerder zelf
338 Niet de Nederlanders behandelden Sukarno als een beest: Suharto liet dit doen met
handlangers als generaal Alamsjah.
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Allereerst moet ik u er aan herinneren dat vader een
persoon was die zeer op zindelijkheid was gesteld. U
zult zich dit nog wel herinneren uit het boek dat Cindy
Adams over vader schreef. Ik wijs op deze eigenschap van
vader omdat hij gedurende zijn afzondering in een woning
moest verblijven, die in het geheel niet werd schoon
gehouden. De onzindelijke plaats waar vader zijn laatste dagen moest slijten heeft zijn lijden vergroot.
Nadat in 1968 de MPRS Suharto tot president voor de
eerstkomende jaren had benoemd, wilde vader niet meer
in het paleis in Bogor verblijven. Hij verhuisde toen
naar een nieuwe woning, die zijn vrienden voor hem hadden gebouwd. De woning was ruim en vader gaf haar de
naam ‘Hing Puri Bima Sakti’. De woning lag in Batutulis, bij Bogor. Vanaf het moment dat vader het paleis
in Bogor verliet en in Batutulis ging wonen werd hij
steeds wreder behandeld. Ik heb vader eens verweten
dat hij vrijwillig zijn verblijf in het paleis in Bogor verruilde voor dat in de woning te Batutulis. Maar
vader zei: ‘Ach laat mij maar de verliezer zijn. Suharto is immers tot president benoemd?’ Wat was vader
edelmoedig. Maar zijn edelmoedigheid werd beantwoord
met wreed heid, die hem leed bracht.
Vanaf het ogenblik dat vader naar Batutulis verhuisde,
werd hij van zijn volk geïsoleerd. De regering Suharto
nam het besluit dat behalve zijn kinderen en zijn echtgenotes niemand hem mocht bezoeken. En later mochten
zelfs niet alle kinderen vader bezoeken. Nadat Megawati, mijn oudere zuster en vaders tweede kind, was getrouwd, mocht zij vader niet meer ontmoeten. De wacht
voor het huis van vader joeg haar weg, omdat zij na
haar huwelijk niet meer als kind van vader kon worden
beschouwd. Moge God de onnozele bewakers hun misdrijf
vergeven. Ofschoon de regering nimmer officieel heeft
meegedeeld dat vader in arrest zat werd hij slechter
behandeld dan een gewone gevangene. Men ging al zijn
gangen na. Vader, die zijn volk lief had en ook bij het
volk geliefd was, werd op een gruwelijke manier van dat
volk gescheiden. Het volk mocht hem niet zien, zelf
zijn schoonzoons en zijn schoondochter mochten hem
geen bezoek brengen.
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had bekrachtigd. Algemene verkiezingen werden uitgesteld tot
5 juli 1971. Rachmawati vervolgde:
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Alhoewel ik vader geregeld opzocht, mocht ik mijn auto
niet op het erf van vaders huis parkeren. Mijn auto
moest aan de kant van de weg blijven. Ik moest te voet
over vaders erf gaan, dat nota bene ook mijn erf was,
naar de woning waar vader verbleef.
Het was erg stil in het huis in Batutulis. Vader leefde
eenzaam en teruggtrokken. Het klimaat was niet goed.
De lucht was vochtig. De eenzaamheid drukte hem zwaar.
Hij was eenzaam omdat geen familie, kinderen en vrienden om hem heen waren. De grote leider leefde geïsoleerd onder strenge bewaking, als een gevangene in
zijn eigen land, het land dat hij had bevrijd uit de
macht van de koloniale overheerser. Welk ongelukkig lot
had vader getroffen? Ik was geheel vervuld van medelijden toen ik vader zo in zijn eenzaamheid ontmoette.
Vader kreeg strenge legerbewaking. Het soms grove en
beledigende optreden van de bewakers vergrootte vaders
lijden. Hij werd apatisch. En wie zou dit niet zijn geworden? Al zijn doen en laten, zelfs wanneer hij zich
in de woning bevond, ging men vol wantrouwen zorgvuldig na. Vader, die van wandelen hield en graag planten
verzorgde, ging zelden zijn woning uit, omdat hij wist
dat hij dan door zijn bewakers zou worden gevolgd. Vader kreeg te weinig lichaamsbeweging en werd daardoor
ziek. Voortdurend spoorde ik hem aan wat in de tuin te
wandelen, wat aan sport te doen, om op die wijze wat
lichaamsbeweging te krijgen, opdat hij niet zou verzwakken. Maar vader weigerde, waarbij hij de droevige
opmerking maakte: ‘Nee Rachma, ik haat het om overal
door bewakers gevolgd te worden.’ Het gevolg was dat
vader steeds zwakker werd en apatisch werd tegenover
het gebeuren om hem heen.
Vaders gezondheid ging langzaam achteruit. Maar generaal Suharto, als uitvoerder van de Super Semar die tot
taak had er op toe te zien dat vader redelijk werd behandeld, nam geen maatregelen die de situatie zouden
kunnen verbeteren. Suharto was van de situatie op de
hoogte gesteld. Het was zelfs zijn plicht om zich
voortdurend op de hoogte te stellen van de situatie
waarin vader verkeerde, want vader was zijn gevangene.
Reeds in de tijd dat vader nog president was leed hij
aan bepaalde ziekten. Reeds in die periode stond hij
voortdurend onder medische controle. Maar nu liet men
vader, die de medische verzorging van toen nog steeds
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339 De voormalige woning van Dewi Sukarno, genoemd naar haar broer Jaso, die zelfmoord pleegde.
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nodig had, aan zijn lot over. Men gaf hem niet de medische verzorging waarop hij als oud-president recht
had. Vroeger stond vader onder toezicht van een team
van artsen. Nu had hij maar een arts, een militair, die
aan de bevelen van zijn meerderen was onderworpen. Die
dokter was majoor Surojo. Voor iemand die aan een paar
ziekten tegelijk leed was de controle door slechts één
arts niet voldoende.
In de slechte toestand waar vader in verkeerde kwam
geen verbetering. Men liet hem gewoon aan zijn lot
over, zodat hij steeds zieker werd. Vader kon tenslotte niet meer behoorlijk lopen. Hij moest ondersteund
worden wanneer hij zich van de ene naar de andere kamer
wilde begeven. Hij werd steeds zieker en steeds zwakker en kreeg meer last van reumatiek. De koude en vochtige lucht kreeg vat op hem. Tenslotte verkeerde zijn
leven in gevaar. Ongeveer medio oktober 1968 kwam ik
persoonlijk bij president Suharto om hem te vragen of
vader naar Jakarta mocht verhuizen. Suharto stemde toe
en niet lang daarna kwam het presidentiële besluit
waarbij Wisma Jaso339 als vaders officiële verblijfplaats in Jakarta werd vastgesteld. Ook kon vader,
volgens dat besluit, op elk gewenst ogenblik naar Batutulis terugkeren om er uit te rusten. Dit alles stond
zwart op wit in het besluit. Maar toen het uitgevoerd
moest worden bleek dat, zoals gewoonlijk, Suharto zijn
beloften niet nakwam.
De verhuizing naar Wisma Jaso bleek een achteruitgang
te zijn. Vader werd er nog veel meer als gevangene behandeld en nog verder van zijn volk afgehouden. Zijn
leed werd in Wisma Jaso nog groter. Op het ogenblik dat
vader zijn intrek nam werden alle trouwe bedienden van
vader naar huis gestuurd. Mevrouw Sugij, de dame van de
huishouding, kreeg een ultimatum: zij moest Wisma Jaso
binnen 24 uur verlaten.
Enkele ogenblikken voordat vader voet in Wisma Jaso
zou zetten werd het huis doorzocht. Daarna werden er op
bepaalde plaatsen, en voor het oog verborgen, minimicrofoons geplaatst met de bedoeling de gesprekken tussen vader en zijn kinderen te kunnen afluisteren. Ik
wist dit pas enkele maanden later van een majoor uit
het leger. Men had eens een gesprek afgeluisterd tus-
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sen vader en mij in de kamer waar vader veel zat. Naar
aanleiding van dit gesprek werd ik door de militaire
politie verhoord. Er werd mij gevraagd of ik iets afwist van een nota die vader naar oud-minister Maladi
zou hebben geschreven. Ook minister Maladi moest zich
aan een verhoor onderwerpen. Toen ik later op een later tijdstip weer het huis wilde binnenlopen werd mij
de toegang ontzegd. Dit alles gebeurde zonder opgaaf
van redenen. Het was louter pesterij. De bewakers traden niet alleen tegen vader en mij ruw op maar ook tegen alle andere leden van het gezin en de bedienden.
Een heel grove behandeling kreeg vader gedurende de
tijd, dat hij werd verhoord over wat zich op 1 oktober
1965 tijdens de mislukte staatsgreep had afgespeeld.
Gedurende zes maanden mocht vader door niemand worden
bezocht behalve door mevrouw Hartini, een van zijn
echtgenotes. Zowel ’s ochtends als ’s avonds werden hem
vragen gesteld over de rol, die de PKI zou hebben gespeeld
voor en tijdens de mislukte staatsgreep. Bepaalde vragen
werden tot vervelens toe herhaald. De bedoeling was om
vaders geest te verzwakken. Eens kon vader zich niet
meer beheersen en snauwde de officier die hem de vragen
stelde af. 340 Tijdens de verhoren behandelde men vader
alsof hij zelf een PKI-er was geweest. En dit terwijl
generaal Suharto voordien zelf in het openbaar had verkondigd dat vader niet bij de mislukte staatsgreep betrokken was geweest. Maar als gewoonlijk handelde Suharto weer in strijd met hetgeen hij tevoren zelf had beweerd. Hoe zou vader bij de staatsgreep betrokken kunnen zijn geweest, want de staatsgreep was tegen zijn
eigen regering gericht. Na zes maanden pas mochten de
kinderen vader weer bezoeken. Toen ik hem weer terugzag
was ik erg ontroerd. Zijn gezicht was gezwollen en zijn
lichaam was zeer verzwakt. Mijn ongerustheid over zijn
lot was groter geworden. Vader raakte zijn eten, dat bestond uit zachte rijst, eieren en groenten, nauwlijks aan.
Na Gunturs huwelijk mochten wij vader nog maar eenmaal
per week bezoeken. Uit de toestand waarin vader verkeerde en de gesprekken die ik met hem had, kon ik opmaken dat de verhoren veel van zijn krachten hadden gevergd. Zijn gezondheid liet het eigenlijk niet toe dat
hij werd verhoord. De doktoren hadden geen voldoende
340 Dat waren de tapes die uitgever Masagung in mijn bijzijn in Parijs aan Dewi Sukarno
had aangeboden in ruil voor Bapaks brieven.
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Wanneer ik twintig jaar later deze hartstochtelijke brief van dochter Rachmawati opnieuw lees, vraag ik me allereerst af wat er met
het Indonesische volk aan de hand was. De schok van de coup van
1965 gevolgd door een massaal bloedbad van een miljoen mensen
door mataglap343 para’s en elitetroepen onder commando van Suharto duiden op een massale bedwelming, een vorm van narcose,
onder normaliter weldenkende mensen in Indonesië. In de periode 1965-1966 werd Indonesië murw gemoord. En terwijl dit
plaats vond zag de nieuwe, bloedige dictator er op toe, dat de wer341 Dit is wat Nasutions rechterhand Ujeng Suwargana mij in de zestiger jaren meedeelde wat er met Bung Karno zou gebeuren, dood pesten en dood treiteren.
342 Tot zover de brief van Rachmawati Sukarno.
343 Dolgedraaide.
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anndacht aan hem kunnen schenken. Het leek er zelfs op
dat het bevel was gegeven vader op een langzame wijze
ter dood te brengen.341
Mijn vermoeden werd nog groter toen ik ontdekte dat vader allerlei pijnstillende en verdovende middeltjes
voorgeschreven kreeg, terwijl er niet werd aangegeven
hoeveel pillen, poeiers of lepels hij telkens moest
innemen. Hij kon zodoende gemakkelijk het slachtoffer
van overdosering worden. Terwijl vader ziek was kwam
geen der doktoren bij hem om hem serieus te onderzoeken. Hij mocht ook net zoveel roken als hij wilde. Toen
vader last van zijn gebit kreeg en vroeg of er een tandarts kon komen, kwam deze pas drie maanden later.
Steeds sterker kreeg ik de indruk dat men vader langzaamaan dood wilde laten gaan. Eens liet men vader op
zijn eigen houtje naar de vuile badkamer gaan. De vloer
van de badkamer was buitengewoon glad door het mos dat
er groeide. Vader maakte dan ook een lelijk smak. Deze
zorgwekkende toestand waarin hij verkeerde duurde
voort tot zijn verjaardag op 6 juni 1970. Maar tevoren
had ik enkele malen voor een griezelige situatie gestaan. Ongeveer in het begin van 1970 vertelde vader
mij dat hij het gevoel had te zweven tussen leven en
dood. Hij verloor vaak het bewustzijn en langzaamaan
verdween bij hem de lust om nog verder te leven. Alhoewel hij kort voor zijn 69ste verjaardag om boeken over
politiek had gevraagd, was hij niet meer in staat de
gevraagde boeken te lezen. Vader deed niet anders meer
dan slapen en lag verzwakt en lusteloos, vaak ook buiten bewustzijn, op de sofa.342
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kelijke stem des volks, de werkelijke leider niet alleen rigoureus afgesneden werd van alle in het land resterende krachten, die hem te
hulp wilden komen, of die samen met hem de moordbendes van
Suharto wilden stoppen, nee, Suharto zag er op toe, dat zijn voormalige opperbevelhebber en grote leider van de revolutie niet
slechts van de buitenwereld werd afgegrendeld: hij werd op de
meest onmenselijke en wrede manier denkbaar dood gemarteld.
Het ooggetuige verslag van dochter Rachmawati licht een tip van
Suharto’s misdaad jegens Sukarno op.
Vergeleken bij de man die hij bezig was om te brengen was Suharto uiteraard een ordinaire coup-generaal met vrijwel geen intellectuele bagage, een onafgemaakte middelbare school met de branie-mentaliteit van een in de Japanse tijd opgeleide guerrilla, die
geen andere uitweg had weten te vinden voor de onïngevuldheid
van zijn hoofd, dan zich via een zogenaamde militaire carrière
omhoog te wurmen. Suharto was de man die zich door mevrouw
Prawiro, zijn pleegmoeder, op de leeftijd van 27 jaar, een huwelijk
liet aanpraten met een meisje dat hij sinds de lagere school nooit
meer had gezien, Hartinah Sumuhardjomo.344 Zij kwam uit het
dorp Wurjantoro uit een zogenaamd algemeen gerespecteerde en
geziene familie. Suharto’s minderwaardigheidscomplex over zijn
eenvoudige afkomst werd enigemate gecompenseerd, want hij
trouwde voor plaatselijke begrippen, de deftige Hartinah, en wel
op 26 december 1947.
Small town-boy makes good: Suharto, de geboren streber, begon zijn
lange mars naar hogerop, al was het maar om de Sumuhardjomo’s
te bewijzen wat hij waard was. Een karakter, dat uit een minderwaardigheidscomplex is opgebouwd, heeft de neiging de ontmoedigende werkelijkheid weg te poetsen teneinde eigenwaan en zelfoverschatting te stimuleren. Bijna altijd zijn gevoelens van minderwaardigheid terug te leiden tot de prille jeugd en de omstandigheden waarin het kind opgroeide. Suharto kon niets, presteerde niets en vluchtte in het Nederlands-Indische leger om zijn gezicht te redden. Zijn ouders waren uit elkaar gegaan toen de jongen
twee jaar oud was. Hij werd opgevoed door zijn grootmoeder.
Zijn moeder hertrouwde en toen hij vier jaar was keerde hij bij
haar terug; een jaar later werd zijn halfbroer, Sutjipto, geboren.
Met andere woorden, een kind dat in zijn eerste jaren emotioneel
heen en weer wordt geslingerd en in grove mate natuurlijke affectie en aanvaarding tekortkomt en weinig goedkeuring krijgt, ontwikkelt bijna altijd een gevoel van minderwaardigheid ten opzichte van zijn omgeving. Vergeleken bij president Sukarno’s mindscape
344 O.G. Roeder, The Smiling General, Gunung Agung, Jakarta 1969, p. 112.
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21 mei 1971

Gisteren had ik een lang gesprek met Emile van Konijnenburg.
„Alles wat Sukarno is aangedaan door het Suharto-regime zal
bijdragen tot zijn uiteindelijke ster,” aldus Konijn, wat natuurlijk juist is. „Wat Bung Karno is overkomen zit in het vak. Kijk
hoe Khrushchev geëindigd is, of Charles de Gaulle. Hoe zieliger zulke leiders ondergaan hoe hoger zal hun roem uiteindelijk stijgen.” De donderdag voor Bapaks overlijden was oudvice-president dr. Mohammed Hatta nog bij Bung Karno geweest.
Van Konijnenburg adviseerde inzake een stuk voor Panorama
over de Bilderberg-groep: „Daar ergert iedereen zich alleen
maar aan. Moet je je voorstellen dat je op zo’n club de naam van
een hotel plakt waar je bijeenkomt,” zei Konijn. Ook professor
Böttcher noemde het „een oude herenclub.”
Milo Anstadt regelde een ontmoeting bij de VARA ter kennismaking met Piet ten Nuyl. Hij gaf toe dat de VARA een milde345 Zie ook de weergave van Ernst Utrecht, Vrij Nederland, 19 juni 1971.
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was Suharto een absolute nul. Sukarno was natuurlijk werkelijk
een civilized person, al liet hij Suharto uiteraard nooit merken dat hij
uitstekend begreep met wat voor „product” van de militaire machinerie hij had te maken. Vandaar ook dat hij als opvolger voor
generaal Yani niet Suharto, maar generaal Pranoto Reksosamudro
koos, een kalme, beschaafde militair zonder complexen van aanzienlijk niveau. Sukarno had evenwichtigheid en bekwaamheid
nodig op een moment dat Indonesië in brand stond en geen branie-heethoofd, die meende zich tegenover zijn vrouw en haar familie te moeten bewijzen, of een militair die uit minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van zijn hoogste superieur op meedogenloze wraak was. Want dat was nu precies Suharto in 1965. Met
een verbluffend en ongeëvenaard sadisme leefde deze mentaal gestoorde generaal zich uit op de vertraagde dood van Bung Karno,
de man waarvan hij maar al te goed wist, dat hij werkelijk geliefd
was bij het Indonesische volk, terwijl hij, Suharto, de geschiedenis
in zal gaan als de grootste Indonesische massamoordenaar aller tijden. Of zoals Dewi Sukarno het reeds eerder via een Japanse uitdrukking had verwoord: „Iemand met een zijden kous vermoorden”, dat is wat Suharto met Sukarno heeft gedaan. En, terwijl
Rachmawati Sukarno345 haar hartenkreet in de pers liet circuleren,
maakte de Nederlandse koninklijke familie zich op om een staatsbezoek aan deze walgelijke meneer te gaan brengen. Ik was hier
op tegen en samen met een kleine groep vrienden spande ik me in
dit dan ook in Nederland bekend te maken.
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re houding ten aanzien van Suharto had ingenomen dan Vrij
Nederland en ik vroeg waarom. Daar kwam geen antwoord op.
Terwijl Enkelaar in Parijs zat is hij ’m geknepen om naar Indonesië te gaan, zogenaamd om het staatsbezoek van Juliana wat
televisie betreft voor te bereiden.
22 mei 1971

Hôtel de France et Choiseul
Gisteravond kwamen we in Parijs aan en pakten nog snel een
sauna in de Rue Poncelet.
Henri Bergson herinnert er aan dat een mens slechts „un animal qui sait rire” is. Misschien is het wel waar dat nu we naar
een „computerized world” toegaan, we een „world without
tears” zullen gaan beleven. Bergson: „Dans une société de pures intelligences on ne pleurerait probablement plus, mais on
rirait peut-être encore.”346
Le Monde meldt uit Jakarta nieuwe arrestaties. Nu zijn prominenten van de Nahdatul Ulama opgepakt. Het is een schandaal
dat er zelfs over een bezoek van de koningin wordt gesproken.
23 mei 1971

Twee kaarsen in de Madeleine.
We zijn in het Théâtre des Champs Elysées naar de Firebird
(L’oiseau de feu) van Igor Stravinsky geweest, met Jean Pierre
Franchetti en Michael Denard, in de choreografie van Maurice
Béjart. Het was beautiful, beautiful. „Hoe vaak zie je iets wat je
zo raakt?” zei Peter entre actes. We gingen na afloop naar ons
lievelingsrestaurant, Bar du Théâtre, waar Franchetti, met zijn
moeder en vrienden eveneens verscheen en prompt met Peter
begon te flirten. Later zaten we op St. Germain en Peter zag
een jongen, waar hij eerder mee in de koffer was gedoken. De
jongen was met een vriend. „Nu willen ze allebei,” zei hij. Ik
gun Peter een nummer, maar op zo’n avond overvalt het me.
Tijdens het eten had hij nog gezegd: „Willem, ik zeg het nog
eens, ik heb van deze dag intens genoten, ik wil dat je dit
weet.”
Krishnamurti noemt meditatie de observatie van het denken,
of het ontspannen waarnemen van wat is. „A meditative mind
is a silent mind (…) the braincells become silent, and in that silence everything happens.” Ik vraag me af of brains werkelijk
werken, zoals Krishnamurti zich dit voorstelt.
Voorspoedige terugreis.
346 Henri Bergson, Le Rire, Essai sur la signification du comique, Presses Universitaires
de France, Parijs 1969.
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Fedorowsky in Moskou verzekerde me per telefoon opnieuw
dat ik het filmpje over het nieuwe Sovjet supersonische transporttoestel TU-144 van ze kon krijgen voor de NOS. Ik waarschuwde Ton Neelissen en V. Opalev dat de film nu onderweg
naar ons toe was.
Een nieuwe golf van arrestaties in Indonesië: Volgens luitenant
kolonel Mungi, legerwoordvoerder in Jakarta, zijn er nog twee
miljoen communisten voortvluchtig. Zeg me niet dat Suharto
hen ook nog wil vermoorden. In ieder geval zijn zelfs een groot
aantal mohammedaanse leiders opgepakt, zoals het parlementslid Hadji Hoessein. Ook werd de voorzitter van de islamitische
partij Parmusi voor Midden-Java, Suratman Surianingprodjo,
in Semarang van zijn bed gelicht. Ook andere Parmusi-leiders
werden elders opgepikt. Op Midden-Celebes werden hondervijfentwintig militairen gearresteerd op beschuldiging van medeplichtigheid aan de staatsgreep van 1965. Onbegrijpelijk dat
generaal Kemal Idris, als militair-commandant in dat gebied,
aan de misdadigheid van Suharto meewerkt. Je moet er gewoon niet aan denken wat in Indonesië verder nog allemaal
gebeurt zonder dat het voor window-dressing in de kranten
komt.
Willem Drees senior heeft de PvdA de rug toegekeerd. Verbaast
me niets. Er was nooit iemand anders in het Haagse om het
speldje van grootheid aan op te hangen.
26 mei 1971

Gisteren was ik ziek, wat niet vaak gebeurt.
Loet Kilian heeft Kew Gardens eindelijk opgedoekt en is terug
naar Nederland verhuisd. Tieneke heeft haar zin.
Santo’s zwager, generaal Ashari, is tot militair-attaché in Parijs
benoemd.
Gerard van ’t Reve, met kort geknipt haar, las in de Koos Postema show een walgelijk stuk uit eigen werk voor, over kleine
jongetjes, wiens blanke blote billetjes met leren zwepen zouden moeten worden gegijseld (door Reve dan). Verder over
een aftrekpartijtje op bed met het afgezaagde beeld van sperma
op de muur. Peter zei hierover: „Dat het om de vorm ging en
de taal die wordt gebruikt.” Laat mijn vorm dan maar krom en
scheef zijn, zoals Henk Hofland altijd over me spreekt, maar de
inhoud en achtergrond van alles zijn voor mij nummer één.
Peter was in het bos bij Oostelbeers geweest om een verschrikkelijke droom kwijt te raken waarvan hij de betekenis direct
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had begrepen. „Er was een heel groot huis. Dit was van mij.
Dat was dus het symbolische zelf. Twee van mijn vrienden
tuigden elkaar af met zware stalen voorwerpen. Er was ook
bloed. Toen het me te erg werd liep ik weg. En toch ging ik
weer terug naar hetzelfde toneel, dezelfde hoeveelheid bloed,
want ik vond het ergens dus toch wel prettig vond (…).” Ik
begreep er niets van en reageerde blijkbaar verkeerd en stom
want Peter zei: „Je bent weer de wijze vader.” Voor me lag
Erik Erikson open met deze zinsnede: „If I don’t open my
mouth, they may take it for the wisdom of age (…)” en deze
zin las ik hem dus voor.
27 mei 1971

Onrustig geslapen. Ik was weer clandestien Indonesië binnengeslipt en was ergens vlakbij het Merdeka-paleis en hoorde
twee bedienden over Bapak spreken. Ik begrijp nooit een syllabe van dromen en noteer ze dus soms en probeer ze niet te interpreteren.
Op weg naar de studio in Bussum zag ik een Indisch jongetje
met een zware koffer plus een jas en een doos met daaraan vast
een bos brem zeulen. Ik keerde om en stopte. „Moet jij naar je
oma?” vroeg ik. „Ja meneer.” Waar haal ik zoiets vandaan. Ik
bracht hem waar hij moest zijn. Hij had die twee kilometer
met al die spullen nooit gehaald.
Ferenc Schneider, de NOS-regisseur had een Russisch sprekende vent met een toepetje versierd, die ik absoluut niet vertrouwde. Volgens Ton Neelissen „een integere man”. Dan weet
je het al weer. De eerste draft van mijn film over think tanks is
super, maar waarschijnlijk veel en veel te hoog gegrepen voor
een algemeen televisiepubliek. Op dit moment duurt de film 56
minuten en 50 seconden. We spraken over mogelijke coupures
en in vele opzichten denken Ton en ik over de inhoud toch
wel gelijk.
Ging met mam en tante Jetty bij de locale Chinees in Bilthoven eten. Mam kan zonder bril het menu niet lezen, maar soms
denk ik dat ze ook niet precies kan zien wat zij eet. Sedert 1958
in Port Elisabeth, Zuid-Afrika heeft zij gebrild. Ik vond dat zij
slechter hoorde. Waarom laat zij in godsnaam er niet naar kijken?
Telefoneerde met dr. Aurelio Peccei in Rome, die voorstelde
dat ik de film op 2 juni in Wenen aan hem, dr. Philip Handler
en dr. Jermen Gvishiani zou laten zien. Ik belde met dr. Handler in Washington, die de voorkeur gaf aan 1 juni, na het diner
om 21:00 uur. Prima.
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30 mei 1971

Bracht de lunchtijd door bij mam op het terras in Bilthoven,
haalde Peter in Utrecht op en we waren eerst bij Erik en Helga
van der Leeden in Delft en later bij Loet en Tieneke Kilian in
Den Haag. Het gevoel les amis de mes amis telt altijd sterk bij
mij.
31 mei 1971

Gisteravond zagen we Death in Venice, een film vol gemiste kansen. Gustav Mahler verliefd op een 17-jarige jongen bracht enkele onvergetelijke mooie momenten, zeker, maar de rest. De
death scene on the beach was inderdaad adembenemend. Ik vond
dat de jongen uit Visconti’s film vooral prachtig acteerde, trouwens hij was aantrekkelijk.
Nijenrode-kameraad Michiel van der Plas heeft een boekje van
287 pagina’s gemaakt van de krassen die hij over een periode
van jaren in boeken heeft gezet. „De mens leeft niet van bloot
alleen.” Open deur.348
1 juni 1971

Wenen, Imperial Hotel
Stopte gisteren in Zürich voor een ontmoeting met broer Theo.
Ze komen naar mams 75ste verjaardag.
Ontbijt. Bergson: „Nos états d’âmes changent d’instant en instant, et que si nos gestes suivaient fidèlement nos mouvements
intérieurs, s’ils vivaient comme nous vivons, ils ne se répéteraient pas: par là, ils défieraient toute imitation. Nous ne commençons donc à devenir imitables que là nous cessons d’être
nous-mêmes.”
Wandelde langs hotel Ambassador en hotel Bristol, twee hotels
waar Bung Karno indertijd verbleef. Herinneringen! Ook aan
de reis met de ACF-directie en mijn vader om met de Indone347 Brief d.d. 26 mei 1971.
348 Michiel van der Plas, Schuinschrift: satires 1946-1971. Uitgeverij Ambo, 1971.
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C.H.M. Bosch, general manager van Hertz Automobielen Nederland N.V., schrijft om zijn excuses te maken, dat ik per
abuis door de politie op Schiphol werd aangehouden voor een
auto, die nooit weg was geweest.347
Bereikte Tjark Tijdens in Groningen per telefoon. Hij is nu getrouwd en heeft een zoon. „Ik ben boer…. Je had hier een paar
weken geleden moeten komen, toen bloeiden de koolzaadvelden, net een sprookje.”
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siërs over de kina te onderhandelen. Life is like an afternoon
breeze.
Mozart Café
Dr. Aurelio Peccei ontving me in een vorstelijk appartement in
het Imperial. Hij had tijdens een meeting van televisie-executives
in Aspen, Colorado Joe Slater ontmoet. CBS voelde voor een
verfilming van het komende Club van Rome-rapport. „We are
in a finite place, Willem, the biosphere is only 12 kilometres
high. That is our breathing space, our kingdom, the domain of
man. Look what happens if you dig into the earth or climb the
Mount Everest peak. That is what we have, all of it. That is our
habitat. The rest of the universe is hostile where we can only
travel in space suits (…).”
Hij waarschuwde voor een te sterk accent op Jay Forrester en
zijn computers in onze film, en in het algemeen. „He is a great
man, but he is also very egocentric.” Peccei benadrukte juist de
menselijke ziel, de menselijke warmte, het individu als belangrijkste factoren bij al deze rampspoedige ontwikkelingen. Hij
vroeg of ik de film vanavond 0m 21:30 uur wilde vertonen.
Spoorde Harald Binder op via zijn ouders in München. Hij
woont nu in Londen. Schreef hem meteen.
2 juni 1971

Hotel Imperial, kamer 517
Unieke avond. Continental Films had aan Halbgaße no. 25 een
studiootje in gereedheid gebracht om Aurelio Peccei, dr. Philip
Handler en dr. Jermen Gvishiani de voorlopige montage van
de televisiefilm, die ik had gemaakt, te tonen. Hield een inleidinkje van een paar minuten dat dit een provisorisch script was
en daarop liet ik de gesprekken met henzelf en Forrester zien,
waar we professor Frits Böttcher en de minister voor Wetenschapsbeleid, jhr. De Brauw nog aan wilden toevoegen.
Er werd met intensiteit gekeken en geluisterd. Ik zat naast dr.
Peccei. Toen de lichten aangingen stelde ik voor dat ik via dr.
Peccei hun kritiek te horen zou krijgen. „Let’s do it now,” zei
hij zelf. Ze vonden dat vooral Jay Forrester niet eenvoudig was
te volgen. „Ik heb zelf moeite om zijn rapporten te lezen,” zei
dr. Handler. Hij vond dat de passages over de geheimhouding
over het in West-Europa op te richten achtlandeninstituut
(think tank) beter konden worden geschrapt. „That is a red herring. In general, I would say, cut it down to 30 minutes, and
you have a film,” aldus de Amerikaan.
Dr. Gvishiani vroeg enigszins formeel het woord te mogen
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349 Pas die dag begreep ik dat de Georgiër Jermen Gvishiani van geboorte een prins
was. Dit gold dus niet meer sinds de revolutie waarbij alle adellijke titels werden afgeschaft. Mijn tweede grootvader van moederszijde was Ilia Graaf Poslavsky, maar
de familie voerde de titel niet meer.
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voeren. Hij was teleurgesteld dat het gesprek met hem in Moskou in zwart-wit en niet in kleur was gefilmd. Maar hij vond
het een uitstekende film en een positieve bijdrage. „But don’t
frighten them,” zei dr. Gvishiani, „because what is our final
objective? That we intend to show the public that although
there are serious problems, humanity does have the tools to do
something about it and that in these think tanks scientists are
steadily increasing their mutual cooperation. We must be optimistic.” Kees van Langeraad had de tussenteksten gesproken en
het leek dr. Gvishiani raadzaam een uitdrukking als „het ijzeren
gordijn” liever te schrappen.
We besloten ergens een glaasje te gaan drinken. We reden in de
Mercedes van de plaatselijke Fiat-vestiging naar de Bonbonnière, een soort pub, waar enkele bekenden van dr. Gvishiani en
Aurelio Peccei ons opwachtten. Er was een Russische dame onder de gasten, die Drambuie als water schonk en een soort gangmaker bleek te zijn. Verder was er een kleindochter van Catherina II (Tsarina), een Duitse prinses, blond en nogal een schoonheid. De andere gasten waren Italianen en Oostenrijkers. Dr.
Gvishiani trok zijn jasje uit en ging achter een piano zitten en
keek af en toe naar ons, alsof hij om een goedkeuring vroeg.
Hij speelde maar door, beetje café-chantantmuziek, en een
Oostenrijker zei hardop: „Moet je dat zien, een geboren Russische prins achter de piano!”349 Dr. Peccei en ik wilden dringend weg, in plaats van het gelal en gebral van Georgische liedjes te moeten aanhoren. Ik ergerde me er in ieder geval grenzeloos aan, maar bleef een aimabel gezicht trekken. Op een gegeven moment besloot Philip Handler een tekst mee te zingen,
begeleid door Jermen Gvishiani op de piano. Uitzonderlijke
vertoning, de president van Amerika’s belangrijkste think tank
samen met de schoonzoon van premier Kosygin in een Weens
etablissement broederlijk in liedjes verenigt.
Om 01:00 uur werd besloten naar huis te gaan en iemand zette
me bij hotel Sacher af, want ik was aan een nachtsauna toe.
„Penser (…) penser, c’est perdre le fil.” – Paul Valéry.
Vanmorgen reed ik met Aurelio Peccei mee naar de Italiaanse
ambassade, waar hij de ambassadeur van zijn activiteiten in Wenen op de hoogte zou stellen. Hij vertelde dat de Sovjets aanvankelijk sceptisch hadden gestaan tegenover de Club van
Rome en haar plannen, vooral omdat zij zich veel optimisti-
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scher opstelden wat betreft de uitkomst van de berekeningen
over de toekomst dan de Amerikaanse computerdeskundigen en
het Forrester-team. Daar zijn Sovjets dan ook historische optimisten (als communisten) voor. „Maar de stemming in Moskou
is veranderd. Ze werken daar nu aan een toekomstverwachting
voor het jaar 1985,” aldus dr. Peccei.350 He is a great guy.
3 juni 1971

Amsterdam

Ambassadeur Howard Jones kondigt aan mij „an autographed
copy” van zijn boek over Indonesië toe te zenden. Hij wist dat
ik het graag wilde lezen: „In connection with the recent controversies with the Foreign Minister. I hope you will like it.”351
Dr. Zairin Zain, die inmiddels naar Den Haag is verhuisd,
sprak met Thomas Lepeltak (Stan Huygens) van De Telegraaf.
Zain heeft een hersenbloeding gehad, anders zou ik zeggen dat
hij wel erg kort van memorie is. „Luns heeft nooit wat van onze
nationale aspiraties begrepen (…). Dr. J.H. van Roijen, mijn
voornaamste tegenspeler in het overleg aangaande de overdracht van West-Irian, begreep me drommels goed.” So far, so
good. Maar dan: „Dat de onderhandelingen in 1962 toch tot
een goed einde zijn gekomen, is overigens wel in de laatste
plaats te danken aan de toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken, dr. Subandrio. Die man huilde alsmaar – ach wat heeft
Subandrio niet allemaal afgehuild – tegen mij, tegen dr. van
Roijen, tegen Dean Rusk, alsmaar huilen, huilen, huilen als hij
zijn zin niet kreeg.” Ik ben geen bewonderaar van dr. Subandrio, maar om Zain achteraf zo te horen spreken over een man,
tegen wie hij in mijn bijzijn althans altijd deed alsof hij hem –
tenminste als zijn onmiddellijke chef – ten zeerste serieus nam,
vind ik een droevige zaak.
Nu stelt dr. Zain het voor alsof hij zijn hersenbloeding te danken
heeft aan het feit dat Indonesië zich uit de VN terugtrok over
de kwestie Maleisië. Het was Bung Karno geweest, aldus Zain,
die de as Jakarta-Peking had uitgedokterd, niet Subandrio. „Na
zijn bezoek aan Peking is de ouwe heer gaan dromen,” aldus
de oud-ambassadeur. „Subandrio bracht zijn funeste politiek
ten uitvoer.” Een buitengewoon simplistische voorstelling van
zaken door Zain, die de jaren dat Maleisië in Jakarta speelde op
duizenden kilometers afstand in Washington DC en Bern zat. Ik
ben er van overtuigd dat Sukarno zijn nauwere betrekkingen
350 Merkwaardig dat 1985 het jaar zou worden dat Mikhail Gorbachev de touwtjes in
handen zou krijgen.
351 Brief van 13 mei 1971.
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4 juni 1971

De militaire autoriteiten in Tasikmalaja op West-Java hebben
352 Later gevolgd door het initiatief van Richard Nixon tot nauwere betrekkingen met
Washington DC
353 Brief aan mij d.d. 2 juni 1971.
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met Peking352 uitsluitend betrok op een gezamenlijk standpunt
inzake de Amerikaanse waanzinoorlog in Zuidoost-Azië. De intriges rond president Sukarno bereikten in die dagen een hoogtepunt, zoals ik eerder heb aangegeven met bijvoorbeeld het
verdonkeremanen van een brief van de koning van Maleisië aan
president Sukarno om een gemeenschappelijke oplossing te zoeken. Als toen een ontmoeting tussen de koning en Bung Karno
zou hebben plaatsgehad, zouden de ontwikkelingen wellicht zich
heel anders hebben voltrokken. En nu doet dr. Zain het voorkomen of Bandrio, de geboren intrigant, slaafs Bung Karno’s
bevelen zou hebben uitgevoerd. Sukarno verloor geleidelijk de
greep op de staat, omdat teveel krachten hem ondermijnden en
tegenwerkten. Gevoegd bij de Amerikaanse belangen om de rugdekking in Vietnam te zuiveren van mogelijk vijandige krachten
was de explosie van 1965 misschien onvermijdelijk geworden.
Intussen waren we begonnen handtekeningen te verzamelen
voor de open brief aan de koningin om niet naar Suharto te
gaan. Dr. H.A. van Geuns, arts voor longziekten te Rotterdam
en voorzitter van Amnesty International Nederland schreef me
zijn medewerking niet te kunnen geven. Amnesty voerde haar
eigen oppositie tegen het vastzetten van prisoners of conscience en
„wij menen dat we onze activiteiten moeten voortzetten zonder dat de Indonesische autoriteiten ook maar de schijn van een
suggestie zouden kunnen krijgen dat Amnesty een binding
heeft met enige andere organisatie of groepering.”353
Een Amerikaanse Vietnam-deserteur, Ralph Waver, is door de
justitie gearresteerd om aan de Amerikaanse autoriteiten te worden uitgeleverd. De Haarlemse officier van justitie, Mr. G.W.F.
van der Valk Bouman, liet de aanhouding uitvoeren. Wanneer
die man een greintje rechtsgevoel in zijn body had zou hij het
lef hebben moeten opbrengen die aanhouding te weigeren.
Piet Dankert bemoeit zich ermee, maar dat is ook al een man
zonder guts. Intussen heeft Defensie godbetert een Haagse militair, Rinus Wehrman (20), tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld weten te krijgen omdat hij het verdomde zijn haar te
laten afknippen. Dit geschiedde op grond van artikel 114 van
het wetboek van militair strafrecht. Ik zag het bericht in Het
Parool en schreef Sandberg wat ze eraan hadden gedaan.
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zes leiders van de jeugdorganisatie van Sukarno’s PNI gearresteerd. Ze worden beschuldigd van het in diskrediet brengen
van de door de regering en militairen opgezette en gesteunde
zogenaamde Sekber/Golkar „partij”.
Dr. Zairin Zain belde om me te polsen over zijn gesprek in De
Telegraaf dat niet met Lepeltak maar met Frank de Jong was gevoerd. In bedekte termen, omdat hij het was, gaf ik te kennen
er niet gecharmeerd van te zijn geweest: „te veel wandeltaal.”
Ik benadrukte dat hij zijn eigen memoires moest gaan schrijven.
De Ajax-waanzin in Amsterdam is ongekend. Ellen Thomassen had twee dagen gehost en een glaasje te veel op gehad. Hoe
had ik ooit een partner kunnen zijn van deze jongedame?
Telefoneerde Piet Dankert in Zaandam om hem aan te moedigen Ralph Waver uit de klauwen van de Amerikanen te helpen houden.
Woonde een Chinese filmvoorstelling bij in Du Midi, Red Detachment of Women, op uitnodiging van de Chinese zaakgelastigde, Li Mao-lai.
5 juni 1971

Schreef een aangetekende brief aan meneer Li Mao-lai dat het
toch bevreemdend was dat Peking pingpongers binnenliet en
dat als je een visum vroeg voor mevrouw Pearl Buck, je dan
eenvoudig niet eens behoorlijk antwoord kreeg.
Casper Bake zond een foto uit Israël en een lieve brief. Heb
meteen geantwoord.
Het Parool zendt een slap hoofdartikel TE LANG.354 Rinus Wehrman mag best „een koppige jongen” zijn geweest, maar twee
jaar (…). Wat is dat voor geschrijf? Wat zit het establishment
toch vol met slijmjurken. Het Parool wijst er op dat in Zweden
en Oostenrijk haarnetjes zijn bedacht voor de boys met lange
haren. Het wordt de hoogste tijd dat er in Nederland soepeler
bepalingen worden ingevoerd. Wat is dat nu voor geklets? Ik
schreef de minister van Defensie, W. den Toom, een aangetekende brief: „De straf, die de krijgsraad te Den Haag jegens soldaat Rinus Wehrman heeft uitgesproken, en die U tot dusverre onaangeroerd hebt gelaten, acht ik een misdaad van U en
Uw ondergeschikten jegens de jongere generatie van Nederland. Ik huiver van het feit – een oorlog en een Duitse bezetting intensief meebeleefd hebbende – dat mensen als U en de
Uwen tot dergelijke walgelijke daden in staat zijn. Ik geneer me
voor het feit niet in staat te zijn er iets tegen te doen anders dan
354 Het Parool, 2 juni 1971.
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6 juni 1971

Bung Karno’s verjaardag zal ik wel nooit meer vergeten.
Loet Kilian begint al weer te werken in Nederland bij Quisinaire op Schiphol. Hij zegt weer erg aan het Hollandse gedoe
te moeten wennen. Vooral ook aan het uitgebreide familiegeklets op zondag. Don’t blame him.
7 juni 1971

Mam wil dat ik voor mijn 46ste verjaardag mijn cello bij Max
Möller weer in orde laat maken (op haar kosten). Ik zou best
weer cello willen spelen.
9 juni 1971

Droomde dat ik in het bijzijn van prins Bernhard in tranen een
hartstochtelijk pleidooi hield tegen een bezoek van de koningin aan Indonesië.
Intussen herhaalt Joseph Luns in een gesprek, ditmaal met de
Haagse Post, het hele verhaal van het verraad van de Kennedy’s
van voren af aan. Hij denkt zeker dat als hij het maar dikwijls
genoeg herhaalt, zijn lezing van de kwestie in de hoofden van
het volk zal blijven hangen.355
355 Hoezeer dit zo werkt bleek mij in 1990 tijdens een gesprek in Johannesburg met de
zakenman Ed Profijt, die zei zich te herinneren dat Nederland de Papoea’s door de
Kennedy’s was kwijtgeraakt.
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mijn minachting voor U en de krijgsraad in Den Haag aan U
mee te delen, man tot man.”
Toon Quarles had gebeld: „Ik krijg zaterdag een stel gekken
voor het diner. Kom jij ook?” Ik ontmoette er Guus en Jacqueline Kollmann. Een zalige kerel, vier dochters, maar helemaal
een nicht, alleen niet opengegaan. Toon vertelde met mijn
grootmoeder Poslavsky een partijtje te hebben gebridged, toen
zij al 88 was. Zij begon met aan te kondigen in geen zestig jaar te
hebben gespeeld. „Is dat schoppen? O ja.” Zij bood vervolgens
klein slem harten. De tegenpartij doubleerde, maar grootmama
speelde prompt uit. Voor het eerste hoorde ik dat Peter van
Leeuwen Boomkamp met een Tieneke de Jong was getrouwd
en twee zoontjes had gekregen. Volgens Toon nam de moeder
op moeilijke momenten de jongens mee naar het graf van haar
man, met de mededeling: „We zullen het even aan Papa vragen”. De vragen worden per brief op het graf gedeponeerd.
Laat op de avond kwam Oeroeg, wat ik beleef als een golf herinneringen aan Indonesië. Peter zegt dan: „Je neurose is begonnen toen je voet aan wal in Indonesië zette”.
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Met Ernst Utrecht de bewerking van de brief van Rachmawati Sukarno doorgenomen.
10 juni 1971

De dag begon met een telegram van Casper van den Wall Bake
uit Israël. Dat verwarmde me zeer.
Toen ik gisteravond laat uit Den Haag kwam zat Peter in mijn
werkkamer op me te wachten. Hij had een schitterende bos
bloemen op mijn bureau gezet.
Ernst Utrecht had bij Peter Schumacher een groep journalisten
ontmoet, waaronder Jos Schneiders van de Haagse Post, Jaap
Jansen en anderen. Ze beschouwden mij als een establishmentjournalist, die probeerde progressief te doen. De „engsters”,
het woord is van Wim Hoogenkamp. Hoe zou het met hem
zijn?
Gistermiddag heb ik de think tank-film aan een aantal genodigden in Den Haag getoond, waaronder professor Frits Böttcher,
de Zains, Vladimir Opalev, de heer Van Dijk van het ministerie
van BZ en anderen. Na afloop hield Böttcher een constructief
speechje. We dineerden in hotel Des Indes en voerden een prettig gesprek. Het werd je en jij en Frits en ik bleken dicht bij elkaar liggende ideeën over een aantal onderwerpen te hebben.
Ging deze keer met Peter naar Bilthoven en bracht mam traditiegetrouw rozen en plaatste ook twee rozen op het graf van
vader. Erik kwam nog laat op de avond, en omdat Oeroeg ook
weer opdaagde, bleef hij tot 4:30 uur Peter en mij „pietjieten”
en ging toen naar de kamer waar Erik sliep en zette zijn nuttige
werk daar voort. Peter heeft in het Apollo Hotel gesolliciteerd
en begint maandag als barkeeper. Ben trots op hem.
Fred de la Bretonnière kwam langs en vroeg of ik voor hem
wilde spelen. Hij – of liever Elly – verwacht een dezer dagen een
kind. Vroeg hij me daarom na het spelen: „Ben je nooit bang?”
14 juni 1971

Fred belde: hij heeft een zoon, Daco Benoi.
Bracht Peter vandaag voor het eerst naar zijn nieuwe werk.
Maar we spraken ook over de mogelijkheid dat hij naar Dane
in San Francisco toe zou willen gaan en daar psychologie studeren. Erik adviseerde: „Afblijven,” met andere woorden: helemaal niet mee bemoeien.
Zond president Suharto de advanced text van het Rachmawati
Sukarno-artikel en zei dat het andermaal bevestigde wat Dewi
vorig jaar al had gezegd dat hij en zijn medewerkers „dealt with
Bapak in a criminal and highly unworthy fashion and I will go
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356 Brief aan mij gericht d.d. 1 juni 1971.
357 Brief aan mij gericht d.d. 9 juni 1971.
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all out to make sure this will be known to history and to the
world. Your attitude is unforgivable. And, as a Dutchman I do
not want you ever to be near the Queen of the Netherlands, an
action to try to prevent her from going to your Indonesia will
start shortly. Perhaps, you and some other crooks, will succeed
in making her go to Jakarta but I register here and now my violent opposition to this.
Personally, I was glad to meet you and I liked you. Perhaps I
even felt a certain warmth for you. But what you did in your
capacity of Putsch-President of Indonesia is impardonable.”
Dominee H.J. Kater schrijft niet mee te willen doen aan de oproep aan de koningin niet naar Indonesië te gaan. „Ik heb bezwaren tegen het regime Suharto, maar ik acht de situatie daarginds na het falen van Sukarno dermate ingewikkeld dat ik mij
liever van een oordeel onthoud.” Hij was onder de indruk geweest van de stukken van Beb Vuyk uit Indonesië, die met de
mening van de kerken overeenkwamen. „Ik geloof niet dat het
goed is om Indonesië op een lijn te zetten met Griekenland en
Portugal. Mocht de koningin daar een officieel bezoek willen
brengen, dan ben ik uw man. Ik vind het al erg genoeg dat ons
aller Luns zich straks uitgerekend in Lissabon tot NAVO-bons zal
laten kronen.”356 Ik probeerde me voor te stellen wat er in de
kersenpit van de eerwaarde dominee kon omgaan. Las hij dan
geen kranten? Ik weet wel dat de Nederlandse media de één miljoen doden uit haat tegen Sukarno zoveel mogelijk hier hebben
weggepoetst, maar dit is een respectabel cijfer dat aanspreekt.
Professor B.V.A. Röling uit Groningen schrijft als directeur
van het Polemologisch Instituut daar dat hij niet mee doet. „Ik
deel uw kritiek op menig aspect van Suharto’s regering, maar
ik deel niet zonder meer enkele zinnen uit uw brief, eenvoudigweg omdat ik er onvoldoende van op de hoogte ben. Ze lijken me ook wat overdreven, en eigenlijk ook niet direct bevorderlijk voor uw bedoeling: een reis niet te laten doorgaan.”357 Hoe is dit mogelijk? Röling niet voldoende op de
hoogte van argumenten, die voorstaan dat koningin Juliana niet
in gezelschap van Suharto dient te worden gezien? Ik kan er
met mijn verstand niet bij wat uitgerekend Röling hier op papier zette.
Intussen werd in Jakarta bekendgemaakt dat het de zoon van
Bung Karno, Guntur Sukarno, werd verboden voor de PNI campagne te voeren voor de komende verkiezingen. „Wij doen
dit,” aldus een woordvoerder van Suharto’s leger, „omdat hij
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net als zijn vader is.” Generaal Widodo liet reeds doorschemeren dat Guntur beter uit Midden-Java kon verdwijnen, waar de
aanhang van Bung Karno nog steeds groot is. Er waren 60.000
mensen samengestroomd om naar hem te luisteren, maar zijn
geschreven verklaring werd in beslag genomen en Guntur verscheen niet. Hij liet zich vervangen door zijn zuster Rachmawati.
Intussen is mijn Rachmawati-kolom in het dagblad Zaanstreek
Typhoon verschenen.358
15 juni 1971

Om 22:00 uur arriveerde baronesse Jacqueline de Gunzburg
uit Antwerpen. Ze was samen met ambassadeur en mevrouw
Robert Fack op de France naar Europa gekomen.
Vanmorgen was er een klein incident bij het ontbijt, wat een
staartje zou krijgen. Jacqueline kwam beneden. Ik had de ontbijtafel klaargemaakt en voor iedereen een zacht gekookt eitje
bereid. Het eerste wat Jacqueline opmerkte was: „Why do I
have only one egg?” Ik nam haar bij de arm en wees haar in de
verte de kruidenierswinkel aan en zei: „If you want another
egg, you can go and get it there.” Peter bleef doodstil. Pas nadat hij vandaag met Jacqueline de stad in was geweest en ik haar
daarna bij mam in Bilthoven had gebracht – ze zei later in de
auto „your mother is a lady” en ik dacht: wie zoiets opmerkt is
het zelf dus niet – kwam na middernacht toen we in bed lagen
de aap uit de mouw. Peter zei zich diep geschaamd te hebben
toen ik Jacqueline zei haar eigen eitje te gaan halen. Ik had haar
behoren te vragen of ze een gekookt of een gebakken ei wilde,
en dan was vanzelf het aantal te voorschijn gekomen en zou er
niets zijn gebeurd. We raakten in een afschuwelijk twistgesprek
over de zaak verwikkeld en ik vroeg hem zelfs weg te gaan. Dit
deed hij prompt, midden in de nacht en pas om 04:30 uur belde
hij aan en liet ik hem dus weer binnen. Deed geen oog dicht;
zulke scènes vind ik onverdraaglijk.
Er was een brief van Harald Binder uit Londen, waar ik blij mee
was. Ook opnieuw een lange brief van Casper uit Eindor in Israël. Hij houdt zich met irrigatie bezig, staat om 04:30 uur op,
sjeest rond in een jeep and has the time of his life.
16 juni 1971

Schreef opnieuw naar koningin Juliana en sloot het artikel van
358 Dit was de enige provinciale krant in Nederland die jarenlang soortgelijke kolommen van me heeft afgedrukt dankzij mijn uitstekende verhouding met hoofdredacteur Cees Meijer. Toen hij wegging was het afgelopen. Zie bijlage 20.
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17 juni 1971

Haalde gisteravond om 01:00 uur als verrassing Peter in het
Apollo Hotel af. Oeroeg was bij me, wat hij niet had verwacht.
359 Brief aan de koningin van 16 juni 1971.
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Rachmawati Sukarno in. „Nederland in de persoon van het
staatshoofd mag en kan zich niet met deze kliek (Suharto) inlaten. De overgrote meerderheid van het Indonesische volk zal
niet begrijpen waarom de Nederlandse koninklijke familie zich
met deze gehate regeerders encanailleert. Ik wens U toe dat
omstandigheden het onmogelijk zullen maken dat U een officieel bezoek aan dit regime zult behoeven te brengen. Zij, die
dit aanbevelen, zijn gewoon niet ingelicht. Het zou een ramp
zijn. En ik vrees dat in het licht der geschiedenis een afschuwelijke smet op de vlekkeloze naam van het Nederlandse staatshoofd zou komen te rusten, wanneer wij dit Indonesische regime een dergelijke eer zouden bewijzen.”359
Mohammed Hatta was in Nederland. Ik telefoneerde met zijn
privé-secretaris, mijn oude vriend Wim Hutabarat. „Dag gekke jongen,” zei hij. Nee, het was niet mogelijk een ontmoeting te arrangeren: „dat gaat niet.” Hij had moeten zeggen:
„Dat mag niet, dat durven we niet vanwege Suharto.” Ik adviseerde hen om Rachmawati’s artikel in Vrij Nederland te lezen.
„Dat interesseert ons niet,” zei de idioot ook nog.
Peter en Jacqueline de Gunzburg vertrokken naar het Stedelijk
Museum. Ze zijn de beste maatjes. Zij herhaalde overigens ook
tegen Peter dat Luns mij bij haar als „een verrader” had omschreven, dus ik zat in hetzelfde schuitje bij die meneer als John
en Robert Kennedy. Graag zelfs. „Luns werd woedend toen ik
Willems naam noemde,” aldus Jacqueline. Zoals Carel Enkelaar en Ton Neelissen rapporteerden dat het noemen van mijn
naam in de kamer des ministers het effect had gehad van „alsof
wij een voetzoeker onder zijn stoel hadden laten afgaan.”
Om 16:00 uur moest Peter weer naar zijn betrekking in het
Apollo Hotel. Ik had het gevoel dat hij erg triest was over de
gang van zaken.
Wim Klinkenberg meldde nog steeds niemand te hebben gevonden die mee wilde doen aan de Open Brief aan Juliana om
niet naar Indonesië te gaan.
Intussen heeft minister Den Toom van Defensie Rinus Wehrman vrijgelaten. God zij gedankt. Misschien heeft ook mijn
briefje er toe bijgedragen dat ze de waanzin er toch van hebben ingezien.
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Hij schrok en liet zich ontvallen: „Ik dacht eerst dat je een
hond was.”
We hadden opnieuw een ontmoeting over de oproep aan de
koningin. Hans Kombrink doet wel mee. Maar dat is een prima jongen. Hij had M. van der Goes van Naters om diens
handtekening gevraagd, maar die had geantwoord: „Onder Sukarno was het veel erger dan onder Suharto.” Waar is die man
geweest? Wat doen parlementsleden eigenlijk, Moeder de Gans
lezen?
Professor Arthur Schlesinger jr. schrijft uit New York: „I am
delighted that, in spite of Luns, the West-Irian film made it on
the tiny screen (…).”360
Professor W. Schermerhorn en het kamerlid M. de Niet zijn
tegen een bezoek van Juliana aan Indonesië maar zeiden het niet
eens te zijn met onze tekst.
18 juni 1971

Wim Klinkenberg sprak een oude vriendin van de koningin uit
haar Leidse studententijd, een juffrouw Roozenboom, die had
gezegd dat H.M. buitengewoon enthousiast was over haar komende reis naar Indonesië: „En ik ga dit zien en daar naartoe.”
Edward Kennedy maakt zich vrij belachelijk door openbaarheid te eisen van de documenten betreffende de oorlog in
Vietnam. „Het Amerikaanse volk is misleid,” zei hij, „en ze hebben er recht op de details te weten.” Waarom zou Edward Kennedy zich zo opwinden over achtergehouden documenten inzake Vietnam en waarom zwijgt hij als het graf wanneer het gaat
om de feiten van de moord in Dallas? Werd het Amerikaanse
volk met Lee Harvey Oswald niet misleid?
Het is natuurlijk schitterend – en journalistiek bedrijven van de
bovenste plank – dat de New York Times op 13, 14 en 15 juni
een groot aantal documenten betreffende de oorlog heeft gepubliceerd totdat de overheid een verbod liet uitvaardigen om
de verdere publicaties te verhinderen. De Johnson-kliek en na
hem de Nixon-kliek voeren al jaren op hun eigen houtje een
krankzinnige oorlog en eindelijk schijnt er nu dan via de pers
de klad in te komen.
19 juni 1971

Bettina Culp kwam samen met een vriendin om op mijn vleugel te spelen. Ze vond het een heerlijk instrument en zei: „Ik
wilde dat ik zo’n vleugel had.” Bij Chopins 3de étude opus 10
360 Brief d.d. 15 juni 1971.
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20 juni 1971

Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijft dat zij in de dertig jaar
dat wij elkaar kennen nog nooit mijn verjaardag is vergeten,
maar nu is het dan toch gebeurd. „Ik word oud!” voegt zij er
aantoe.
Mevrouw F. Thun-Willekes McDonald, die ik op advies van
Wertheim had gevraagd mee te doen om de koningin van haar
Indonesische reis af te houden, antwoordde: „Uw mening over
de ontwikkelingen in Indonesië kan ik niet onderschrijven,
omdat mijn inlichtingen van verschillende kanten een ander
beeld geven. Ik weet hoeveel fouten ook aan het huidig bewind
daar kleven, maar de wijze waarop uw brief is opgesteld dekt
de situatie beslist niet.” Volgens deze dame moet de politieke
situatie in Indonesië uitzieken als in zovele andere landen.
„Zwart-wittekeningen van zaken die uiterst gecompliceerd
liggen, zijn slechts naast de waarheid. Op een handtekening
van mij behoeft u niet te rekenen. Er zijn andere middelen waarmee mensen en volkeren elkaar van dienst kunnen zijn. Indonesië zit op een dergelijke wijze van zogenaamde sympathie
niet te wachten.”361
Ik las deze brief nog eens over en vroeg me af of ze echt niet
had begrepen hoe de vork in Indonesië in de steel zit, of dat zij
misschien te oud was om te beoordelen dat je de koningin niet
op staatsbezoek stuurt naar een generaal, die net één miljoen
mensen een kopje kleiner heeft laten maken. Maar met PKI- en
Sukarno-aanhangers is het in westerse minds precies als met de
Vietcong: het doet er niet toe hoeveel gooks er in Vietnam kapot worden gemaakt – of met napalm of gifgassen overgoten –
361 Brief aan mij van 18 juni 1971.
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kreeg de vriendin tranen in haar ogen. What sadness in people’s
souls, the moment you scratch the surface. Toen Bettina in de
auto stapte zei ze: „Ik houd van je (…).”
Peter en ik gingen naar een party bij Thijs Chanowski op de
Prinsengracht. Ontmoette onder meer Erik de Vries, een onaantrekkelijke man met een uitzonderlijk grote bek. Hij vond
wat Rachmawati Sukarno te vertellen had gehad een slijmerig
Libelle-verhaal. Toen ik antwoordde dat ik in Nieuwendam
woonde, riep hij uit: „Daar wonen alleen amateurs.”
Wim Wertheim zei vandaag: „Ik ben wel niet gewoon mij tot
de koningin te richten, maar jullie kunnen mijn naam gebruiken.” Toen ik professor Utrecht vertelde dat Hatta mij niet
meer wilde ontvangen, zei hij: „Hatta is een verrader.”

■

Z697

■

08-05-2003

1970 – 1971

Z697

15:23

Pagina 310

want die denken immers verkeerd? It’s the crusades mentality
all over again.
21 juni 1971

Mam is 75 jaar.
Om 12:30 uur ontmoette ik eerst nog eens Wim Klinkenberg,
Jaap Jansen en Hans Kombrink om de laatste hand te leggen aan
de tekst van de brief aan de koningin.
Er was een lange brief van Jonathan Raymond, die me met
warmte vervulde. Zijn brieven getuigen nog steeds van enorme
twijfels over wat met zijn leven moet doen. Hij heeft een graad
in filosofie en zijn mind functioneert perfect. Maar hoe een afgeoefend hoofd van een jongen van 24 jaar – voorzover het
denken ooit is af te oefenen – in te passen in een steeds banalere zich bergafwaarts begevende samenleving, dat is zijn 64.000
dollar question.
Mams huis was de hele dag vol met gasten. Het was de eerste
keer in haar herinnering dat zij op haar verjaardag de verwarming aan had. Het was ook afschuwelijk weer. Ik was eigenlijk
stil van al het gedoe en observeerde mijn moeder die in de weer
was met al die gasten. Haar beide huishoudelijke dames, Maas
en Zijtveld, waren er om te assisteren. De telefoon ging de hele
dag. Ik werd eigenlijk ontzettend triest van het hele bedrijf.
Mam wordt nu echt oud. En net als toen we eergisteren met
tante Jetty, Theo en Nellie in het Spiehuis gingen avondeten
vraag ik me steeds meer af hoeveel jaar ons deze dag nog vergund zal zijn. Mam was misschien nog wel het meest blij om
het feit dat broer Hendrik uit Kaapstad een verjaarsbrief had
geschreven. Streep aan de balk.
22 juni 1971

Bracht Peter naar het Apollo Hotel. Zijn werktijden zijn moordend. De ene dag om 10:00 uur ’s ochtends en dan weer van
16:00 tot 01:00 uur. Zijn vriend Dane wil dat hij naar San
Francisco komt. Philip Nasta belde dat hij met Peter en een
vriend uit Schotland in juli naar Griekenland wilde.
Jacqueline de Gunzburg schrijft om te bedanken voor die paar
dagen op Amerbos. „I must tell you that I never had ‘eggs’ as
good as the ones you did for me. The taste was so excellent and
I try very hard to copy you but I do not succeed. I enjoyed
every minute I spent with you and really it was delightful.”
In Amerika zet de rel rond de zogenaamde Pentagondocumenten zich voort. Zoals Joseph Luns bij een kopje thee bij baronesse de Gunzburg mij een verrader noemt, zo noemt Lyndon
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B. Johnson nu de New York Times, gevolgd door de Washington
Post, kranten die een beleid voeren „dat dicht bij verraad ligt
(…).” Johnson, die langzamerhand paranoïde spookbeelden
ziet, zag in het vrijgeven van de informatie aangaande het Pentagon in Vietnam „de spookachtige hand” van de vermoorde
Robert Kennedy. LBJ zegt tenminste tegen Newsweek dat RFK de
kwestie Vietnam had willen gebruiken om hem te kunnen opvolgen. Precies. En om dit te voorkomen hebben de krachten,
die de oorlog wilden voortzetten en uitbreiden, Robert Kennedy uit de weg geruimd. De overheidscensuur inzake Vietnam was niet ingesteld, aldus Johnson, om de gemaakte fouten
of oorlogsmisdaden in Vietnam te camoufleren, maar om „de
vijand” te beletten inzicht te krijgen in Amerikaanse plannen
en beweegredenen.
Telefoneerde professor J. de Graaf in De Bilt, ook een amice van
Wertheim. Hij zag onze brief niet zitten. Daarna professor Rasker in Leiden. Hij was het hier en daar wel met de tekst eens,
maar in zijn geheel was de brief overtrokken. Zo erg was het allemaal niet. Wij hadden dus expres vermeden om over één
miljoen doden te spreken en beperkten ons – alsof het op honderdduizend meer of minder niet aan kwam – tot te schrijven
dat er een massamoord op honderdduizenden burgers had
plaatsgehad, en omdat Den Haag altijd overal ter wereld op de
bres staat voor mensenrechten schreven we: „Verkrachting van
de rechten van de mens, razzia’s, schijnverkiezingen, concentratiekampen en vuurpelotons kenmerken de tirannie van het
generaalsregime dat U zal ontvangen en welke tirannie geen
Nederlander onverschillig kan laten.”
De moeite die we hebben gehad onder deze tekst samen te
krijgen zegt eigenlijk alles van de hedendaagse oer-Hollandse
mentaliteit.
Wandelde laat in de avond onder de bomen in het Vondelpark.
Er was wel wat vertier en een Indische hoerenjongen met
schoudertas meldde zich aan, maar ik beleefde het allemaal als
even eng. Piekerde over Peter, die besloten lijkt te hebben naar
Californië te gaan. Hij wil in ieder geval niet mee naar Griekenland. Wat hij ook doet, als hij maar niet in een onaangename of ruziesfeer uit Amerbos vertrekt. Misschien is onze relatie
nu echt opgedroogd. Ons arrangement om op Amerbos samen
te wonen heeft zijn basis verloren. Echt is een steen. Of de
schaduw van een boom. Wat daarbuiten opereert, denkt, voelt
en handelt, kan dit niet anders volbrengen dan vanuit het strakke korset dat vanuit de samenleving wordt opgedrongen. Life
is totally ridiculous and absurd. De Aurelio’s (Peccei) zijn de
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kruisvaarders van de 20ste eeuw, die van hot naar her rennen
om te redden wat er te redden is, maar die onvermijdelijk tot
de eindconclusie moeten komen van de totale belachelijkheid
van al het zijnde.
Ik kan niet indenken hoe triest het zal voelen te weten dat Peter
op zichzelf, alleen, die stap zal zetten naar Californië te gaan.
Wat beroert hem? Hij zal het als deel van zijn ontwikkeling beschouwen. En daarna? Where will he go? Hoe komt hij aan
zijn geld? Eens op een dag komt hij terug naar Amerbos, maar
dan zullen we intussen vreemden voor elkaar zijn geworden, zoals het in belangrijke mate met Frits, Erik en Richard is gegaan.
Dan is er geen werkelijke, echte beweging inside meer naar elkaar toe. Dan is wat eens leefde en beroerde tussen twee mensen morsdood. Wanneer dat de clou is van het leven – why live
life at all ? 362
(wordt vervolgd)

362 In 1991, dus twintig jaar later, wonen we naast elkaar in twee flats in Johannesburg.
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