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Voor mijn lieve ouders
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Oorsprong
(1925-1936)
De overheersende herinnering aan mijn jeugd is er één van gevoelens van
contactloosheid en eenzaamheid. De mogelijkheden tot heilzame
communicatie waren in alle toonaarden fysiek en materieel aanwezig.
Bijna alles mocht. Bijna alles kon. En toch voelde ik me alsof ik zonder
naaste familie en alléén leefde. ‘We zijn allemaal essentieel alléén,’
noteerde H.G. Wells in zijn auto-biografie, ‘zowel in ons zenuwgestel als
in onze beenderen.’ Als kind ben je je die wijsheid niet bewust en hunker
je naar intiem contact. Je zoekt een mentale paraplu tegen de onbekende,
vreemde buitenwereld.
Wij woonden in een landhuis, ‘De Horst’ in Bosch en Duin, tussen
Bilthoven en Zeist. De villa was gebouwd door de architect Karel de Bazel.
Er behoorden enkele hectaren bebost en heuvelachtig terrein bij. Er was
een vijver met een fontein. Onder een steen zat een kraan, waarmee een
waterval kon worden aangedraaid.
Er was een moestuin met een krakende waterput. Er was een gaard met
vruchtbomen en vruchtstruiken, tot en met kruisbessen en rode bessen toe.
‘De Horst’ was een ouderwetse buitenplaats. Een halve eeuw later beleef
ik die herinnering als een sprookje. Het lijkt haast onwerkelijk, dat het
echt allemaal heeft bestaan en deel uitmaakte van die eerste cruciale jaren.
Naast de entrée, aan het begin van de oprijlaan, woonde de tuinman, soms
chauffeur, met zijn gezin. Tegenover dit bijgebouw lag de garage. Toen
ik klein was stonden er twee Cadillacs in geparkeerd.
Mijn vader, Antonie Cornelis Oltmans, was in die dagen advocaat en
procureur te Amsterdam. Hij hield kantoor aan de Heerengracht. Hij was
bovendien op 17 juni 1919 afgestudeerd als scheikundig ingenieur te Delft.
Mijn moeder, Alexandrine van der Woude, was een al even erudiete ouder.
Zij liep het gymnasium af in Maastricht, het conservatorium in Luik voor
altviool en zij studeerde klassieke letteren aan de Universiteit van
Amsterdam. Zij hield intens veel van muziek. Zij bespeelde behalve de
alt en de viola d'amore, eveneens de piano. Ik herinner me, hoe zij zichzelf
in de muziek-
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kamer op haar Pleyel vleugel begeleidde in liederen van Schumann, Grieg
of Fauré.
Mijn oudere broer, Hendrik Alexander, in 1923 geboren, had een kamer
halverwege de derde etage. Mijn jongere broer, Rudolf Theodoor, in 1928
geboren, en ik, Willem Leonard uit 1925, hadden kamers op de tweede
etage. Hier waren ook de slaapkamer van mijn ouders, een speelkamer,
een linnenkamer, een badkamer en een logeerkamer. Bij mij stond een
Pleyel piano, waar ik vooral in de oorlogsjaren veel op zou spelen. Het
huis was ruim. Wanneer er tegelijkertijd beneden en boven werd
gemusiceerd, stoorde men elkaar niet. Het inwonende personeel had de
derde etage voor zichzelf.
De jeugdjaren en wat toen gebeurde vormen de sleutel tot begrip voor wat
in het latere leven van een mens wordt. Men dankt de erkenning van deze
fundamentele waarheid voornamelijk aan het baanbrekende werk van de
Weense psychiater Sigmund Freud. Wanneer ik dus, zoals nu, graaf in de
herinnering van mijn ‘inner scrapbook’ realiseer ik me, dat die eerste jaren
werden gekenmerkt door een gevoel van gebrek aan geborgenheid, niet
in materiële zin, maar als kind. De afstand tussen mijn lieve ouders en
mezelf leek eindeloos. Zij waren de enige vertrouwde personen om me
heen, maar voor mijn gevoel bleven mijn vader en moeder toch
‘vreemden’.
Mij is meer dan eens verteld, dat ik als baby, in tegenstelling tot mijn
broers, obstinaat was. Ik mepte het bord pap uit de handen van mijn moeder
om het voedsel vervolgens in volmaakte rust van de kinderjuffrouw tot
me te nemen. Het leek soms of ik met juffrouw Van Riet affectievere
betrekkingen onderhield dan met mijn moeder. Ik vroeg mijzelf later dan
ook dikwijls af, hoe het schrijnende verdriet van toen precies is begonnen
en of ik zelf niet een vervelend en dwarsliggend kereltje was geweest. Hoe
komt het, dat een baby de moeder verwerpt?
De Zwitserse psycho-analytica Alice Miller heeft veel van haar werk
gericht op de oorsprong van het leven, op de trauma's die de mens vanaf
de kinderjaren met zich meedraagt. Juist omdat men een aangeboren angst
heeft om deze jaren, die dikwijls bezaaid zijn met emotionele landmijnen,
te betreden of nog eens grondig te reconstrueren, stort menig psychisch
kaartenhuis van mensen zelfs op oudere leeftijd alsnog ineen. Ook Jean
Piaget, de kinder-psycholoog, en Jerome Kagan, de
ontwikkelings-psycholoog van de Harvard Universiteit hebben in hun
werken menig voor mij verborgen gebleven emotioneel projectiel
opgeruimd.
Zo schreef Alice Miller eens: ‘De moeder staart naar de baby, die
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zij in de armen houdt. De baby kijkt op zijn beurt naar de moeder en vindt
zichzelf in haar terug. Dat wil zeggen: mits de moeder ook werkelijk naar
het unieke, kleine, hulpeloze wezentje kijkt en niet bezig is alles van
zichzelf in het kind te projecteren, zoals haar eigen verwachtingen, angsten
of plannen voor haar kind. Want in dát geval zal de baby niet zichzelf in
zijn moeders gezicht vinden, maar juist haar eigen met zichzelf in de knoop
zitten aanvoelen.’1.
De zin, die hier dan op volgt, lijkt me in dit verband het belangrijkste; ‘Dit
kind zal in het laatste geval namenlijk zonder spiegel blijven en zal voor
de rest van zijn leven tevergeefs naar een spiegelbeeld blijven zoeken.’
Bijna zestig jaar ná het de pap uit de hand slaan, ben ik me gaan afvragen
of die eerste botsingen met mijn moeder inderdaad hier werden verklaard.
Ook al stelde professor Kagan nog onlangs, dat men een minder acceptabele
verklaring kent voor de ontwikkeling van de menselijke psychologie, dan
voor de levenscyclus van een fruitvlieg, ergens zal men een begin moeten
maken. Dus: ben ik inderdaad, door een gebroken spiegelbeeld met mijn
moeder, in die eerste jaren als Sisyphus veroordeeld geweest, om steeds
weer op weg te zijn geweest naar een uiteindelijke illusie, waarvan bij
voorbaat vast stond, dat zij in strijd was met de werkelijkheid?
Want vast staat, dat ik een leven lang op zoek was naar volmaakt
vertrouwen, misschien zelfs naar geloof in één medemens, zij het een man
of een vrouw. Alle verwoede pogingen één relatie in totale overgave tot
stand te brengen, zouden telkens weer in een stroom van tranen mislukken.
Een echt opgaan in een ander zou een onvervulde wens blijven, zo zelfs,
dat ik op een bepaald moment in mijn leven het rusteloos zoeken naar een
werkelijk ‘attachment’ tot een ander heb laten varen.
De analyticus John Bowlby heeft een trilogie aan dit onderwerp gewijd.
In deel drie noteerde hij: ‘Intieme bindingen zijn het middelpunt
waaromheen het leven van een persoon zich afspeelt, niet alléén wanneer
hij nog een baby, een dreumes of een adolescent is, maar dit geldt evenzeer
voor jaren van mentale rijpheid en zelfs tot op hoge leeftijd.’2. Met Bowlby
geloof ik, dat de meest omvattende ervaring, die een mens zou moeten
kunnen beleven, het in liefde in elkaar opgaan van twee verwante zielen
zou moeten zijn. Ik ben er niet in geslaagd dit ideaal - of is het een illusie?
- ooit te verwezenlijken.

1.
2.

‘Prisoners of Childhood’, Basic Books, New York (1981), pag. 32.
‘Loss, Sadness & Depression’, Vol. III, New York, Basic Books, pag. 442.
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Pas nu besef ik, dat ik misschien mijn hele leven heb geprobeerd in
enigerlei vorm die gemankeerde moederliefde terug te vinden. Deed juist
het Milleriaanse gebroken spiegelbeeld uit mijn prille jaren me als een
razende roland op jacht gaan naar de perfecte intimiteit?
Dr. Miller wees er bijvoorbeeld ook op, hoe noodzakelijk het was, dat
ouders zelf onder evenwichtige omstandigheden waren opgegroeid, opdat
zij hun kinderen een gezond narcisme zouden kunnen meegeven. Maar
hoeveel vaders en moeders hebben respect en tolerantie voor hun kinderziel
moeten missen? Hoeveel moeders zullen zich, als gevolg van eigen
negatieve jeugdervaringen, onzeker en als gebrekkig spiegelbeeld jegens
hun kinderen opstellen? Zulke moeders zullen voor het behoud van hun
eigen narcistisch evenwicht op onnatuurlijke wijze afhankelijk zijn van
de wijze waarop één kind, of soms ook meerdere kinderen, zich gedragen.
Sommige van deze moeders zullen hun onzekerheid achter een bikkelharde
façade proberen te verbergen. Het kind wordt dan, van achter een psychisch
rookgordijn, autoritair benaderd. In extreme gevallen zal de moeder zich
totalitair jegens het kind opstellen.
Pas veel en veel later in mijn leven ben ik gaan inzien, dat de scheve relatie
met mijn ouders uit de tijd op ‘De Horst’ ten nauwste verband heeft
gehouden met hun eigen trieste jeugdervaringen. Dat zij zich krampachtig
jegens ons gedroegen, was het gevolg van de psychische averij, die zij
hadden opgelopen lang vóórdat mijn broers en ik embryo's waren
geworden.
Een kind heeft voor het ontwikkelen van een gevoel van eigenwaarde
nodig, dat het vooral door de moeder wordt gerespecteerd en bemind in
overeenstemming met eigen aard en karakter. Wanneer de relatie
moeder-kind echter vrijwel permanent is gestoord, kan bij het kind een
ernstige psychische ontsporing ontstaan. De jongen, die vanaf de wieg
onvoorstelbaar veel affectie tekort is gekomen, zal bijvoorbeeld bij het
opgroeien onoverkomelijke communicatieproblemen krijgen. Hij zal
mogelijk eerst bewust en later onbewust toch steeds weer op de ouders
terugvallen.
Pijnlijke eenzaamheidsgevoelens binnen het ouderlijk huis kunnen tot
afzondering binnen het IK leiden. Een dergelijk ernstig, diep emotioneel
probleem zal dan in analyse bewust moeten worden gemaakt. Maar hoe
dikwijls, aangenomen dat de behandeling slaagt, is dan reeds een belangrijk
deel van het leven vernield?
Het tragische bij gestoorde moeder-kind relaties is, dat het absoluut niet
betekent, dat de moeder haar kind niet met haar hele
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hart innig lief zou hebben gehad. Maar, in ‘Das Drama des begabten
Kindes’, zoals de oorspronkelijke titel van Miller's opmerkelijke boek
luidt, wordt uiteen gezet, dat de affectief beschadigde moeder, die zelf de
herkenning van het tot uitdrukking brengen van moederliefde heeft moeten
ontberen, dikwijls niet in staat is op evenwichtige en ongeremde wijze van
haar waarachtige gevoelens blijk te geven.
Moederliefde is mijns inziens de meest unieke ervaring in ieder leven.
Wanneer zij wordt gemist, zal zij niet zijn te imiteren in andere relaties
met mensen. Ik heb dit pas op middelbare leeftijd beseft. Moederliefde is
bovendien onafscheidelijk verbonden met de cruciale eerste levensperiode,
wanneer het Zelf groeit en tot stand komt. Juist wanneer dit unieke proces
van zelfstandig worden zich liefdevol en harmonieus voltrekt, zal het kind
zich meestal zonder noemenswaardige problemen aan de hand van een
gezonde identiteit op den duur van de ouders los maken om een eigen
levensweg te gaan.
Het kind is in wezen de vormgever van alle werkelijke eigen activiteit.
Het op natuurlijke wijze loslaten van de ouders hangt ten nauwste samen
met het funderen van de identiteit van de jonge persoon. Heeft de
onmisbare liefdevolle wisselwerking met de ouders plaatsgevonden, dan
zal geen separatie-angst ontstaan, noch zal zich een ziekelijke
herhalingsdrang ontwikkelen om eindeloos te blijven zoeken naar wat in
de prille kinderjaren het meeste werd gemist: moederliefde.
Het helpt weinig om in retrospect te constateren, wanneer men meer dan
de helft van het leven er op heeft zitten, dat tragedies en trauma's van
ouders zich bijna altijd in de levenssituatie van de kinderen zullen herhalen.
Ook ouders zijn zich de beschadigingen niet bewust, evenmin als wij dit
waren toen ons nolens volens affectie werd onthouden op een moment in
ons leven, dat we deze juist het dringendst nodig hadden.
Hoevele mensenkinderen beginnen dus emotioneel gehavend en belast
een eigen pad te hakken uit de jungle, die de wereld heet en zijn altijd
weer op zoek naar waardevolle, liefdevolle ‘attachments.’ Zestig jaar later
zie ik de meeste medemensen dan ook steeds meer als rondwarende atomen,
die in zeldzame omstandigheden misschien een min of meer stabiel
molecuul zullen vormen. Want veel mensenzielen zullen nooit met
werkelijke moederliefde worden bevrucht en daarom altijd zwevende en
zoekende blijven en rondwaren zonder ooit tot psychische rust te komen.
Al die kostbare, vervlogen jaren was ik niet in staat, en beschikte ik niet
over de nodige kennis, om iets van die eerste jaren in een
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realistisch perspectief om te vormen. Ik begreep niet waarom ik leefde als
ik deed, op zoek naar een schat, die mogelijk bij een bepaald moment van
het leven had kunnen behoren, maar noch kon worden achterhaald, noch
kon worden nagebootst.
Met de Harvard-psycholoog Jerome Kagan geloof ik, dat een leven slechts
zal kunnen worden verklaard door de weergave en bestudering van een
lange reeks gebeurtenissen en data. De fobie van een tienjarige jongen
voor paarden of de esthetische uitingen van Marcel Proust zijn niet te
interpreteren door onderzoek naar evenementen uit de prille jeugd alléén.
‘Ieder mens kan slechts worden begrepen in samenhang met vele, vele
ervaringen uit het verloop van het hele verleden’, aldus professor Kagan.3.
Mémoires samenstellen is in feite een ontdekkingsproces. Vooral waar ik
de in 1985 tot duizend dagboekklappers gegroeide notitie's bijna altijd
gesloten heb gehouden. Ze geven zonder twijfel essentiële details weer
over de groei van mijn centrale zenuwstelsel, mijn ‘mind’. Mijn primaire
doel is te proberen de evolutie van jongetje naar op leeftijd gekomen man
te achterhalen en onder de loep te nemen. Waarom werd ik de mens, die
ik ben geworden. Ik denk, dat omdat dit vorsen in het verleden bijna steeds
geschiedt aan de hand van authentieke dagboeknotities, die waar mogelijk
integraal werden overgenomen, dit document cognitieve waarde moet
krijgen.
Enkele gegevens over mijn afkomst zijn hierbij relevant. Mijn aanwijsbare
stamvader was Bastian Oltmanns, in 1697 te Buttforde in Oost-Friesland
geboren. Diens kleinzoon, Alexander Oltmans, kwam in 1767 in 's
Gravenhage ter wereld. Tijdens de Bataafse Republiek was hij actief in
de rang van kolonel. Van 1812-1838 zou hij ontvanger der directe
belastingen in Amsterdam zijn.
Alexander Oltmans had één dochter, Maria Elisabeth, en drie zoons: Jan
Frederik, Abraham en Alexander. De zoons waren alle drie zéér begaafd.
Maria zou op jeugdige leeftijd overlijden. De familie woonde aan de
Heerengracht.4.
Jan Frederik Oltmans (1806-1854) was met Jacob van Lennep, Aernout
Drost, Maria de Neufville en Petrus van Limburg Brouwer een
vooraanstaand romanschrijver uit die tijd. ‘Het Slot Loevestein’, gebaseerd
op een thema uit de tachtigjarige oorlog, en ‘De Schaapherder’, rond een
verhaal uit de oorlog van Utrecht, werden aan de Heerengracht geschreven
en zou-

3.
4.

‘The Nature of the Child’, Basic Books, New York (1984), pag. 111.
‘Neerlands Letterkunde in de XIXde Eeuw’, Prof. Jan ten Brink, Universiteit van
Leiden, Uitgeverij van Holkema, Amsterdam, (1888). pag. 230.
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den zijn bekendste werken worden. Hij stierf op 48-jarige leeftijd in zijn
landhuis in Steenderen. Ik heb afgesproken, dat zijn schrijftafel, nu nog
in mijn bezit, in de Koninklijke Bibliotheek in 's Gravenhage zal komen
te staan.
Zijn broer, Alexander, was schilder en lid van de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten. Hij was bovendien secretaris van ‘Arti et
Amicitiae.’ Zelf stam ik af van Abraham Oltmans, die huwde met Henriette
Calmar en elf kinderen kreeg. Hij was steunpilaar van het Koninklijk
Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra en schonk zijn
schelpenverzameling aan Artis, dat een borstbeeld voor hem neerzette.
Abrahams oudste zoon, Alexander Oltmans (1835-1896) was mijn
overgrootvader. Met hem begint de erfelijkheid werkelijk betekenis te
krijgen. Aanvankelijk nam hij aan geallieerde zijde deel aan de
Krim-Oorlog van 1853-1856. Via Engeland reisde hij naar het
Nabije-Oosten. Een aantal brieven vandaar aan zijn ouders geschreven is
bewaard gebleven.
Hij zou zijn carrière in Nederlands Indië voortzetten. Hij trad in dienst
van de Spoorwegen, van 1864 tot 1889. De familie woonde in Semarang.
Men had een buitenhuis in de bergen in Tjandi. De laatste jaren in Indië
bekleedde Alexander Oltmans het presidentschap van het Comité van
Bestuur van de Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Ik bezit een
fraai model van een locomotief, welke midden vorige eeuw op Java in
gebruik was. Het geschenk werd hem als huldeblijk door de Europese
subalterne beambten van de lijn Semarang-Vorstenlanden-Willem I
aangeboden.
In 1868 huwde Alexander Oltmans te Semarang met Cornelia Margaretha
Linck. Deze verbintenis maakte onze familie Indischer dan Indisch. Mijn
overgrootmoeder was namelijk een kleindochter van Cornelis Verloop,
een uitgesproken Hollandse fabrikant, die leefde van 1788-1872. Diens
elfde kind huwde met Frederick Willem George Linck. Uit dossiers van
de geslachten Verloop en Linck blijkt, dat vele van hun telgen in de vorige
eeuw in plaatsen als Buitenzorg, Weltevreden, Soerakarta, Surabaja,
Ambarawa, Cheribon, Garoet, Djatti en vele andere oorden op Java ter
wereld zijn gebracht.
Mijn overgrootouders kregen vier kinderen, die alle in Semarang op Java
werden geboren: Abraham, Willem, Cornelia Margaretha Alexandrine en
Lucie Eleonore. Zij waren de eerste in Indië groot gebrachte Oltmansen.
Mijn vader was de oudste zoon van Willem Oltmans. Mijn moeder was
de oudste dochter van Lucie Eleonore Oltmans. Mijn ouders waren dus
volle neef en nicht. Zij ontmoetten elkaar tijdens een familievakantie in
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Esneux, België, en er moet sprake zijn geweest van liefde op het eerste
gezicht.
De menselijke aanleg, welke charmante fabeltjes hier sinds mensenheugenis
ook de ronde over mogen hebben gedaan, hangt in belangrijke mate af
van het roulettespel der genen. Zij zijn de voornaamste bouwstenen van
het menselijk lichaam. Zij bestaan overwegend uit DNA,
deoxyribonucleïnezuur.
Men ontvangt de helft van zijn genen van iedere ouder. Een vierde van
iedere grootouder. Een achtste van iedere overgrootouder en de reeks zet
zich aldus in een geometrisch opklimmend cijfer voort. Ik zal minder dan
één procent van de DNA van Alexander Oltmans in mij dragen, die in de
tweede helft van de achttiende eeuw werd geboren.5. Met genetische
bouwstenen van mensen, die vóór hem hebben geleefd, heb ik dan ook
geen syllabe meer van doen.
Herhaaldelijk ontmoet men mensen, die zich verliezen in pure illusies
omtrent indrukwekkende stambomen, die tot de twaalfde eeuw of daarvóór
zouden terug gaan. In zijn buitenhuis in Kent sprak ik bijvoorbeeld eens
met de Sufi-filosoof, Idries Shah. Hij werd in 1924 geboren. Alle bij
Penguin Books verschenen werken van zijn hand vermelden echter
nadrukkelijk, dat zijn familie werd getraceerd tot de profeet Mohammed.
Er werd dus een vermeende erfelijkheid gesuggereerd met de persoon van
Idries Shah, die er in werkelijkheid in de verste verten niet was.
Het menselijk leven is weinig meer en weinig minder dan een vrij ordinair
bedrijfsongeval. Of zoals de bio-chemicus Jaques Monod, Nobelprijs
winnaar, eens formuleerde, dat de mens het resultaat was van een
samenspel tussen toeval en noodzaak. Over de noodzaak valt overigens
te redetwisten.
Zowel mijn overgrootvader als mijn grootvader hebben in de vorige eeuw
een bijdrage geleverd tot de aanleg van vierduizend kilometer spoor- en
tram-wegen op Java. Willem Oltmans was als civiel-ingenieur verbonden
aan de Semarang-Joanna Stoomtram Maatschappij. De eerste directeur
van genoemde lijn was H.M.A. Baron van der Goes van Dirkxland.
Grootvader maakte deel uit van diens staf.6.
Grootvader Willem Oltmans huwde met Jacoba Klink, de dochter van een
notaris uit Voorburg. Mijn vader werd 24 juni 1894 in hotel ‘Du Pavilion’
in Semarang geboren. Later scheidde

5.
6.

‘Promethean Fire’, Reflections on the origin of mind, Edward O. Wilson en Charles
J. Lumsden, Harvard University Press, (1983), pag. 26.
Zie Gedenkboek der Semarang-Joanna Stoomtram Maatschappij, M.M. Couvée, 's
Gravenhage (1907).
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mijn grootvader en ging hij een verbintenis aan met een Javaanse vrouw,
Sima Sastro Pawiro, met wie hij zou samenblijven tot aan zijn dood in
1955.
Ik was niet alleen het petekind van grootvader Willem Oltmans, maar óók
van grootmoeder Lucie Eleonore Oltmans. Zij huwde met een Delftse
studievriend van haar broer, Ir. Hendrik van der Woude. Deze was een
ingenieur met geniale trekken. Hij ontwikkelde het eerste zuivere witte
kininetablet, het medicijn tegen malaria. Samen met zijn vrienden dr. Tom
van Linge en ir. Jaap Homan van der Heide richtte hij de Maarssense
kininefabriek op, tegenwoordig het ACF concern in Maarssen en een
samenvoeging met de Amsterdamse kininefabriek.
Nederlanders brachten de kinaboom vanuit Latijns Amerika naar Java.
Tot Japan in 1942 Indië bezette, beschikte Nederland met de kinaplantages
op Java over een monopoliepositie in de bestrijding van malaria.
Aanvankelijk werd de kinabast uitsluitend in Maarssen en Amsterdam
verwerkt, maar later is er een fabriek in Bandung bij gekomen. De
Amerikanen ontwikkelden bij het wegvallen van Nederlands-Indië in 1942
een synthetisch kinatablet. Maar tijdens de oorlog in Vietnam ging men
ook van deze zijde wederom over op het verwerken van natuurlijke kinabast
bij het vervaardigen van het kina-tablet.
Ik betreur grootvader Van der Woude nooit te hebben gekend. Hij was
een intelligente en genereuze man. Dat een kwart van onze genetische
bouwstenen van onze grootouders komt werd bewezen, omdat ik net als
hij, en als enige in de familie, een moedervlek van 10 centimeter diameter
op mijn linker dij zou hebben. Hij bezat een jachthuis op de Veluwe, ‘De
Roekel’. Hij hield van open auto's en van reizen. Maar hij zou reeds op
54-jarige leeftijd overlijden. Dit zou ons leven ingrijpend beïnvloeden,
omdat hij die dagen had besloten zich van Maarssen los te maken en een
eigen kinineconcern in Zwitserland op te zetten. Mijn vader zou in die
onderneming zeker directeur zijn geworden en onze levens zouden zich
in een ander land hebben voortgezet.
Mijn grootouders Van der Woude zouden eveneens uit elkaar gaan.
Grootmoeder Van der Woude-Oltmans vestigde zich met haar beide
dochters, mijn moeder Alexandrine en haar zuster Henriette, in Luik. Daar
ontmoette zij een zoon van de toenmalige Tsaristische gouverneur-generaal
van Russisch-Azië, Ilia graaf Poslavsky. Hij studeerde mijnbouwkunde
in België.
Poslavsky werd in 1886 in Tashkent in het voormalige Turkestan, nu
Uzbekistan, geboren. De familie was van Poolse afkomst en geparenteerd
aan de koningshuizen van Polen en
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Zweden. Grootmoeder Lucie Eleonore Oltmans huwde Ilia in 1916 te
Maidanova bij Moskou. De Poslavsky's bevonden zich regelmatig in de
omgeving van de toenmalige Tsaar. Er zijn brieven en kaarten bewaard
gebleven, die grootmama in die dagen uit het oude Rusland aan mijn
moeder zond. In 1917, toen de revolutie uitbrak, bevonden mijn
grootouders Poslavsky zich op een boot naar de Verenigde Staten, waar
zij toen een aantal jaren zouden blijven.
In haar liaison met het oude Rusland zette grootmama een familietraditie
voort. Haar grootvader Cornelis Verloop, fabrikant te Alblasserdam, voerde
een aantal werken in opdracht van de toenmalige Tsaar uit. Hij bracht rond
1840 met twee van zijn zonen een aantal jaren in dat land door. Een
kleinzoon, Willem Cornelis Verloop, reisde reeds op 22-jarige leeftijd
naar Rusland en zou zich er permanent vestigen. Hij klom op tot de rang
van luitenant-kolonel en voerde eveneens een aantal bouwwerken uit,
waaronder het keizerlijke paleis bij Elisabethgrad in de Ukraine, het
tegenwoordige Kirovograd. Mijn eigen reizen naar het nieuwe Rusland,
de Sovjet-Unie, begonnen in 1970, waarbij ik later ook Tashkent zou
aandoen en voor het eerst sedert de revolutie contacten zou leggen met
enkele Russische familieleden.
In 1920 keerden mijn grootouders Poslavsky uit de V.S. terug en vestigden
zich in de ‘Villa des Marronniers’, een buitengoed in Sprimont in de
Ardennen. We brachten er een belangrijk deel van onze jeugd tijdens
vakantie's door. Er waren een zwembad en een tennisbaan. Bij grootmama
stond muziek op wat krampachtige wijze centraal. Bijna iedereen bespeelde
een instrument. We voerden in Sprimont met louter familieleden de Kinder
Symphonie van Haydn uit. In de muziekkamer stonden twee vleugels.
Grootmoeder Poslavsky was in biologische zin een ideale voorouder. Maar
zij nam in de familie een matriarchale plaats in, niet alléén omdat zij via
de kinine het gefortuneerdst was, maar ook vanwege haar dominerende
persoonlijkheid. Zij was op Java geboren en door rooms-katholieke nonnen
opgevoed. Zij bezat een eigenaardig gevoel voor discipline en
persoonlijkheidsvorming. In die dagen werden kinderen nog beschouwd
als persoonlijk bezit. In psychologische zin was zij beslist een ramp.
Naast de beide dochters uit het eerdere huwelijk met Van der Woude
baarde zij twee zonen, Alexander en Ilia, uit het huwelijk met Poslavsky.
Zij gaf al haar kinderen zelf lager onderwijs. Ook in de ‘Villa des
Marronniers’ was voor de beide jongens een klas ingericht met een
schoolbord. Door de beslotenheid van
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deze vorm van opvoeding werd haar kinderen tot het twaalfde jaar een
belangrijk stuk sociale vaardigheidstraining onthouden. Grootmama was
een koele, intellectualistische vrouw. Je was bij haar eigenlijk altijd formeel
op visite. Je kreeg een zoen op je voorhoofd wanneer je kwam en wanneer
je vertrok. Het was een pure formaliteit. Echt elkaar omhelzen deed men
dan ook niet in de familie. Alle contacten behielden iets afstandelijks.
Eigenlijk werden we als kinderen geregeerd door blikken. En niet blikken
van verstandhouding maar eerder, zoals Sartre in ‘L'Etre en le Néant’
beschreef, de blik die je tot ‘niets’ reduceert wanneer je je betrapt voelde
wanneer iemand je door een sleutelgat zou begluren. Ik weet zeker, dat
de ontelbare malen, dat mijn moeder me met één blik tot een nul
reduceerde, omdat ik weer een stupiditeit had begaan, een methode van
afkeuring betuigen was, die zij van haar moeder had overgenomen.
Ogen zijn een middel tot communicatie bij uitstek. Nare blikken, of blikken
van minachtig zullen ongemak, benauwdheid, angst, dus ‘stress’
veroorzaken, met alle psychologische en fysiologische gevolgen vandien,
vooral wanneer zij van liefhebbende ouders afkomstig zijn. Rond het
kijken, van welke orde en intensiteit dan ook, kan immers tussen mensen
een soort ‘pas de deux’ ontstaan? Dikwijls vindt dit treffen op onbewuste
niveaus plaats. Maar dikwijls kunnen oog tot oog confrontaties ook uitlopen
op een vorm van psychologische zwaardgevechten, waarbij gezag,
overwicht, prestige of rauwe macht van de één over de ander centraal
staan. Dan gaat het er om wie in staat is de tegenstander te overvleugelen.
Ik heb die oogveldslagen met mijn ouders als kind een verschrikking
gevonden.
Men kan in het leven de houding aannemen, dat vormen van
machtsmisbruik, non-communicatie of affectieve verpaupering in de prille
jeugd niet relevant meer zouden zijn bij het verloop van het verdere leven.
De totale of gedeeltelijke verdringing van de werkelijkheid betekent echter,
dat lang woekerende gevoelens van onvrede niet worden onderkend, laat
staan zouden worden verklaard. Ze gaan een onafscheidelijk deel vormen
van de mentale bagage van ieder individu.
Eén van de belangrijke verdiensten van Freud is geweest, dat hij geleidelijk
aan begrip wist te kweken voor het te lijf gaan van het verleden, inbegrepen
het verre verleden, wilde men de pathogenese van een in verwarring geraakt
mens bestrijden. De Zwitserse psychiater C.G. Jung wees eveneens reeds
in 1909 op dit aspect van geestelijke storingen. Hij benadrukte bijvoorbeeld,
dat ouders of onderwijzers zich ‘totaal niet bewust waren’ in welke
onvoorstelbare mate een gevoels- of een gemoeds-omge-
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ving, waarin het kind opgroeit, de latere loop van het leven beinvloedde.
Velen zullen pas op latere leeftijd, soms tegen het einde van hun leven,
vastlopen als gevolg van diepe verwondingen, die in de prille jeugd zijn
opgelopen. Ernest Hemingway bijvoorbeeld vermeed in al zijn werken
zijn ouders, of herinneringen aan hen, te betrekken. Hij schreef aan zijn
broer, dat hij zijn moeder als een ordinaire slet was blijven beschouwen.
Dit bracht Bernard Malamud eens tot de observatie, dat Hemingway
waarschijnlijk geen zelfmoord zou hebben gepleegd indien hij in zijn
laatste jaren minder over vissen en stieren zou hebben geschreven, en in
plaats daarvan wat meer aandacht voor de werkelijkheid van zijn jeugd
zou hebben gehad.
Virginia Woolf maakte in 1941, aan de vooravond van haar zestigste jaar,
een einde aan haar leven. Enkele dagen tevoren tekende zij in haar dagboek
een hartstochtelijk vaarwel op. Ik vraag me af waartoe haar jarenlange
dagelijkse aantekeningen kunnen hebben gediend. Men kan een dagboek
bijhouden zoals men edelstenen of postzegels verzamelt, ze in een kast
opbergen en met voldoening constateren dat wat staat opgetekend werkelijk
heeft plaats gehad.
Voor mij is de primaire betekenis van het noteren van emoties en
ervaringen steeds geweest om naar de dag toe te leven, dat ik voldoende
kennis zou hebben verzameld om in rust en openheid te analyseren, wat
er de afgelopen halve eeuw naar waarheid was gebeurd. Dus, hoe ik in de
situatie belandde waar ik mij zestig jaar later, in 1985, in bevind.
Het enige wapen van blijvende waarde tegen wanhoop of suïcide,
geestelijke stoornissen of zelfs het instorten van de psyche, het Zelf, à la
Hemingway of Woolf, is begrip. Wanneer men met het verstand nagaat
en reconstrueert hoe men in grote lijnen op bepaalde knelpunten in het
leven arriveerde, dan moet het mogelijk zijn reserves te mobiliseren en
psychische anti-stoffen te kweken om zelfs de diepste problemen van de
ziel te lijf te gaan.
Voor mij zijn mijn dagboeken het belangrijkste instrument bij een
zonderlinge ontdekkingsreis naar ‘un temps perdu’. Een demystificatie
van mijn relatie met mijn vader of moeder is niet nodig. Ik leefde reeds
lang niet meer in een sfeer van zelf-bedrog ten aanzien van die eerste
jeugdjaren op ‘De Horst’. Voor mij is door de jaren duidelijk geworden,
waarom de situatie was zoals zij was. Wie er in slaagt zich te ontdoen van
sprookjes en illusies, niet alléén rond het eigen leven, maar bovendien
beseft hoe zinsbegoochelingen bij anderen woekeren, of in de Umwelt in
het
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algemeen, die heeft de belangrijkste slag tot een in redelijkheid willen
overleven gewonnen. Of, zoals John Dewey eens schreef: ‘What cannot
be understood cannot be managed intelligently.’7.
Wie zijn leven begrijpt, wie de realiteit van eigen omstandigheden met
het verstand aanvaardt, ontdaan van de fantasie der overlevering, gezuiverd
van opsmuk en vervalsing, zal er misschien niet gelukkiger om zijn, maar
hij zal zonder wrok en al teveel tranen zijn specifieke levenspad kunnen
vervolgen. Wat is, dat is.
Als bij ieder kind stond mijn moeder in mijn kinderjaren centraal. Mijn
mama bleek een bijzonder sterke binding met mijn grootmoeder te hebben,
mevrouw Poslavsky, die ik reeds eerder beschreef als een dame, die als
een koningin der bijen de familie regeerde en overheerste. Haar beeld van
opvoeding was volmaakt prestatiegericht en wie niet aan de hooggespannen
verwachtingen voldeed, werd niet helemaal voor vol aangezien. Ik heb
haar dochter, mijn moeder, er altijd van verdacht, dat zij, naast haar
verplichtingen jegens mijn vader en ons, altijd één oog gericht hield op
de gebiedende richtlijnen door grootmama aangegeven. Bijvoorbeeld ten
aanzien van de muziek.
Mijn oudste broer, Hendrik, werd als kind achter de piano gezet. De poging
werd echter spoedig gestaakt, omdat men tot de conclusie kwam, dat het
hem aan fundamentele muzikaliteit ontbrak. Hij zou zich op tekenen gaan
toeleggen, waartoe zich eens per week een leraar per fiets vanuit Bilthoven
op ‘De Horst’ aandiende. Zijn prestaties op dit gebied waren uitstekend.
Hij tekent en schildert vandaag de dag nog altijd in Zuid-Afrika, waar hij
woont.
Theo kreeg reeds op zijn derde jaar een miniviool onder de kin gedrukt.
Hij maakte wel enkele vorderingen, maar ging in zijn lyceumtijd over op
drums. In 1985 studeert hij als hobby piano in Zwitserland, waar hij met
zijn vrouw is gevestigd.
Met mij werd de muziek anders aangepakt. Ik werd, vier jaar oud, met
straffe hand verplicht, tegenstribbelend of niet, iedere dag één uur naast
mijn moeder aan de vleugel te staan. Ik moest leren noten lezen, de maat
erbij slaan en zingen. Er stond soms een metronoom bij aan opdat ik de
maat zou houden.
Ik heb deze disciplinair verlopende muzieklessen vervloekt. Ik beleefde
ze als een vorm van straf. Maar hoe meer spektakel ik maakte, hoe meer
ik op mijn duvel kreeg. Ik vond het namelijk onrechtvaardig, dat ik tot
‘solfège’ lessen werd gedwongen, ter-
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wijl mijn broers buiten mochten spelen. Ik was gewoon permanent de
klos.
Deze situatie verslechterde, toen er op mijn vijfde jaar één uur cello spelen
per dag bij kwam. De cello was bovendien het instrument van Tante Jetty.
Zij had immers eveneens aan het conservatorium in Luik de ‘premier prix’
gehaald en was later in Petrograd - nu Leningrad - verder gaan studeren.
Zij had bij mijn Russische familie gewoond. Maar na het uitbreken van
de revolutie en de moord op Tsaar Nicolaas II en diens gezin was zij via
Finland naar Maarssen teruggekeerd. Zij speelde haar hele leven op
professioneel niveau, dat is een feit. Juist omdat men mij had uitverkoren
me te bekwamen in het instrument van mijn succesvolle tante, mocht ik
al helemaal niet falen, wilde ik althans niet diverse wankele zelf-gevoelens
aantasten.
Tante Jetty woonde in Wassenaar. Zij was gehuwd met een hoogleraar in
de anorganische chemie in Delft. Zij kreeg de algehele supervisie over
mijn muziekopleiding. Jaren lang zou ze mij de ene week op ‘De Horst’
les geven en reisden mijn moeder en ik de andere week naar ‘Les Archets’,8.
zoals haar huis heette. Was mijn moeder als gevolg van haar narcistische
krenking uit haar jeugd misschien autoritair met betrekking tot mijn
muzieklessen, tante Jetty was zonder meer totalitair in haar benadering tot
de muziek opvoeding. Dit zou vooral sterk tot uitdrukking komen in haar
relatie met haar enige dochter. Deze jonge dame zou dan ook naar het
conservatorium gaan, muzieklerares worden, in de kerk op het orgel spelen
en een eenzaam mensenkind zijn.
Mijn relatie tot mijn moeder raakte die eerste jaren grondig verziekt. Er
waren in ieder geval momenten, dat ik haar uit de grond van mijn hart
verstootte. Ik voelde me constant haar gevangene. Ik was het doelwit van,
wat dr. Miller heeft genoemd, ‘een vergiftigde pedagogie.’ Hoe meer ik
me op ongepaste en brutale wijze tegen de situatie verzette, hoe meer straf
of slaag ik kreeg. Vijftig jaar later schreef mijn moeder me eens een brief
vanuit Zuid-Afrika en zei, dat ik in één bepaalde periode van haar leven
centraal had gestaan, maar dat ik te jong was geweest om dit te beseffen
of te waarderen. Ik begreep dat ze naar deze intens verdrietige periode van
mijn leven verwees.
De wetenschap rekent tegenwoordig emotionele verwaarlozing van het
kind tot een vorm van kindermishandeling. Niet alléén blauwe plekken,
gebroken botten of aanranding worden als misdadig beschouwd. Onderzoek
van bijvoorbeeld de Ameri-
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kaanse psychologe dr. Ellen Farber heeft aangetoond, dat kinderen
sociaal-psychologisch ernstig worden belast door, wat zij noemde,
‘emotionele onthouding’. Wat opnieuw kwam vast te staan was, dat veel
ouders, die niet in staat bleken de emotionele behoeften van hun kinderen
te hanteren, zelf het slachtoffer waren geweest van emotioneel niet
beschikbare ouders. Dr. Faber concludeerde: ‘De effecten van
psychologische onbeschikbaarheid op de ontwikkeling van het kind zijn
even ernstig als de effecten van fysiek geweld en fysieke
veronachtzaming.’9.
Wanneer mijn lieve moeder nu deze passage uit de Times zou kunnen
lezen, zou zij zich waarschijnlijk een ongeluk schrikken. Ik weet maar al
te goed, dat mijn moeder, tegen de achtergrond van haar eigen emotionele
onthouding in haar jeugd, meende naar haar beste weten en kunnen te
handelen. Zij was zelf zo onbeschrijflijk veel echte moeder-warmte te kort
gekomen. En wie weet was mijn grootmoeder op haar beurt het slachtoffer
geweest van een kille, weinig hartverwarmende relatie met haar moeder.
Wanneer in de emotionele pijpleiding naar het kinderhart toe traditioneel
het ingrediënt onbeschadigde moederliefde ontbreekt, dan kan het niet
anders dan dat er een bij voorbaat affectief ondervoed en beroofd kind de
wereld binnen komt.
Ik weet, dat de herinnering aan de botsingen van toen met mijn moeder,
een schrijnende wond is gebleven. Ik wilde als kind niet tegenover mijn
moeder staan. Ik wilde haar armen op een zéér bepaalde manier om me
heen voelen. Maar ik kan me geen enkel werkelijk lief moment in de relatie
tot haar uit die eerste jaren op ‘De Horst’ herinneren.
Soms beklaagde ik me bij mijn vader, vooral wanneer ik me weer eens
met alle macht tegen het cello spelen had verzet. Ik wachtte hem dan 's
avonds bij de oprijlaan op wanneer hij uit Amsterdam kwam. Ik voelde,
dat hij in principe met mijn verzet sympathiseerde. Mijn vader was een
buitengewoon humaan mens. Hij was in Indië zéér liberaal grootgebracht.
Hij kon spannende verhalen vertellen over hoe hij als jongen met Oom
Freek Linck in Sumatra op krokodillen ging jagen. In zijn hart was hij een
vrijgevochten rebel, die onder invloed van mijn moeder enige moeite had
zich aan strikte Hollandse vormen aan te passen. Ook in dit opzicht leden
we allemaal onder de ‘feedback’ van het regime van grootmama. Wanneer
wij in blazers of pakken aan het diner dienden te verschijnen, merkte mijn
vader wel eens schamper op, dat mijn moeder ‘salet jonkers’ van ons wilde
maken.
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Toch ondervond ik weinig werkelijke steun van mijn vader in de
muziekles-oorlog tegen mijn moeder. In laatste instantie had zij een
‘gunna-gunna’-achtige10. macht over hem. Onder vier ogen gaf hij me sterk
het gevoel achter me te staan. Zodra hij echter met mijn moeder werd
geconfronteerd, ging hij ogenblikkelijk door de knieën. Soms duurde het
even, maar uiteindelijk delfde hij het onderspit. Hij bood geen werkelijke
bescherming. Ook dat deed pijn.
Tegen het einde van haar leven, de zeventig reeds ver gepasseerd, heb ik
mijn moeder eens onopvallend gevraagd, waarom zij er in dermate besliste
vorm op had gestaan, dat ik me als enige van haar drie kinderen aan muziek
wijdde. Zonder enige emotie antwoordde zij slechts: ‘Ach Wim, jij was
immers de enige, die echt muzikaal was.’ En toen volgde een stilte waarin
ik lang nadacht.
Het meest paradoxale van deze geschiedenis is misschien wel, dat ik van
weinig zo intens en zo doorlopend heb genoten als juist van muziek. Ik
schrijf deze regels een halve eeuw nadien met op de achtergrond de
‘Vespers’ (Vsenoshchnaya) van Sergei Rachmaninov, uitgevoerd door
een Russisch koor onder leiding van Alexander Svesnikov. En laat ik aan
deze passages over mijn jeugd meteen toevoegen, dat ik ná het bereiken
van de volwassenheid een zéér acceptabele verhouding met mijn ouders
heb gehad. De laatste acht jaren van haar leven, volgend op de dood van
mijn vader, kende de relatie met mijn moeder zelfs vormen van intimiteit.
Mijn vaders studeerkamer lag op ‘De Horst’ naast de muziekkamer. Het
was een bibliotheek met hoge mahoniehouten lambrizeringen. Er waren
wanden met boeken. Wanneer mijn moeder met kennissen kamermuziek
maakte, stoorde hem dat. Hij kon het musiceren in het belendende vertrek
dan ook afdoen met het denigrerende woord ‘zagen’, waarbij hij dan met
een enigszins Indonesisch accent de ‘z’ als een ‘s’ uitsprak.
Mijn moeder bracht in onze jeugd samen met mijn vader lange, lange uren
door in zijn werkkamer. Zij las dan zelf Frans of Italiaans, talen, die zij
volledig beheerste. Op haar 75ste jaar gaf mijn moeder bijvoorbeeld nog
Italiaanse les aan de dochter van haar interieurverzorgster.
Tijdens zijn rechtenstudie in Utrecht had mijn vader zich geërgerd aan het
feit, dat studenten verplicht werden de Instituten van de Romeinse keizers
Gajus en Justinianus in het oorspronkelijke Latijn te bestuderen. Hij besloot
bij wijze van hobby
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beide rechts-documenten in het Nederlands te vertalen. Ze zijn in 1941 en
1958 bij Tjeenk Willink verschenen. De kennis van het Latijn van mijn
moeder was dermate perfect, dat zij hem jarenlang met haar aanwezigheid
en kennis in zijn arbeid steunde.
Maar de médaille had ten aanzien van ons een donkere keerzijde. Wanneer
je als kleine jongen schoorvoetend in dit studierijke ouderlijke domein
binnen kwam, omdat je misschien iets op je hart had, dan werd toch meestal
subtiel aangegeven, dat men eigenlijk met de Latijnse puzzels rond de
Romeinse keizers ‘beschäftigt’ was. Je zorgde dan maar weer met een
minimum aan gezichtsverlies de plaat te poetsen. Was er werkelijk een
dringende besogne aan de orde, dan was het zaak niet te veel uit te wijden,
want dan keek mijn vader ostentatief naar het model van de locomotief
uit Semarang, die op de schoorsteen boven de open haard stond. Er was
namelijk in het huisje van de machinist een klok ingebouwd.
Eén en ander werkte niet stimulerend om problemen te gaan uitspreken.
Er was trouwens op ‘De Horst’ eigenlijk geen woonkamer in de ware zin
des woords. We misten een waarachtige ontmoetingsplaats. We spraken
elkaar voornamelijk aan tafel. Het eten werd, althans zo was het vóór de
oorlog, opgediend door een meisje in een zwarte jurk met een wit schort.
Er was dus weinig of geen gelegenheid hetzij mijn vader, hetzij mijn
moeder eens onder vier ogen te spreken. We leefden als kinderen niet
alléén in een afgeschermde sfeer, we leefden falikant langs elkaar heen.
Niet alléén de materiële omgeving, maar vooral het psychische klimaat
dat het kind omringt, is van het allergrootste belang, zoals ook de eminente
kinderarts D.W. Winnicott bij herhaling heeft onderstreept in zijn werken.
De erkenning van de jonge mens als centrale acteur bij het ontwikkelen
van een eigen activiteit, is bepalend. Eigen verlangens bij het zich
emotioneel inpassen in de omgeving zijn volkomen legitiem. Het kind wil
worden gerespecteerd, niet ‘rücksichtslos’ worden gedrild. Het wil worden
begrepen. Het heeft een welwillend klankbord nodig. Het kind heeft de
dringende behoefte zich deel te voelen van een geheel, verbonden te zijn
met het gezin. Het wil zich kunnen spiegelen.
Ik heb deze vitale elementen in mijn vroege ontwikkeling node gemist.
Mijn ouders slaagden er bijvoorbeeld in mij van kindsafaan duidelijk te
maken, dat mijn schoolse prestaties naast hun eigen briljante resultaten
op school en aan de universiteit, buitengewoon pover afstaken. Het zal
best waar zijn geweest.
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Maar om in het bijzijn van je leraar door je vader als een nietsnut te worden
afgeschilderd, zal niet op de eerste plaats leiden tot een verbetering van
prestaties op school.
Pas op veel latere leeftijd leerde ik geleidelijk aan inzien, dat het misplaatste
superioriteitsgevoel van mijn ouders ten opzichte van mij, als niet
gratificerende nonvaleur, het gevolg moet zijn geweest van eigen gekwetste
narcistische gevoelens. Maar zover ben je op dat ogenblik dus niet. Nog
niet zo lang geleden las ik, dat de analyticus Bruno Bettelheim van mening
was, dat ouders kinderen nog altijd ‘als idioten’ behandelen.11. Ik moest
denken aan die dikwijls verdrietige tijd op ‘De Horst’. Ogenschijnlijk
leefden we in overvloed, maar in werkelijkheid hadden we weinig.
Met mijn broers kon ik het in het algemeen prima vinden, vooral met Theo.
Toch reageerden zij heel anders op de situatie. Zij rebelleerden niet openlijk
of verbaal, zoals ik. Wat zij voelden of dachten kwam überhaupt niet uit
de verf. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Zij spreken nooit meer over
die tijd en doen er liever het zwijgen toe.
Op mijn zesde jaar bracht het naar school gaan een zekere bevrijding uit
mijn isolement. Eerst zat ik op de openbare lagere school in Den Dolder.
Maar toen ik plat begon te spreken werd ik ijlings naar de Zeister School
Vereniging overgeplaatst, waar ik in 1934 in de 4e klas kwam bij een
Indische dame, mejuffrouw Bachem de Boer. Ik kon het uitstekend met
haar vinden. Vanwege mijn geoefende stem liet ze mij als solist in een
kindertheater optreden.
We waren inmiddels alle drie padvinders geworden bij de ‘Bisons’ in
Zeist. Ook gingen we twee maal per week paardrijden. We kregen les van
een kapitein van de cavalerie, die in Soesterberg een privé-manege had
opgezet. We haalden zwemdiploma's in Ozebi in Utrecht. Letterlijk alles
werd aan onze educatie gedaan, maar wat niet werd ingezien was, dat een
kind zijn persoonlijkheid niet natuurlijk kan differentiëren in een
permanente sfeer van non-communicatie.
De jaren 1934-1935 waren we voor de laatste vakantie's in Sprimont. Ik
herinner me hier ook aan de hand van films veel van. Abraham Maslow
zou over ‘peak experiences’ hebben gesproken. Vanuit de ‘Villa des
Marronniers’ werden regelmatig autotochten gemaakt. Mijn grootouders
reden dan voorop in een zwarte Minerva met klapstoeltjes, die ‘strapontins’
werden ge-
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noemd. Hun chauffeur, monsieur Chanteux, was een imposante figuur in
een zwart pak, met rijbroek en kaplaarzen en een pet. Wij volgden in een
beige Cadillac, ook met vier deuren en klapstoeltjes. De engel met vleugels,
die op de neus prijkte, staat nog altijd op mijn schrijftafel. De rij werd
gesloten door mijn oom en tante uit Wassenaar in een blauwe Chrysler.
Zo toerden we als kinderen in een stoet van drie auto's naar Normandië
of Saint Malo. Er werd soms in de bossen gepicknickt, waartoe een
compleet uitklapbaar ameublement werd meegebracht.
In Sprimont werd dagelijks twee maal warm gegeten en in de late middag
werd een uitgebreide thee geserveerd. De keukens waren in het souterrain
en de maaltijden kwamen per lift naar boven. De kinderen aten aan een
aparte tafel. Toen ik vijf jaar oud was werd eens een gebraden gans
opgediend. Grootmoeder Poslavsky vroeg mij ten overstaan van iedereen,
welk beest ik dacht dat er werd geserveerd. Na lang denken moet ik hebben
geantwoord: ‘Een hond...’
Pablo Casals had een muziek-stuk voor 40 cello's geschreven. Het zou die
dagen in Luik worden uitgevoerd en door hem zelf worden gedirigeerd.
Tante Jetty behoorde tot één der uitvoerende cellistes. Het zou mijn eerste
concert worden. De hele familie was aanwezig in een daartoe gereserveerde
loge. Ik herinner me die avond zéér goed.
Maar toen ook de Poslavsky's uit elkaar gingen kwam aan onze
sprookjestijd in de Ardennen een einde. Grootmama kocht een landhuis,
‘De Vinkenhof’,12. gebouwd door de architect Th. Hanrath. Het had een
prachtige tuin, een tuinmanswoning, een moestuin, een druivenkas en een
groot bos, dat aan ‘De Horst’ grensde. Voortaan fietsten we binnendoor
naar onze grootmoeder en onze twee jonge ooms Poslavsky.
In 1934 begon ik de krant te lezen. Wat diepe indruk maakte waren de
reportages met foto's over de begrafenis van Prins Hendrik. Eerder dat
jaar was koningin-moeder ‘Emma’ overleden, maar die plechtigheid had
nauwelijks aandacht getrokken. De geheel witte lijkkoets en de in wit
geklede koningin Wilhelmina en prinses Juliana verleenden een extra
dimensie aan het konings-drama.
Want koningin Wilhelmina werd immers in de dertiger jaren aan kinderen
voorgesteld als het opperste totem in het koninkrijk, of als de ongenaakbare
menselijke belichaming van de mythe van Oranje. In kinderogen bezat zij
schier goddelijke wijsheid en macht. Zij beriep zich dan ook, wanneer zij
haar onder-

12.

Later een gereformeerd jeugd-centrum.

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

26
danen toesprak, dikwijls op de Heer in de hemel. Zij, de majesteit, was
een onbereikbare landsvrouwe, voor wie de dames in 's Gravenhage op
straat een revérence maakten wanneer zij uitreed. Wij deden op 31 augustus
dan ook altijd mee aan de Oranjefeesten in Den Dolder met opgetooide
vliegende hollanders en oranje feestmutsen op.
Het opgeblazen, orangistische proza en de melodramatische toonzetting
in de kranten rond de begrafenis van prins Hendrik en het aureool van de
monarchie sleepten me mee. Het vertrek van de lijkkoets van Paleis
Noordeinde werd bijvoorbeeld aldus omschreven:
‘Den Haag ligt zwijgend te branden onder de witte zomerzon. Wederom zijn
duizenden en tienduizenden gekomen om de laatste eer te bewijzen aan een lid van
de koninklijke familie. Boven het trage wapperen der vlaggen gonst de zware galm
der klokken en onder de treurende vlaggen en het klagen der klokken gaan duizenden
om een laatste groet te brengen aan prins Hendrik...’
Vijfhonderd burgemeesters stonden onder de grote kastanjeboom voor het
paleis te wachten op het vertrek van de rouwstoet. Minister-president
Hendrik Colijn arriveerde in ambtscostuum met gepluimde steek.
Opperstalmeester baron Bentinck, in felrode tuniek, had de opperste leiding.
In drommen arriveerden hoogwaardigheidsbekleders. De kranten
vervolgden:
‘In het eerste rijtuig bevond zich hertog Adolf Friedrich van Mecklenburg en de
erfhertog van Oldenburg. In het tweede waren gezeten prins Karel van België, graaf
van Vlaanderen en de graaf van Athlone. In het derde rijtuig bevonden zich Prins
Felix van Luxemburg en de vorst von Wied. In het vierde hadden plaats genomen
de erfprins von Wied en de hertog Christiaan Lodewijk van Mecklenburg, evenals
de vorst von Bentheim Steinfurt...’
De waslijst van bloedverwanten en kennissen van de Oranjes scheen schier
eindeloos. De overleden prinsgemaal kreeg bovendien zestien graven,
baronnen en jonkheren als kamerheren in buitengewone dienst mee, die
het escorte van uitgeleide vormden. Officieren droegen wandelsabels en
witte handschoenen. Ruiters en huzaren voerden omfloerste
rouwstandaarden mee en droegen kolbakken en nestels. Wat in 1934 nog
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als een volnaakt serieuze affaire werd beschouwd zou in 1984 ongetwijfeld
als een onbetamelijke charade worden gezien, inbegrepen waarschijnlijk
door koningin Beatrix zelf.
Dit allemaal als negenjarig jongetje lezende, dacht ik, dat het hier om
hoogst uitverkoren en nobele mensen ging, om een kaste apart. Ik dacht,
dat er in 's-Gravenhage warempel iets buitengewoons aan de hand was
geweest. Vanaf juni 1934 begon ik dan ook berichten en foto's betreffende
de Oranjes te verzamelen en in albums te plakken. De collectie, die de
periode 1934-1940 omvat, bestaat uit vijftien dikke delen. In 1940
verdween de koninklijke familie vijf jaren uit het gezichtsveld en toen zij
terugkeerde was ik die onzin ontgroeid.
Vanaf 1934 maakten we autotochten door Nederland. Mijn moeder had
leren chaufferen. We reisden met haar blauwe Oldsmobile naar de
hunebedden, de afsluitdijk, de kaasmarkt in Alkmaar en de Plasmolen bij
Mook, waar we dan op de waterfietsen mochten spelen. Het was de
bedoeling, dat we ons eigen land eerst beter leerden kennen.
Mijn vader herinner ik me uit die dagen als een toch wat vormelijke heer,
in driedelig maatcostuum met horlogeketting en deftige hoed. Hij toonde
ons echter steeds een buitengewoon onconventionele en vooral inventieve
aanpak van problemen. We arriveerden eens op weg naar Texel in Den
Helder, toen de laatste veerboot al was vertrokken. In een handomdraai
had hij dan een schipper en een botter gevonden, die bereid was ons alsnog
over te zetten.
Hij drukte ons dan op het hart, dat je te allen tijde in het leven ‘de sleutel,
die alle deuren opent’ bij je diende te hebben. Deze passe-partout
benadering, die ik van mijn vader mee kreeg, zou vooral later in mijn
journalistieke loopbaan van onschatbare waarde blijken te zijn. Zijn
boodschap was: ‘Laat je nooit door niemand en niets afschrikken; ga linea
recta op je doel af; welke de hindernissen, die op je weg zullen liggen,
ook mogen zijn.’ In 1934 begon ik ook te schrijven. Uit die tijd dateren
enkele verhaaltjes in kinderhand, met de befaamde kroontjespen
geschreven. Ter gelegenheid van de koperen bruiloft van mijn ouders
hadden we alle drie een koperen dier gekregen. Voor mij was dat een
liggende hond, met een afneembare kop, waar een inktpot in zat. Mijn
ouders waren anderzijds tot de meest subtiele vormen van aanmoediging,
zoals hier om bijvoorbeeld meer te schrijven, in staat. Het attribuut heeft
als dierbaar aandenken de halve wereld met me meegereisd en ligt ook nu
nog binnen mijn bereik.
Als kinderen spendeerden we de meeste tijd in de heerlijke tuin.
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Niet lang voor zijn vroege dood schreef Rainer Maria Rilke vanuit het
Château de Muzot-sur-Sierre in Zwitserland zijn fraaie ‘Lettres autour
d'un Jardin’.13. Hij roert hierin ‘de onuitputtelijke geheimen’ van de natuur
om hem heen aan. Ik beleefde in ons bos iets dergelijks. Vooral ook de
vele dieren hielden me bezig. Ik ving ze nooit. Ik raakte niets aan. Ik
bestudeerde wat gebeurde. De spin in het toverachtige web. Het achteloze
insect, dat de dood tegemoet vloog. Toeval en noodzaak der natuur. De
rups en de vlinder als de meest onwaarschijnlijke metamorfose binnen het
begripsvermogen.
Mieren waren overal en altijd bezig en op weg ergens naar toe, alsof ze
precies wisten wat ze deden. Ik bestudeerde hun gangen en bewegingen.
Ze fascineerden me. Een eerste verhaaltje betrof dan ook een mier.
Een Kabouter
Er was eens een groot bos. In dat bos woonde een kabouter. Hij heette Hans. Hij
ging bij de veldmuis zijn brood verdienen. Eens op een dag ging hij weer naar zijn
werk. Toen kwam hij op het bospad de vlinder tegen. Die groette Hans dadelijk en
zei: ‘Hans, de mier is dood getrapt door een reus.’ ‘Wat,’ antwoordde Hans, ‘de
mier? Ach, wat jammer.’
Nu zei Hansje de vlinder vaarwel en ging aan zijn werk. Enige dagen later werd
de mier begraven. Tien october was Hansje jarig. Hij had een nieuwe muts nodig en
een mantel. Hij kreeg van de bakker de muts en van de muis de mantel.’
Ook vlinders werkten op mijn verbeelding. Mijn vader vertelde in zijn
H.B.S.-tijd in Nijmegen op de diertjes te hebben gejaagd. Godfried Bomans
liet Erik vlinders aan de binnenkant van zijn lessenaartje prikken.14. Niet
alléén als kind was voor mij zoiets wreeds en zinloos ondenkbaar. Het
leed, dat mensen alom dieren berokkenen, zou me de rest van mijn leven
hinderen. Een koningstijger op een ton in de piste van een circus is voor
mij het summum van de mensonterende daad jegens een dier, waarbij een
schijnbaar onschuldige oefening een grenzeloze wreedheid maskeert, die
de meeste mensen blijkbaar niet onderkennen.
Nog dezer dagen, aan deze passage schrijvende, ontdekte ik op de tegels
in mijn keuken een stervende Atalanta, met één klapperende vleugel. Ik
zette hem op de balustrade van het balkon.

13.
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Er was wat wind. Het dier zette zich krampachtig met de poten vast. Ik
dacht: ‘Vlieg dan en sterf liever in de natuur.’ Maar er gebeurde niets. Ik
ging naar binnen om een boek te halen en het beest de genadeslag te geven.
Daar stond ik. Het ging gewoon niet. Ik haalde de vlinder weer naar binnen
en zette hem in een hoekje neer. Hij zag nog een paar dagen op een poot
van een stoel. Toen lag hij twee dagen op één kant. Pas de vijfde dag was
hij dood. Ik heb nooit geweten en zal blijkbaar nooit weten, wat in zo'n
geval te doen. Laat staan, dat ik diegene kan volgen, die als curiositeit een
vlinder vangt en ergens opprikt.
Daarbij komt, dat er nog honderd verschillende soorten in Nederland waren
toen mijn vader als jongen op vlinders joeg. Vijftig jaar later is meer dan
de helft reeds uitgestorven. Ik zat in de zeventiger jaren op een middag
met mijn moeder in de tuin in Bilthoven. Ze zei toen op een zéér speciale
toon: ‘Wim, je ziet nooit meer een koninginne-page...’ In zo'n onverwachte
mijmering voelde ik me dan zéér met haar verbonden.
Rilke schreef over zijn tuin in Valais, dat deze hem dikwijls ‘een ziekenhuis
van bloemen’ toescheen. Ik herinner me vooral de speciale geur van de
dennebomen. Dikwijls zou dit speciale aroma me op mijn reizen over de
wereld aan de heerlijke tuin van ‘De Horst’ doen denken. Hoeveel uren
heb ik toen niet onder de bomen liggen denken over leven, mensen en
natuur? Ik begreep er niets van. Hoe het raadsel te ontwarren? Ik wist toen
natuurlijk nog niet, dat het hoofd nooit in staat zou zijn antwoord te geven
op de enigma's van de ‘mind’.
Ik kon ook niet weten, dat ik een halve eeuw later sommige gedachten van
Friederich Nietzsche zou hebben leren kennen en dat ik met hem van
mening zou zijn, dat men de absurditeit der dingen beter recht in de ogen
kan zien en als onontkomelijke realiteit aanvaarden. Ik geloof, dat die stille
mijmeringen in onze tuin mij mede hebben geïnspireerd een dagboek te
gaan schrijven en een soort mentaal kroondomein in te richten voor de
werkelijkheid van mijn gevoels- en gedachtenwereld.
Kon ik in 1934 niet vermoeden, dat ik in 1984 aan mijn mémoires zou
beginnen, nog minder realiseerde ik mij als kind hoeveel schoonheid lag
verborgen in ‘De Kleine Johannes’ van Frederik van Eeden. Wanneer je
als jong mens leest over de wonderlijke, sprookjesachtige ontmoeting met
Windekind komen subtiele woorden zo anders over. ‘Een huivering van
geluk doortintelde Johannes. Dat was een wonder! “Wilt ge mijn vriend
zijn?” fluisterde hij.’15.
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Zeker. Ook ik zou in het leven kennis maken met het geluksgevoel van
‘doortintelen’ of met de innige wens naar ‘vriendenliefde’, maar het zouden
altijd ‘mirages’ blijven. Werkelijke, blijvende vriendschap schijnt niet van
deze wereld te zijn. Mooi-weer relaties, ja; ‘blood-brothers’ van het begin
tot het einde, nee.
H.G. Wells kwam in zijn experimentele autobiografie tot eenzelfde
konklusie. Hij schreef te elfder ure in zijn leven tot de slotsom te zijn
gekomen, dat het menselijk bestaan geen ‘fixed home’ biedt en geen
‘permanent relationships.’ Ik deel deze mening nu hartgrondig, alhoewel
met aanzienlijk verdriet.
Het is voor mij danook niet meer verwonderlijk, dat veel mannen zich op
den duur voor een werkelijke vertrouwensrelatie tot een andere man
wenden. De heersende ambivalentie ten aanzien van homo-seksualiteit
verhindert dikwijls de realisatie van het besef, dat wanneer het om spirituele
intimiteit gaat ook heteroseksuelen zich dikwijls homo-sociaal opstellen.
Of, zoals L. Cottin Pogrebin eens in de ‘New York Times’ schreef:
‘Mensen mogen wat seksuele oriëntatie betreft heteroseksueel zijn
ingesteld, maar zij zullen geslachts-loyalisten zijn wanneer het op
werkelijke intimiteit aankomt.’16.
Eigenlijk wordt seksueel seperatisme bij kinderen ingeprogrammeerd. In
de dertiger jaren was dit zeker zo. Ik werd als jongen opgevoed,
voorbestemd om in een andere wereld te existeren dan de werkelijke. Als
jongetje had ik bijna wit blond haar, waarvan mijn moeder een doos vol
pijpekrullen heeft bewaard. Ik zag er eerder uit als een dotterig meisje.
Tot mijn vijfde jaar had ik een hinderlijk knipje in mijn haar. Ik verdacht
mijn moeder er wel eens van, dat zij had gehoopt, dat haar tweede kind
een meisje was geweest. Ik heb het haar in haar laatste levensjaren
gevraagd. Zij ontkende dit op overtuigende wijze.
Op ‘De Horst’ lag op het onderwerp seks een uitgesproken taboe. De
geslachts-demarcatielijn werd niet alléén scherp afgebakend, zij werd
verzwegen. Hierdoor werd de suggestie gewekt, dat iedere benadering van
het tegenovergestelde geslacht een slipperige, riskante affaire zou zijn. Er
was eigenlijk sprake van een sociaal taboe, mede als nawerking van de
dominerende, Victoriaanse invloed van grootmama. Tenslotte was het
geen toeval, dat zij twee maal was gescheiden.
Desondanks zorgde ik op mijn negende jaar voor een eerste mild schandaal
in deze sector. Dit zou me nog meer het stigma

16.

New York Times, October 6, 1983.

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

31
van het zwarte schaap van de familie bezorgen dan reeds het geval was.
Mijn vader ontving die dagen een telefoontje van de directeur van het
postkantoor. Hij had een brief van mij aan de dochter van de lokale
veldwachter onderschept, waar een reeds afgestempelde rode postzegel
van anderhalve cent op zat. Ik had de jongedame schriftelijk ten huwelijk
gevraagd.
Mijn ouders waren ten einde raad over deze initiatieven. Ik moet iedere
keer wat anders hebben bedacht, waardoor alle betrokken partijen
herhaaldelijk in verlegenheid raakten.
Met de beste wil van de wereld kan ik me niet meer herinneren wat me
die dagen het meeste bewoog. Ik vermoed dat ik uitvalswegen zocht uit
het exclusieve wereldje van ‘De Horst’. Bovendien houdt men de energie
van het ‘id’, als reservoir van instinctieve, biologische driften, met een
ouderlijk taboe alléén, niet tegen.
Hoe fragmentarisch blijven de herinneringen aan die eerste jaren. Ook
Nietzsche ving zijn mémoires aan met de bemerking, dat hij er zich bijna
niets van voor de geest kon halen. Hij waarschuwde er voor, dat hetgene
wat ogenschijnlijk uit de diepte van de ziel naar boven komt een masker
behoudt.
Stendhal was er van overtuigd, dat weinig zo ongrijpbaar was als de
waarheid en niets dan de waarheid. ‘Hoeveel voorzorgen moet men treffen
om geen onwaarheid te schrijven?’ vroeg hij aan het begin van ‘La vie de
Henry Brulard’. Hij zou in ‘Souvenirs d'égotisme’ zelfs de gelukkigste
momenten uit zijn leven overslaan uit pure angst ze te zullen ontheiligen.
Voor Stendhal was het schrijven dan ook één oneindige strijd ‘om de
muziek van de ziel’ in ware, en ook leesbare, tekens om te zetten.
Sartre schreef toen hij ongeveer zo oud was als ik nu ben het
autobiografische werk ‘Les Mots’. Daarin vertelde hij zich van zijn tiende
jaar te herinneren, hoe hij naar zijn grootvader keek, doezelend en ingepakt
in een plaid. ‘Ik keek naar de roze naaktheid van zijn lippen. Het was
ondragelijk. Gelukkig viel zijn bril af. Ik haastte me deze op te rapen. Hij
werd wakker, tilde me op in zijn armen en we speelden onze grote
liefdesscène.’17.
De rhetoriek, die hij er op liet volgen, kwam bij mij even ongeloofwaardig
over als de beschrijving van het incident zelf. Hij schreef. ‘Het ergste van
alles was, dat ik het vermoeden had, dat volwassenen zich anders
voordeden dan zij waren.’ Weet de zestigjarige man werkelijk, wat hij op
zijn tiende jaar dacht, vooral wanneer hij zijn gedachten niet heeft
opgeschreven?
De kinderpsycholoog Jean Piaget heeft eens toegegeven een fa-

17.

‘The Words’, George Braziller, New York (1964), pag. 84-85.

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

32
beltje over zijn jeugd tot zijn vijftiende jaar heilig te hebben geloofd. Er
zou, toen hij als baby in een kinderwagen over de Champs Elysées werd
gereden, een poging tot kidnapping zijn gedaan. Er was zelfs een politieman
aan te pas gekomen, die de diefstal van de baby had verijdeld. Nadat hij
jarenlang de geschiedenis als anekdote in kleuren en geuren had
rondverteld, kwam er een brief van de toenmalige verpleegster, die
opbiechtte het incident te hebben verzonnen vanwege de beloning, die zij
verwachtte en had gekregen.18.
Is het geheugen immers niet een volmaakt mysterie? Het zit ergens in ons
hoofd verpakt als een privé naslagwerk. We grasduinen er in terwijl feitelijk
niets is gecatalogiseerd. Op de vraag: ‘Wie verried Jezus?’ zal men zonder
blikken of blozen antwoorden: ‘Judas.’ Het antwoord ligt direct met de
vraag opgeborgen. Maar hoe werkt dit precies? Vooral wanneer men
bedenkt, dat de informatietheoreticus John von Neumann eens postuleerde,
dat de doorsnee mens 280.000.000.000.000.000.000 deeltjes informatie
in het geheugen heeft opgeslagen. Hoe tovert het brein dáár à la minute
Judas uit?
Bij deze onzekere en niet nader te verklaren stand van zaken is ook
vervalsing bij het beschrijven van een leven haast vanzelfsprekend
onvermijdelijk. Alle geschiedkunde zal steeds een overzicht blijven van
wat de ene generatie zich verkoos te herinneren ten aanzien van de andere.
Autobiografische notities zullen nooit van alle eenzijdige of partijdige
weergaven van de realiteit gezuiverd kunnen zijn. Het blijven
ego-documenten. Waarom dan toch een mémoire schrijven?
Alexander Pope heeft eens opgemerkt, dat de efficiëntste manier om de
mensheid werkelijk te bestuderen, zou zijn om het leven van één mens
onder de loupe te nemen. Dat doet een dagboek. Het zal misschien niet
alles onthullen, en tezelfdertijd allerlei gegevens verhullen, maar toch kán
een dagboek verhelderend werken.
Ik denk, dat zo lang er boeken zullen worden gepubliceerd, dagboeken
lezers zullen blijven trekken. Mensen toetsen nu eenmaal bij voorkeur hun
eigen levenssituatie aan die van anderen. Gedachten en ervaringen van
anderen kunnen verlichting en soms wijsheid brengen. Ik voel me
bijvoorbeeld het meeste verwant met de muziek van Chopin en Debussy.
Ik zou het boeiend hebben gevonden, wanneer beide componisten hun
leven lang aantekeningen zouden hebben gemaakt van wat zij dachten
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of voelden. Zo heb ik enorm veel voldoening ondervonden van het met
intense nauwgezetheid uitspellen van de dagboeken van André Gide. De
enkele duizenden pagina's dagboeknotitie's van Samuel Pepys, die leefde
van 1633-1703 door J.M. Dent & Sons Ltd in Londen worden ook altijd
weer herdrukt. Mijn Pepys uitgave is uit 1975. Levensgeschiedenissen
zullen, lijkt mij, tot in oneindigheid blijven boeien.
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Groei
(1936-1942)
Uit deze jaren dateren mijn eerste regelmatige dagboeknotities. De periode
1934-1936 verliep zonder noemenswaardige drama's en kalm. Met de
meester uit de vijfde klas van de Zeister School Vereniging, de heer
Lingeman, had ik een bijzondere relatie. Hij keek nooit naar uit zijn ogen.
Er ging iets vertrouwenwekkende van hem uit. Het was de eerste oudere
man, die ik respecteerde zonder continu in de rikketik te zitten.
In 1936 begonnen ook onze langere buitenlandse reizen. Met Pasen reden
we, voor het eerst gebruik makend van slaapwagens, met de Etoile du
Nord naar Zuid-Frankrijk. We logeerden in het Cap Martin Hotel bij
Menton. We maakten trips naar Monte Carlo, Nice en Cannes. Mijn ouders
genoten dermate van het klimaat en de omgeving, dat zij naar een huis
begonnen uit te zien.
We zagen in Menton de film ‘Sans Famille’, naar het boek van Hector
Malot. Ik begreep nog geen Frans, maar de hartverscheurende scène,
wanneer het jongetje Rémy door de zigeuner Vitales wordt meegenomen,
werd onuitwisbaar in de neuronen van mijn brein gekerfd. Een paar dagen
later bezochten we vrienden in Juan les Pins. Langs de laan naar het hotel
zat een vrouw met een harp onder een palmboom. Zij speelde de muziek
uit de film. Ik huilde.
Op de meest wonderlijke momenten zou deze emotionele ervaring als een
duveltje uit een doosje in mijn bewustzijn terug springen. In 1975, tijdens
een bezoek aan de Hermitage in Leningrad, bleef ik gekluisterd aan
Rembrandts onvergetelijke schilderij naar de parabel van de verloren zoon.
Het beeld van de armoedig geklede jongen, die ook nog één slof heeft
verloren en daardoor met één blote voet voor de vader knielt en om
vergiffenis smeekt, sloeg bij mij in als een bliksemstraal. Als door een
stille kracht gedreven, kwam daarop de emotie naar boven borrelen zoals
ik die in 1936 aan de Rivièra rond het jongetje Rémy had beleefd. Wat
ligt er nog meer als een palimpsest verborgen onder die andere
280.000.000.000.000.000.000 stukjes informatie in mijn hoofd?
Het jaar 1936 stond verder in het teken van Oranje.
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Het begon in de zomervakantie. We waren op weg naar Zwitserland en
reden door de Vogezen. Mijn ouders besloten een paar dagen in het
charmante plaatsje Le Howald te blijven. We betrokken appartementen in
het Grand Hotel.
Reeds de volgende ochtend meldde zich een geagiteerde directeur bij mijn
vader. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana zouden onverwachts per
auto arriveren. Men had onze kamers nodig. We verhuisden dus naar de
dépendence.
Inderdaad stapten de Nederlandse vorstin en haar dochter die middag uit
een Packard met een open schuifdak achterin. Voor mij was dit een
opwindende gebeurtenis, vooral omdat ik me sedert de indrukwekkende
witte begrafenis van prins Hendrik intensief met het koningshuis had
beziggehouden.
Als het aan mij had gelegen, zou ik een praatje met de dames zijn gaan
maken. Maar aangezien mijn ouders me langzamerhand tot alles in staat
achtten, kreeg ik de uitdrukkelijke opdracht op geen enkele manier notitie
van de koninklijke familie te nemen, steeds door te lopen en een andere
kant uit te kijken. Ik hield me hier stipt aan, maar vond het jammer. Niet
alléén waren we de enige landgenoten in het hotel, de Oranjes woonden
in onze kamers.
Wilhelmina zat die dagen achter een ezel in een rustiek straatje van het
dorp te schilderen. Juliana was soms bij haar en stond op gepaste afstand
achter haar moeder te kijken. Wat ik me met enige verbazing realiseerde
was, dat de schijnbaar onbereikbare majesteit uit de kranten in meer dan
één opzicht een overeenkomst vertoonde met mijn grootmoeder Poslavsky
uit Sprimont. Beiden waren typisch ouderwetse dames, die eenzelfde soort
kapsel droegen met een chignon, die uitgesproken eenvoud betrachtten in
hun levensstijl en gewoonten en ze waren beiden voor hun echtgenoten
niet te genieten geweest. Bovendien deed prinses Juliana me sterk denken
aan juffrouw Nortier van de Zeister School Vereniging.
Het vorstelijke gezelschap vertrok even onverwacht als men was gekomen.
Wilhelmina zat reeds ingepakt achter een gummi-windvanger van een
geheel open Cadillac te wachten, toen haar dochter, die nog even in het
dorp een permanentje was gaan halen, uit een zijstraat kwam aanhollen.
Niemand wist, dat ook het koninklijke reisdoel Zwitserland zou zijn, waar
de moeder in het diepste geheim een ontmoeting had gearrangeerd met
een huwelijkskandidaat voor haar dochter, de toekomstige koningin van
Nederland. De prinses was reeds 27 jaar en het werd tijd, dat de
verlovings-impasse werd doorbroken. De geplande coup van Grindelwald
zou perfect slagen.
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8 september 1936 (dagboek)
‘De lange zomer vacantie is weer ten einde. Een eerste ochtend weer op school is
toch eigenaardig. Alles glimt zo. Geen inktvlekje op tafel of stoel. Het is nog wat
onwennig. Iedereen was trouwens blij toen om 12 uur de bel ging. Nauwelijks waren
we buiten of wachtende moeders riepen: ‘De prinses is verloofd!’
‘'s Avonds zaten we om acht uur allemaal bij de radio. De omroeper sprak er een
half uur over en met een enthousiasme, dat iedereen aanstak. Vooral het verslag over
de eenvoudige intocht in 's Gravenhage sloeg in. Om vier uur was het prinselijk paar
van “Sperwerhof”, waar ze bij de Róell's hadden gelogeerd, vertrokken. De prins zat
zelf aan het stuur van zijn Ford cabriolet. Er zal weinig worden geslapen vannacht
en veel gedroomd. Dromen waarin een grijze auto zal voor komen, een lachende
prins en een stralende prinses. Een modern sprookje.’
Mijn moeder was die 8ste september naar de moestuin gegaan om bloemen
te knippen voor de werktafel van mijn vader. De tuinman zorgde altijd
voor perken snijbloemen, dahlia's, irissen, viooltjes, een heg met lathirus,
alles was er. Zo konden de bloemperken met rozen rond het huis worden
gespaard.
Toevallig had mijn moeder van een radioreportage onthouden, dat de
kleuren van Lippe geel en rood waren. Haar oog viel op een cynia, die
dwars door het hart van de bloem, de meeldraden en stampers incluis, half
geel en half rood was. Zij plaatste de bloem, samen met een oranje cynia,
op mijn vaders bureau.
Toen deze voor het diner uit Amsterdam kwam, reageerde hij op de voor
hem typerende wijze. Hij telefoneerde onmiddellijk met paleis Noordeinde
en sprak met baron Baud, de particulier secretaris van prinses Juliana. De
volgende dag overhandigden we de beide bloemen in een zilveren vaasje
op het paleis, waar tafels werden ingericht voor de binnenstromende
geschenken. Later ontvingen mijn ouders een briefvan het prinselijk paar
om te bedanken voor de attentie.
In de zomer van 1937 werd ik toegelaten als leerling op het Baarns Lyceum.
Van 1 tot 10 augustus vond in Vogelenzang de Wereld Jamboree plaats.
Hendrik en ik maakten deze als padvinders mee. Ons kamp lag naast het
contingent uit Nederlands-Indië. Er werd een prachtige ‘pendopo’, een
gebouw van bamboe, neergezet. Hier maakte ik mijn eerste Javaanse
vriendje, Ali. Hij droeg altijd een rode fez.19.

19.

Ik hield een Jamboree logboek bij, met foto's. Het zou te ver voeren er hier op in te
gaan.
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Mijn eerste semester in Baarn mislukte. De notitie bij mijn rapport luidde,
‘Als hij zijn best doet kan hij geloof ik wel. Maar in de les is hij altijd met andere
dingen bezig. Of met andere boeken, of met zijn agenda, of met een potlood of een
vulpen zonder inkt. Hij beseft eenvoudig niet, dat alles wat wordt besproken voor
hem van belang is.’
De man, die dit had geschreven was de wiskundeleraar, de heer Bazendijk.
Nu schreef Henri Bergson al eens, dat hij slechts twee soorten orde kende,
een geometrische orde en een levensorde. Het was Bazendijks taak algebra
en meetkunde te doceren. Ik daarentegen was geconcentreerd op het op
orde brengen van mijn mentale geografie. Ik bewoog me thuis nog altijd
in dezelfde psychologische ruimte als mijn ouders en broers. We woonden
onder hetzelfde rieten dak. Toch was ik er nog steeds niet in geslaagd hen,
die mij het dierbaarst waren, werkelijk te bereiken. Ik voelde me op mijn
twaalfde jaar alsof ik in een emotionele Sahel opgroeide.
Als gevolg van specifieke omstandigheden had ik me steeds meer in een
eigen wereldje teruggetrokken. Ik kon inderdaad geen belangstelling
fingeren voor irrelevante wiskundige formules, terwijl ik bezig was mijn
levenssituatie uit te knobbelen. Dit gezegd hebbende, ben ik er nooit precies
achter gekomen hoe de vlucht in een dagboek groeide en in zijn werk is
gegaan. Het moet de contactloosheid uit het begin zijn geweest, die me
heeft gedreven tot wat Stendhal noemde ‘la manie écrivante’.
Zou de kiem tot schrijven genetisch zijn overgedragen door Jan Frederik
Oltmans, die enkele duizenden pagina's heeft bijgedragen tot de
negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur? Sedert mijn vijftiende jaar
heb ik bij wijze van spreken zonder ooit één dag over te slaan,
aantekeningen gemaakt. Dat maakte me tot schrijver in de betekenis die
Chekov er eens aan gaf, namelijk die van rapporteur. Een dagboekschrijver
is beslist geen romancier die waarheid en feiten vrijelijk mixt met fantasie
en illusies. De romanschrijver zal, zoals Freud eens zei, zijn luchtkastelen
zodanig uitbreiden en verfraaien, dat het verhaal juist een persoonlijk
stempel verliest. Zo herinner ik me Somerset Maughams amusante
uitspraak, dat volgens hem het samenstellen van een roman aan drie
voorwaarden diende te voldoen. Hij voegde hier aan toe: ‘Helaas weet
niemand, welke die drie grondregels zouden moeten zijn.’
Een dagboek is juist een persoonlijk getuigenis bij uitstek. Het
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lukt niet altijd, maar de lezer zou middels dagelijkse notities de schrijver
ervan van haver tot gort moeten leren kennen.
Regel nummer één is observeren en luisteren, en niet projecteren of zich
door persoonlijke emoties laten leiden. Het is een bijna onmogelijke,
Herculische taak, die voor de geoefende journalist zelfs een conditio sine
qua non behoort te zijn. Grondregel nummer twee is het betrachten van
de waarheid ook indien feiten en meningen van anderen niet stroken met
persoonlijke vooropgezette concepties of emoties. Als journalist zou me
deze principiële voorwaarde voor objectieve reportage in bijvoorbeeld
Indonesië, de Sovjet-Unie en Suriname brengen. En grondregel nummer
drie zal voor een succesvol dagboekschrijver toewijding en vooral ijver
moeten zijn. Hij, die nonchalant is, lui, slordig en niet gedisciplineerd, kan
zich beter niet aan een dergelijke taak wijden, want hij zal er niets van
terecht brengen. Een dagboekschrijver is een ‘chroniqueur’. Creativiteit
en talent zullen onontbeerlijk zijn. Michelangelo werd eens
gecomplimenteerd voor de uitbeelding van een uit steen gehouwen engel.
Hij antwoordde, dat het kunstwerk hem weinig moeite had gekost, omdat
de engel zich eigenlijk al in de steen verborgen had gehouden. Zou dit niet
een voortreffelijke formulering voor waarachtig talent zijn? Inspiratie heeft
te maken met de engel in ieder van ons, die via authenticiteit de ruimte
moet krijgen zich te uiten.
Dagboeknotities vertegenwoordigen een verzameling psychische
bouwstenen. Biografische aantekeningen moeten aan twee voorwaarden
voldoen: de persoon in kwestie moet deel hebben gehad aan algemeen
erkende belangrijke en interessante gebeurtenissen, en ten tweede dient
de (auto)biografie het karakter van een psychologische studie te hebben.20.
Het lag voor de hand, dat mémoires zich ná de ontwikkeling van de
psycho-analyse meer zouden toespitsen op de genese van de mens in zijn
totaliteit. Ik heb over de jaren 250.000 dagboekpagina's geschreven. Nu
gaat het er om de engel, die verborgen zou moeten zitten onder deze
piramide van papier, aan het woord te laten en deze autobiografie mede
te laten samen stellen.
Grootmama Poslavsky had in deze haar eigen gezichtspunt. Wanneer we
werden gereprimandeerd hield ze ons voor, dat we juist engelengezichtjes
hadden, verborgen achter duivelse zieltjes. Zij was, evenals haar beide
dochters, grootmeesteres in het

20.
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uitzaaien van schuldgevoel of twijfel aan je zelf. De nonnen op Java konden
haar eind vorige eeuw ook niet bijbrengen, dat het laten uitschrijven van
honderd strafregels ‘ik ben een leugenaar’ een vorm van psychologische
verkrachting was. In die dagen werd onder pedagogie nog verstaan het
breken van de wil van het kind, het rigoreus bestrijden van verzet en er
juist op toezien, dat het kind zich schuldig zou voelen en zich zou schamen.
Vooral ging men er vanuit, dat diende te worden voorkomen, dat het kind
in de gaten zou krijgen, dat een ouder een fout had gemaakt of eigen
twijfels had. Laat staan, dat werd ingezien, ‘dat een niet bewust trauma
een wond is, die nooit geneest en ieder ogenblik opnieuw kan gaan
bloeden’.21.
Mijn reputatie in de familie daalde tot nieuwe dieptepunten toen ik in 1938
in de eerste klas van het Baarns Lyceum bleef zitten. Mijn cijfers waren
beneden peil. Ik zakte als een baksteen.
Intussen was 31 januari 1938 prinses Beatrix geboren. Grootmoeder
Poslavsky had een babyuitzet voor het koningskind vervaardigd, afgezet
met Brusselse kant. Samen met mijn twee broers, alle drie in
padvindersuniformen gekleed, hebben we het geschenk, gepakt in een
mand, versierd met witte seringen, op Soestdijk mogen aanbieden.
Broer Hendrik was inmiddels naar het ‘Prinses Beatrix Lyceum’ in Flims,
bij Chur verhuisd en ging dus voortaan in Zwitserland op school.
Het schooljaar 1937-1938 doubleerde ik dus. De meester uit de laatste
klas van de Zeister School Vereniging, de heer J. van Dijk, was hoofd
geworden van de Nieuwe Baarnse School. Ik maakte mijn huiswerk
voortaan op verzoek van mijn ouders onder zijn leiding en kwam in de
zomer van 1938 zonder verdere brokken in de tweede klas.
1 September 1939 marcheerde Hitler Polen binnen. We bevonden ons met
de hele familie in Zwitserland. Mijn vader telefoneerde koortsachtig met
Nederland. Hij wilde advies inwinnen of we in het buitenland dienden te
blijven of naar huis konden komen. De communis opinio was, dat het
koninkrijk, evenals tijdens de Eerste Wereldoorlog, neutraal zou blijven.
Maar Kaiser Wilhelm zou blijken meer égards te hebben gehad voor
Wilhelmina, dan de voormalige Oostenrijkse korporaal.
We reden dus terug naar ‘De Horst’ en broer Hendrik kwam mee. Mijn
ouders chauffeerden om beurten tijdens een angstige nachtelijke rit, met
verduisterde koplampen, dwars door de
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Vogezen en de kronkelige weg over de Col de Busang. De Maginot-linie
werd door de Fransen in gereedheid gebracht. Overal zagen we in het
donker colonnes soldaten, kanonnen, pantservoertuigen en ander
oorlogsmaterieel. We herademden toen we in de vroege ochtenduren het
vaderland bereikten en aan het ontbijt zaten in Hotel de l'Empereur in
Maastricht.
Ook Nederland mobiliseerde.
Eind september 1939 kwam ik bij de familie Van Dijk in Baarn in huis.
Mijn kamertje was uit de zolder getimmerd. Er was geen verwarming, wat
in de winter ijs op de dekens betekende bij het opstaan. Ik zou vijf jaar bij
hen in huis blijven, wat in tegenstelling tot thuis geen problemen opleverde.
Het was de enige oplossing. Er was geen uitzicht op verbetering in de
verhouding met mijn ouders. Alle weekends ging ik vol verwachting terug
naar Bosch en Duin, maar volgens de familie Van Dijk kwam ik strijk en
zet verdrietig en gedesillusioneerd naar Baarn terug. Wat mijn pleegouders
vooral heeft verbaasd, was dat ik vijf jaar lang altijd weer vrolijk en vol
verwachting de Genestetlaan verliet om volkomen gedeprimeerd naar mijn
zolderkamer terug te keren.
Ook de ouders van Hermann Hesse wisten geen raad met hun kind. Hij
werd op zijn vijftiende jaar naar een instituut voor epileptici, notabene,
gezonden om voor eens en voor al een einde te maken aan zijn opstandige
gedrag, zoals dit heette. In werkelijkheid wisten de ouders niet wat met
de intensiteit en de diepte van de gevoelens van hun kind aan te vangen.
Zowel uit de briefwisseling tussen de beide ouders als het dagboek van
de moeder is bekend geworden hoe pijnlijk eenzaam Hermann als kind
moet zijn geweest.
Later is Hesse zijn jeugd en de relatie met zijn ouders, vooral met zijn
moeder, volkomen in strijd met de werkelijkheid gaan idealiseren. Hij
maakte zichzelf alle mogelijke verwijten. Hij wijdde gedichten aan het
onderwerp. Deed hij dit, omdat een mens er nu eenmaal een dringende
behoefte aan heeft door zijn moeder te worden vertroeteld? Hesse werd
als schrijver wereldberoemd, ontving de Nobel-prijs voor literatuur, maar
hij eindigde zijn leven in een diepe depressie. Het gedrag van zijn ouders
had zijn jeugd in een nachtmerrie veranderd. Toch gaf hij er de voorkeur
aan de realiteit te verdoezelen en vervormen. Hij slaagde er niet in met
zijn verstand zijn werkelijke levenssituatie met zijn eigenlijke Zelf te
verbinden. Hij camoufleerde de misère uit zijn jeugd liever. Hij vervalste
wat was gebeurd en nam een houding van boetedoening aan, met het trieste
gevolg, dat hij nauwelijks meer tegen het leven op kon.
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In mijn vroegste adolescentie heb ook ik de neiging gehad me schuldig te
voelen jegens mijn ouders. Dagboekaantekeningen zullen dit aantonen.
Maar daar is het niet bij gebleven. Eigenlijk groeiden beide partijen
gestadig verder. Mijn ouders naar de ouderdom. Ik naar de volwassenheid.
Tenzij men vast blijft zitten aan drama's van toen, zal het normale verloop
van het levensproces een belangrijk deel van de ontstane verwondingen
genezen en gladstrijken. Desondanks zal er zich altijd een residu van pijn
uit de kinderjaren blijven roeren. Dikwijls ook zal zich deze zielepijn op
essentiële momenten manifesteren, zoals bijvoorbeeld bij de man, die als
kind door de moeder werd gemaltraiteerd. Hij zal zich in relatie tot andere
vrouwen op de moeder kunnen gaan wreken.
In de tweede klas van het Baarns Lyceum (1939-1940) was mevrouw Beun
mijn lerares Nederlands. Zij was een Indische dame. Zij gaf mij eens een
tien voor een opstel. Op mijn vraag, waarom ik zo'n hoog cijfer had
gekregen, antwoordde ze: ‘Omdat je zo wonderlijk de spot met jezelf kunt
drijven.’ We raakten bevriend. Ik vroeg mijn ouders of ik een gedeelte
van mijn huiswerk voortaan bij haar mocht maken. Aldus geschiedde. In
dit opzicht was altijd alles goed. In werkelijkheid zocht ik de dialoog, die
ik thuis miste.
Ik was nog steeds verkenner II bij de ‘Bisons’. Ik speelde cello in het
lyceum-orkest. Ik woonde bij de familie Van Dijk waar ik, op instructie
van mijn moeder, één uur cello per dag moest studeren. Ik speelde hockey
in mijn klasseteam, met Roepie Kruize, de vader van de latere
hockeykampioenen; met de Boeginese prins, Abdul Azis, die mijn tweede
Indonesische vriend zou worden; met Freddie Graadt van Roggen, Mank
Dudok van Heel en anderen.
Die dagen raakte ik bovendien in twee nogal hevige liefdesaffaires
verwikkeld. het werden volledige minidrama's. Ze duurden bovendien niet
al te lang. Op een dag was ik met Toetie Touw naar de top van de
uitkijktoren gegaan om te vrijen. Mijnheer Van Dijk kon vanuit het
leslokaal van de zesde klas van de Nieuwe Baarnse School precies zien
wat daar aan zondigs gebeurde. Ik had hem op de mouw gespeld naar
hockeytraining te gaan. Ik werd dus gesnapt en heb voor straf een dom
boekje uit de Franse les in zijn geheel moeten overschrijven. Ook van
mevrouw Van Dijk kreeg ik wel eens straf, maar zij bepaalde zich tot het
onthouden van beleg op mijn boterhammen en acties van dat genre. Toch
deden zich in die vijf jaren nooit werkelijke problemen voor met mijn
Baarnse pleegouders, aan wie ik lieve herinneringen bewaar. Eigenlijk
was het een verademing voor
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me in een normaal, met elkaar in communicatie staand, Hollands gezin te
verkeren.
10 Mei 1940 zouden alle leerlingen van het Baarns Lyceum een boottocht
langs de Rijn gaan maken. We zouden per extra dieseltrein naar Wolfheze
gaan om ons aldaar in te schepen. Maar Herr Hitler had andere plannen
dan rector dr. J.A. Vor der Hake.
In de vroege ochtenduren werden we opgeschrikt door tientallen
overvliegende militaire vliegtuigen. De lucht was helder en blauw. Het
zou een prachtige lentedag worden, ideaal voor een schoolreisje. Ons huis
stond op een heuvel. Vanaf het balkon van de speelkamer waren de
omliggende bossen en het Utrechtse landschap tot in de verte te zien. Het
militaire vliegveld van Soesterberg lag op enkele kilometers afstand.
Luchtafweergeschut kwam fel in actie. Een paar ouderwetse tweedekkers
van de vaderlandse luchtmacht stegen heldhaftig op. De radio meldde dat
we, ondanks onze neutraliteit in het Europese conflict, waren aangevallen.
Oorlog.
Het leek onwerkelijk. Mijn ouders trokken zich terug in mijn vaders
bibliotheek. Zij beraadden zich wat er moest worden ondernomen. Vooral
mijn moeder, die de Eerste Wereldoorlog in Luik had meegemaakt en een
gruwelijke hekel had aan Duits geweld, zal op vertrek hebben
aangedrongen. Toch geloof ik niet, dat de Engeland-optie serieus is
overwogen.
Als andere dagen kwamen dezelfde mensen langs op weg naar hun werk.
Er was in de verte geschut te horen. Deuren en ramen begonnen te
rammelen. Overal in het land daalden parachutisten neer. Om half acht
werkte de telefoon al niet meer. De waterlinie was in werking gesteld om
de oprukkende Duitsers te vertragen. Een twintigtal zwaarbewapende
cavaleristen sjokte over de Baarnseweg langs ons huis en route naar een
confrontatie met Duitse pantservoertuigen. Vier Focke-Wulff
verkenningstoestellen vlogen over. Soesterberg opende een waar spervuur.
Twee vliegtuigen werden neergeschoten. Dikke rookwolken stegen op.
Een brandweerauto raasde voorbij, even later gevolgd door onze huisdokter.

11 mei 1940 (dagboek)
‘Er zouden al honderd Duitse oorlogsvliegtuigen zijn neergehaald. Er zijn vandaag
ook wat wolken, wat de vijandelijke toestellen soms aan het zicht onttrekt. Ik noteer
alle oorlogshandelingen, typen vliegtuigen, welke richting ze vliegen, alles. Ik houd
precies bij waar elders in het land werd
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gebombardeerd en wat de radio zegt dat het aantal slachtoffers zijn.’

12 mei 1940
‘Om 17:45 naderden plotseling vanuit het westen vijf eigen tweedekker jagers het
vliegveld Soesterberg. Het waren vier C-5's en één C-10. Een paar honderd meter
hoger zagen we nog twee C-5's komen aanvliegen. Het was de derde maal in deze
oorlog, dat we eigen militaire toestellen in de lucht zagen. Vijf minuten later hoorden
we krachtig motorengeronk. Zéér laag over de bomen vliegend naderden pijlsnel
drie G-1 gevechtsvliegtuigen met dubbele staart. Twee van de G-1's landden op
Soesterberg een derde bleef cirkelen. Twee maal draaide het toestel rond en kwam
precies over ‘De Horst’. We waren dermate uitgelaten, dat het bewijs was geleverd,
dat op de derde dag van de oorlog Soesterberg nog steeds in onze handen was, dat
ik achter de piano ging zitten om het Wilhelmus te spelen.
‘Koningin Wilhelmina zei vanavond op de radio, dat zij zeker was van de
overwinning.’
‘Omdat van overheidswege werd gevraagd extra zuinig te zijn met gas en licht,
vroeg mijn vader mij dicht bij huis een keuken te bouwen naar model van de
padvinderij. Hij wees me aan tot “opperkok” van “De Horst”. Ik zou voornamelijk
aardappelen, rijst en groenten moeten koken. Vlees, vis en andere gerechten zouden
door het keukenpersoneel worden klaargemaakt.’
‘Ik nam de opdracht natuurlijk aan. Ik heb al een plek uitgezocht. (zie tekening)
We zijn meteen begonnen met hout te sprokkelen in het bos.’

13 mei 1940
‘Mijn vader besloot vandaag naar Baarn te rijden en mijn besognes in de Nicolaas
Beetslaan 12 op te halen, waar ik tijdelijk woonde bij een lerares van het lyceum,
mejuffrouw Francine Frijlink. Iedereen bleek echter geëvacueerd. Het huis was
gesloten. Mijn vader tikte de tuindeur los, maar we kwamen niet verder dan de
woonkamer. Alle binnendeuren waren op slot.’
We reden vervolgens naar het gemeentehuis waar we er in slaagden de zak met
huissleutels van de Nicolaas Beetslaan te localiseren. Nummer 12 was er niet bij.
Omdat er één sleutel ongemerkt was, wilde mijn vader die gaan proberen. De
ambtenaar vroeg welke verzekering hij had dat hij zou terug
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komen. ‘Dan houdt u mijn zoon eerst maar als gijzelaar,’ antwoordde hij.’
‘Hij keerde onverrichterzake terug. Daarop werd een militair met ons meegestuurd
en we slaagden er in mijn spullen en cello uit het huis te halen. Mijn vader wilde de
soldaat een rijksdaalder geven. Dat vond de man teveel en hij zei met anderhalve
gulden dik tevreden te zijn.’
‘Op de terugweg werden we opnieuw op tal van plaatsen gecontroleerd. Ook bij
Lage Vuursche. Een soldaat met een bril kwam naar de auto. Hij had strepen en mijn
vader zei: goedendag sergeant, ach ik bedoel korporaal.’ De soldaat lachte. Maar
zijn kameraad, die had toegekeken werd boos en zei, dat hij daar niet voor zijn lol
stond en dat een oorlogssituatie niet om te lachen was. Hij verdween en even later
kwam er een derde militair naar ons toe, niet takken op zijn helm. Hij hield een wapen
omklemd. Hij legde uit, dat de jongens nerveus waren omdat er zojuist een incident
niet een NSB'er was geweest. Er was een schermutseling ontstaan en een cavalerist,
die op enige afstand wijdbeens had staan kijken had op ‘een zéér ongelukkige plaats’,
zei de man, een schot gekregen.’
‘Er is vandaag ook een witte terriër op “De Horst” komen aanlopen. Ik heb me
over het dier ontfermd en hem “Jimmy” gedoopt.’

14 mei 1940
‘Het was opnieuw prachtig zonnig weer. De tuinman kwam vertellen, dat de
koninklijke familie naar Engeland was vertrokken. Dat was slecht nieuws. Nu lijkt
de oorlog verloren. De eerste Duitsers reden vandaag op motorfietsen voorbij en we
zagen de eerste hakenkruisen op Nederlandse bodem.’
‘Ik ben met mijn hond in het bos gaan wandelen en heb lelietjes van dalen geplukt.
Ze roken heerlijk. Toch had ik tranen in mijn ogen over het verliezen van de oorlog.
David tegen Goliath. Ik was verdrietig, net als gisteren op de terugweg uit Baarn met
mijn vader. Ik keek naar de blonde militair, die op een kruispunt onze papieren
controleerde. Ook toen werd ik opeens overmand door gevoelens, dat hij misschien
morgen verminkt of gesneuveld zou kunnen zijn.’
‘Mijn veldkeuken is gereed gekomen. Om 16:00 uur begon ik voor de familie
aardappels te koken, toen we aan de horizon dikke rookwolken zagen. Het was zo
erg, dat een regen van stofdeeltjes, as en zelfs stukjes verbrand papier op “De Horst”
neerdaalde. Het zou tot zeker 20:00 uur duren. De zon
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leek een rode bal en was zelfs gedeeltelijk verduisterd. Later hoorden we dat
Rotterdam werd gebombardeerd en dat nu Utrecht door de moffen werd bedreigd
wanneer Nederland niet onmiddellijk kapituleerde. We kunnen het niet geloven.
Vrede sluiten met de vijand?’

15 mei 1940
‘Voor het eerst trokken lange Duitse colonnes over de Baarnseweg. Ze waren zwaar
bewapend. Sommige fietsten, anderen waren te paard en weer anderen zaten op
motorfietsen. De voormalige oogarts aan de overkant, nu gepensioneerd, stond met
zijn familie de Hitlergroet te brengen. Dit maakte vooral mijn moeder erg boos. Ik
had waarachtig de man zijn hersenpan kunnen inslaan. Ik deed maar of we het niet
hadden gezien of gehoord. Later passeerden ook colonnes rupsvoertuigen en andere
gemotoriseerde eenheden.’
‘In Hotel Figi in Zeist betalen Duitse officieren reeds met Duits geld. Ook op Den
Dolder wemelt het van Duitsers. De oorlog is dus na vijf dagen echt voorbij.’
Eén maand later zou ik voor de tweede en laatste maal blijven zitten en
niet naar de derde klas over gaan. Voor tekenen had ik een negen; voor
geschiedenis een acht; voor Nederlands en aardrijkskunde een zeven. Maar
voor algebra en meetkunde beide een drie. Ook Duits was zwaar
onvoldoende. Dom misschien, maar ik had onder de omstandigheden geen
zin in die taal.
De heer Bazendijk kon op zijn kop gaan staan, wiskunde interesseerde me
niet. Bovendien had hij me betrapt in een omhelzing met een meisje in
een school-toilet, waarvoor ik nog één week naar huis werd gezonden.
Het incident zou bovendien ten overstaan van de hele school door Sint
Nicolaas worden onderstreept, die mij een ‘ladykiller’ noemde en
vervolgens een pop (baby) overhandigde.
Eén van de meisje met wie ik in een vrij langdurige liefdesaffaire was
betrokken, was Lydia van Reede. Ik noemde haar ‘Kruimel’, de Heer mag
weten waarom. Wanneer je onze correspondentie van toen een halve eeuw
later overleest, verbaas je je over de pendulums van blij naar triest en visa
versa.
‘Lieve Wim,
Ik kan het je nu wel zeggen, maar je gelooft het toch niet. Je denkt nu toch, dat ik
je bedonder, als ik zeg, dat ik het ontzettend jammer vind, dat je telkens hebt gedacht,
dat het alléén
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van jouw kant kwam. Dat is helemaal niet waar. Ik kan je dit nu wel zeggen, maar
je schenkt er toch geen aandacht meer aan. Ik vind het ontzettend belabberd en zit
er reuze mee in.’
‘Lieve Kruimel,
Dit is de allerlaatste brief die je van me krijgt. Wat doet dit pijn. Ik zit als een
schaap op mijn kamer te huilen. Ik zal me nu met alle kracht tegen mijn liefde voor
jou verzetten. Ik zal slagen! Jij houdt niet echt van mij. Ik houd niet meer van jou.
Ik troost me maar, dat ik later een gelukkige kerel zal zijn. Ik zal de hele dag, dat ik
aan je denk, me voor ogen houden, dat je toch niet van me houd. Vergeten zal ik je
nooit, nooit.’
Van de zijde van het Lyceum werd mijn ouders geadviseerd om mij van
school te nemen. Maar vooral de heer Van Dijk en mevrouw Beun
verdedigden me als Cerberussen. Zij wilden, dat ik de tweede klas over
zou doen in het vertrouwen, dat ik op den duur toch mijn draai zou vinden.
Aldus geschiedde.
Mijn ouders waren rechts-conservatief. Zij stemden steevast op dr. Hendrik
Colijn, Anti-Revolutionair, en niet vanwege de kerkelijke invalshoek,
maar meer omdat zij meenden, dat Colijn het vertrouwen genoot van H.M.
de Koningin, de Shell, de Amsterdamse Bank, waar mijn familie geldzaken
deed, en de kinine-fabriek natuurlijk. We waren weliswaar alle drie op 1
oktober 1933 in het Nederlands Hervormd kerkje in Huis ter Heide door
ds. B. Tuinstra gedoopt, maar dat was meer een sociale verplichting
geweest dan een heilig moeten. Hetzelfde gold trouwens voor het
uitbrengen van een politieke stem.
Toen in augustus 1940 J. Linthorst Homan, L. Einthoven en Jan de Quay
de Nederlandse Unie oprichtten, liet dit mijn ouders koud, maar ik was
enthousiast en liep met een Unie-speldje. Voor mij was het een vorm van
protest tegen de bezetter. Maar de pret duurde niet lang. Ook op het Baarns
Lyceum werd voor dit soort stille demonstraties een stokje gestoken. De
rector vaardigde de volgende instructie uit,
‘De bezettende overheid heeft tot plicht bepalingen te maken, die de rust en orde
verzekeren. Wij moeten ons aan die bepalingen onderwerpen, want dan alleen kan
onze school blijven bestaan. En dat is toch jullie aller begeerte. Jullie zult willen
bedenken, dat je je vaderland in de eerste plaats moet dienen door hard te werken,
om je geschikt te maken een waardige plaats in te nemen als de ouderen daartoe niet
meer in staat zijn. Daarvoor is niet alléén kennis nodig, maar ook
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karakter.’ Hij vervolgde,
‘Nog eens wordt er op gewezen, dat het is verboden, bepaalde voorwerpen, die
niet nader behoeven te worden omschreven, bij je te hebben of op de een of andere
wijze in de school te brengen. Tot deze voorwerpen behoren onder anderen alle
insignes, speldjes enzovoorts. Wij kunnen hier niet volledig opnoemen wat niet mag.
En wij beginnen geen eindeloze debatten over wat wel en wat niet mag. Maar het is
een kleine moeite alles weg te laten en schade heb je daar niet van.’
Ik beschouwde het rectorale verbod als een laffe daad, zelfs een vorm van
collaboratie. We droegen vervolgens de Unie-speldjes aan de achterzijde
der revers van onze jasjes. Ik geloof, dat ouders überhaupt veertig jaar
geleden van de romantische veronderstelling uitgingen, dat zolang zij er
plichtsgetrouw op toezagen, dat het juiste voedsel werd gegeven,
wellevende manieren werden bijgebracht, behoorlijke rapporten werden
ingeleverd, sport werd gedaan, paard gereden, jongens brave padvinders
zouden zijn, buitenlandse reizen werden georganiseerd en er geen Unie
speldjes werden gedragen, het kind te zijner tijd van zelf een prestigieus
parcours in de samenleving af zou gaan leggen.
Onze ouders, vooral diegenen, die het gymnasium hadden gevolgd, kenden
waarschijnlijk de mythe van Psyche, die verliefd werd op Cupido, om later
door Jupiter onsterfelijk te worden gemaakt. Maar tastte men niet rond de
werking en groei van het centrale zenuwstelsel van een mens volmaakt in
het duister? Men handelde alsof de psyche niet bestond. Nu beschikt men
over waarschuwingen en studies als van de psycho-analyticus Erik Erikson,
die zich intensief bezig hield met de ontwikkeling van de identiteit.
Ook Erikson omschreef de periode tussen twee en vijf jaar als cruciaal
voor het vestigen van gevoelens van eigenwaarde en zelftespect. Hij
waarschuwde, dat een abnormaal verloop van dit noodzakelijke groeiproces
blijvende gevoelens van onzekerheid, twijfel, schuld en schaamte bij het
kind zullen achterlaten.22.
Dergelijke diep psychologische problemen zullen zich door het hele verdere
leven als virussen openbaren. Misschien lijken zij aanvankelijk op te
verwaarlozen symptomen, wanneer zij zich
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in psyche vastzetten, maar als bij een biologisch virus zullen zij misschien
pas twintig jaar later een psychische multiple sclerosis veroorzaken, dus
het brein werkelijk in verwarring brengen. Deze beeldspraak is van Marie
Winn,23. die heeft beschreven, waarom zovele kinderen opgroeien tot
neurotische, of zelfs ‘onbruikbare volwassenen’.
In september 1940 ging ik dus voor de tweede maal naar de tweede klas.
Toen ik voor het eerste weekeinde naar ‘De Horst’ kwam, bleek dat achter
mijn rug om mijn hond ‘Jimmy’ was weggedaan. Dit was een schok voor
me, omdat het dier al vier maanden bij me was geweest en ik me aan hem
had gehecht. Ik kwam via het personeel te weten, dat hij naar een boer in
Renswoude was gebracht. Ik voelde me verraden en verkwanseld. We
volgden de oorlog in de zomer en het najaar van 1940 voornamelijk via
wat er in de lucht gebeurde. Op 27 juni waren we getuige van een
luchtgevecht tussen een Bristol-bommenwerper en een Messerschmidt
jachtvliegtuig. Helaas stortte de bommenwerper neer.
Ook 's nachts was er voortdurend actie in de lucht. De hele zomer werden
we wakker geschud door nachtelijk vuur van luchtafweerbatterijen. De
Amerikanen waren toen nog niet bij de gevechten betrokken. De Britten
knokten alléén. Soms moesten we toezien, hoe een bommenwerper in
zoeklichten verstrikt raakte. Vele werden neergeschoten en voor het eerst
realiseerden we ons, als kinderen, dat piloten en boordschutters, die ook
voor onze vrijheid vochten, voor onze ogen te pletter vielen.
Bij westenwind stegen dag in dag uit tientallen Duitse Heinkel en JU-88
bommenwerpers, zwaar belast met projectielen, op van de startbaan op
Soesterberg, die precies loodrecht op ons huis stond. De toestellen klommen
dikwijls zo tergend traag, dat zij soms links of rechts van ons dak moesten
passeren. Villa's, die nog dichter bij het vliegveld lagen, werden dan ook
gedeeltelijk afgebroken. Vooral wanneer lange rijen bommenwerpers 's
nachts opstegen, hebben we ons menigmaal afgevraagd, wanneer er een
toestel ons dak zou raken. Later in de oorlog is een met bommen geladen
JU-88 inderdaad tegen de toppen van de bomen naast de ‘Vinkenhof’ van
mijn grootmoeder gevlogen en geëxplodeerd. De zogenaamde slag om
Engeland, de luchtoorlog, die de Britten aanvankelijk alléén voerden, was
in die dagen in volle gang.
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Met Kerstmis 1940 werd op ‘De Horst’ voor het eerst een feest gegeven.
Voor mij was dit een hoogtepunt, omdat ik nog midden in mijn verliefdheid
op Lydia van Reede zat en kans had gezien zowel haar broer Albert, als
zuster Liesbeth op de partij te krijgen.24. Mijn oudste broer schitterde door
afwezigheid. Hij heeft nooit van ‘massa-bijeenkomsten’ gehouden. Theo
was er natuurlijk wél. Ik probeerde hem bovendien aan Lydia's zuster,
Metie, te plakken, wat later althans voor een tijdje zou lukken. We voerden
een toneelstukje op en daarop volgde een diner. Omdat er na 22:00 uur
geen auto's meer mochten rijden, eindigde het festijn vroeg. Voor mij was
het pijnlijk, dat mijn ouders zich bij dergelijke gelegenheden niet lieten
zien. Zij begroetten onze vrienden bij het komen en het gaan en daar bleef
het bij.
Hoe emotioneel verward en onvolwassen ik de dag, dat ik 16 jaar werd op 10 juni 1941 - nog was, bleek uit de notitie van die avond in mijn
dagboek. Het was eigenlijk de eerste maal, dat mijn vader op een verjaardag
afwezig was. Hij was in Almelo. Als juridisch adviseur van Bendiens
Confectie-fabrieken beijverde hij zich, samen met collega raadsman Kalff,
dit bedrijf, dat eigendom was van een half-joodse familie, zonder al teveel
kleerscheuren door de oorlog te helpen loodsen. In de Oldsmobile van
mijn moeder was een gasinstallatie gebouwd. Omdat het vele uren duurde
om in Twente te komen, bleef hij er drie dagen in de week.

10 Juni 1941 (dagboek)
‘Mam had alles leuk gearrangeerd vandaag met viooltjes en anjers. Er stond een
grote schaal met taartjes klaar. Even was ik diep ontroerd. Ik keek rond en een gevoel
van schaamte kwam in mij op. Dat alles deed zij voor mij, die zestien jaar lang nooit
lief is geweest. Een stem in me zei: ‘kop op, Wim!’ ‘Toen kwam zij binnen. Zij had
een donkerblauwe, met rose gebloemde jurk aan. Ik stelde voor, dat zij me nog even
op de piano zou begeleiden in een paar stukjes. Toen kwamen grootmama en tante.’
‘Bij het naar bed gaan kreeg ik twee zoenen van mijn moeder. Ik voelde me
overgelukkig. Een brok schoot in mijn keel. Bijna moest ik huilen. Hoe lang was dat
niet gebeurd?’
‘Onze lieve heer schonk me dit ogenblik. Heer voor eeuwig
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laat mijn moeder en vader mij mijn zonden vergeven en mogen zij lang en gelukkig
leven. Mam, dank U wel voor alles en alles, de cadeaux, de bloemen, het diner, alles.
Slaapt U maar lekker. Later bad ik op mijn kamer in stilte heel lang. God dank voor
deze gelukkige, onvergetelijke dag. Het is 23:45.’
Ziehier een proeve van het Hermann Hesse effect om uit wanhoop over
de onoverzichtelijkheid van de levenssituatie de moeder te idealiseren en
te verdrinken in gevoelens van schuld en schaamte tegenover de ouders
in het algemeen. Gode zij dank was ik niet naar een tehuis voor epileptici
gezonden - ook al werd er vroeger dikwijls gedreigd met opgeborgen te
zullen worden op een echte jongenskostschool, zoals bij de Hernhutters maar ik woonde dus nog steeds bij de familie Van Dijk in Baarn. En hoe
prima de verstandhouding met hen ook was, de kortsluiting met mijn
ouders bleef me in wanhoop en vertwijfeling achtervolgen.

19 oktober 1941 (dagboek)
‘Toen liep ik naar boven. Wat ik had weet ik zelf niet. Het was alsof ik moest huilen.
Ik sloot de deur van mijn kamer. Keek hem eens rond en zei toen; “Dag mijn lieve
kamertje.” Ik draaide me gauw om en liep naar beneden. Toen ik op de fiets wilde
stappen om naar Baarn te gaan zag mijn vader, dat er iets aan mijn windjack hersteld
moest worden. Mam repareerde het nog even. Werkelijk, om op zo'n donkere avond
het ouderlijk huis te verlaten valt niet mee. Ik zwaaide in de duisternis de Baarnseweg
op.’
‘Wat verderop begon ik te huilen. Vader, moeder, allemaal, ik hou zoveel van
jullie. Ik wou, dat ik thuis kon blijven. Ik zal heus goed oppassen. Ik reed door de
bossen en na Den Dolder liepen vredige koetjes als zwarte stippen in de weiden.
Telkens weer moest ik huilen. Boven me schoten de donkere wolken langs de hemel.’
In september 1941 had ik de onzalige beslissing genomen de
gymnasium-afdeling te gaan volgen. HBS-B en de wiskundekant was
uitgesloten en HBS-A was een richting, waarmee ik ongetwijfeld helemaal
de risée van de familie zou worden, waar bijna iedereen immers gymnasium
had gevolgd. Al spoedig bleek, dat ik zou struikelen over Grieks en Latijn,
talen, waarvoor ik evenmin als voor wiskunde ook maar de geringste
belangstelling kon opbrengen. 22 November 1941 werd er een
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topconferentie in Baarn belegd, en met toestemming van dr. Vor der Hake
besloten, dat ik van de derde klas gymnasium alsnog naar de derde klas
HBS zou verhuizen om later de A-kant te gaan volgen.
7 December 1941 zou met de Japanse aanval op Pearl Harbor Amerika in
de Europese oorlog worden betrokken en was de invasie van Hitler in
Polen tot een wereldoorlog geworden. Koningin Wilhelmina kondigde per
proclamatie de staat van oorlog met Japan af. We luisterden naar de
gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer via een krakende
radioverbinding uit Batavia. Prinses Juliana richtte die dagen het woord
tot het Nederlandse volk vanuit de werkkamer van President Franklin
Roosevelt op het Witte Huis en het prinsesje Beatrix voegde er aan toe:
‘dag kindertjes in Holland: dag papa!’

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

52

Adolescentie
(1942-1946)
Het feit, dat ik het tweede oorlogsjaar helemaal geen aandacht meer aan
Duits besteedde was indirect de aanleiding, dat ik een vrouw zou leren
kennen, die veertig jaar lang een unieke plaats in mijn leven zou innemen.
Zij heette Gertrude Buringh Boekhoudt en was de enige dochter van een
psychiater uit Groningen. Zij was ongehuwd en woonde met haar bejaarde
moeder in een villa aan de Steynlaan in Baarn. Oorspronkelijk was zij
lerares Duits. Aangezien ik behalve voor wiskundevakken nu ook
permanent een drie voor Duits had, werd zij benaderd op advies van de
langzamerhand tot een batterij uitgegroeide groep van adviseurs, Van Dijk,
Beun, Frijlink en Vreeswijk. Ook rector Vor der Hake en de Duitse lerares
Hickmann stemden met het ‘plan de campagne’ in.
16 April 1942 kwam ik om 11:00 uur voor het eerst bij haar op les. ‘Hang
je jasje maar aan de kapstok en ga mee naar boven,’ zei ze. Ik wist met
één oogopslag, dat ik in relatie tot mijn opleiding voor het eerst, buiten
mijn ouderlijk huis, in contact was gekomen met een vrouw, ongeveer van
de leeftijd van mijn moeder, maar ook van een soortgelijke eruditie en
niveau. Dat was me nog niet eerder gepasseerd. De uitdrukking van haar
gezicht, de warmte, die ze naar mij toe uitstraalde, gaven mij deze innerlijke
zekerheid. Reeds op 23 april, dus één week later, schreef ik, toen ik voor
de tweede les naar de Steynlaan fietste; ‘Gezellig naar juffrouw Buringh
Boekhoudt.’ Zij zou tot haar dood in 1981 mijn intiemste vertrouwelinge
blijven.
Over de oorspronkelijke functie van de moeder, als klankbord bij de
ontwikkeling van een gezond narcisme bij het kind, heb ik reeds enkele
woorden gezegd. Margaret Mahler heeft uitvoerig beschreven, wat er kan
gebeuren wanneer de moeder, dikwijls als gevolg van eigen
levenservaringen en affectueuze ondervoeding, niet in staat is het kind de
nodige warmte te bieden.25. Het zal zich dan op den duur buiten het nest
tot derden wenden. Het
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kind wordt als de krielkip, die elders gaat scharrelen naar contact en liefde.
Ik noemde mejuffrouw Boekhoudt al spoedig ‘Aunty’, want het ‘juffrouw’
was te afstandelijk en formeel. Zij zou niet alléén een lieve vriendin
worden, maar zij werd een substituut moeder. Bij haar kon ik op natuurlijke
wijze en voor het eerst in mijn leven gevoelens en emoties tot uitdrukking
brengen. Bij haar viel de rem, die ik thuis bij alles en alles wat ik wilde
uitdrukken steeds zo sterk had gevoeld, volledig weg. Ik liep niet meer op
eieren in mijn relatie tot haar. Ik kon mezelf zijn. Zij liet mij mezelf zijn.
Haar ogen straalden begrip, belangstelling, sympathie en betrokkenheid
uit, zonder een zweem van de altijd weer reprimandeachtige benadering
van mijn eigen moeder.
Bij de ‘Bisons’ onderhield ik een soort kameraadschappelijke relatie met
vaandrig Jan Piet van Voorst van Beest. Hij fungeerde als een oudere broer
en raadgever. Ook zijn broer Willem, die Staatsinrichting op het Baarns
Lyceum doceerde, ontfermde zich enigermate over mij. Hij had me eens
ongenadig op mijn duvel gegeven. Ik protesteerde hier tegen in een brief.
Hij antwoordde:
‘Tevreden aanvaarden van een mislukking valt niet mee. Je moet op den duur juist
door je mislukkingen leren. Wanneer ik dan eens hard ben, tegen welke leerling dan
ook, dan is dat niet uit antipathie, maar om jullie, die grotendeels wat verwende luxe
poppetjes zijn, te leren hard en veeleisend te zijn tegenover jezelf. Wie zichzelf spaart
en medelijden heeft met zichzelf, kan in de toekomst niet tegen het leven aan, en dat
zal ik jullie toch moeten leren op school.’
Hij eindigde met:
‘Beste Wim, ik wens je een prettige vacantie. Denk na deze episode maar eens na
over het gezegde “van vrienden lijd je het meest”!’
Mijn cijfer voor Duits sprong met de bijlessen van mejuffrouw Boekhoudt
in één semester van een vier naar een zeven. Hoe werkt zoiets? ‘Du
moment’ dat er meer rust en evenwicht op het gevoelsfront ontstond,
verbeterden de leerprestaties navenant. Ik was bijna zeventien jaar, toen
ik Aunty ontmoette. Onmiddellijk kwam er een einde aan het gescharrel
van hot naar haar om een vorm van warm ouderlijk contact te vinden.
Eindelijk wist ik dat ik een echt mens had gevonden. Zij bood een kader,
waaraan ik mijn wereldje durfde te toetsen.
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Freud en zijn collega Josef Breuer postuleerden al in 1893, dat neurosen
ontstaan als gevolg van ingekapselde emoties, die nooit de gelegenheid
hadden gekregen zich te ontladen.26. Freud zou een halve eeuw bezig zijn
met het nader uitwerken van de eerste oversimplificatie. De ziel als
‘pressure-cooker’ voor gevoelens en emoties, waar we in onze directe
omgeving geen raad mee weten, is voor mij een passend beeld in
overeenstemming met de werkelijkheid. Dat is de plaats waar
Michelangelo's engeltje tot wasdom komt. Ik denk, dat één van de
drijfveren om dit dagboek bij te houden, het ‘stoom afblazen effect’ is
geweest, het scheppen van een uitlaatklep, een ruimte, waarin sommige
van de opgekropte gevoelens en emoties zich ongehinderd zouden kunnen
ontladen.
Niet lang na de ontdekking van mejuffrouw Boekhoudt overleed plotseling
een vroegere lerares, die zich eveneens, zij het korte tijd, over mij had
ontfermd, Francine Frijlink. Op 28 mei 1942 vond haar begrafenis plaats.
Het was de eerste maal, dat ik in mijn omgeving met de dood werd
geconfronteerd. 's Avonds werd ik dan ook overvallen door melancholie,
in de zin van droefenis om de scheiding met een vertrouwde dame.
‘Als ik bij U op les kwam was het altijd “zo jongetje”. U gaf dan zo leuk een hand.
U zal steeds in me blijven voortleven, juf. U, die altijd zo vrolijk was en lief. Als U
bij de heiland is, vraagt U dan ook voor al mijn moedwillige zonden vergeving? Ik
neem afscheid van U, maar niet voor altijd. Eens zal ik U terugzien. Zodra de bloemen
in mijn tuintje bloeien zal ik U die brengen. Uw trouwe, zondige en eeuwige vriend,
Wim Oltmans.’
‘Op weg naar huis zag ik, hoe van het station Utrecht een trein met arbeiders naar
Duitsland vertrok. Een kleine, bleke jongen huilde. Een andere jongen huilde bijna.
Ook familieleden huilden. Wat een leed.’
In september 1942 begon de vierde klas HBS-A op het Baarns lyceum. Ik
had herexamen scheikunde gedaan en kon verder. Ik zat in de klas op de
eerste rij tussen Margot van Suchtelen van de Haare en Wicher de Marees
van Swinderen. Wicher speelde ook cello. Ik had hem eerder leren kennen,
omdat we samen in het Bilthovens jeugdorkest speelden. We deden dus
ook mee aan het lyceumorkest. We hebben eens in Baarn een concertstuk
voor vier cello's van Popper uitgevoerd. De toenmalige cellist
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Egbert Kunst nam hier ook aan deel. Het is een onmiskenbaar feit, dat de
muziek en de cello me enkele vrienden voor het leven hebben gegeven.
Mijn cellospel was bovendien langzamerhand zo ver gevorderd, dat ik
samen met de familie kamermuziek kon maken. Mijn moeder had een vast
strijkkwartet. Grootmama speelde de tweede viool. Jet Tasman-Verrijn
Stuart, een vriendin van mijn moeder, de eerste viool en de heer Lens, een
oud-resident uit Indië, de cello. Deze laatste kwam in de oorlogsjaren per
fiets, met zijn cello op de rug gebonden, uit Zeist naar Bosch en Duin. Op
een dag vroor het dat het kraakte. Hij slipte op de oprijlaan. Hij viel boven
op zijn instrument, dat in 60 stukken brak. Ze zijn gelijmd en de cello werd
weer in elkaar gezet. Iedereen was het er over eens, dat de toon van het
instrument nog nooit zo mooi was geweest als na het ongeluk.
Grootmama speelde tot ver na haar tachtigste behalve viool ook
verdienstelijk piano. Zij kon ons zonder enige moeite met de pianopartijen
van het forellen-quintet van Schubert begeleiden. Ook had zij op latere
leeftijd de harp ter hand genomen. Bij haar dood op 92-jarige leeftijd
schonk de familie haar instrument aan het instituut van Phia Berghout aan
de Vecht.
Begin 1943 nam de druk van de bezettende overheid op de bevolking toe.
Koningin Wilhelmina sprak nu ook openlijk via de radio over ‘de moffen’.
Dat was voor de vorstin van Oranje ongezouten en ongebruikelijke taal.
Rector Vor der Hake deelde 19 februari 1943 mee, dat de
secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Westenschap en
Cultuurbescherming hem had meegedeeld, dat
‘alle mannelijke scholieren beneden de 18 jaren zijn vrijgesteld van tewerkstelling
in Duitsland. Mannelijke scholieren boven de 18 jaren, die ernstige studie belangen
kunnen doen gelden, zullen toestemming krijgen de studie voort te zetten mits zij
zich loyaal jegens de bezettende mogendheid zullen gedragen.’
Roepie Kruize, Wicher van Swinderen en Jan de Muinck Keizer belden
me die ochtend om te waarschuwen dat het te gevaarlijk zou zijn om naar
school te gaan. Vrienden als Boy de Jong en Wonk (Gerard)
Schimmelpenninck werden in Bosch en Duin door de Duitsers
meegenomen. Mijn broer Hendrik dook meteen onder. Hij voelde er terecht
geen bliksem voor te wachten tot de Duitsers hem te pakken hadden. Mijn
vader had in ‘De Horst’ een ingenieuze, onvindbare onderduikplaats laten
bou-

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

56
wen, die menigmaal uitstekende diensten zou bewijzen. Ook Wicher van
Swinderen dook onder, evenals zijn oudere broer Quirijn.
Luchtmachtgeneraal Fr. Christiansen liet op 29 april 1943 bekend maken,
dat nu ook oud-militairen zich dienden te melden in Amersfoort. De
Schimmelpennincks, die enkele villa's verderop aan de Baarnseweg
woonden, zouden zwaar worden getroffen. Nu moest ook Ernest
Schimmelpenninck zich melden. Hij werd evenals Wonk naar Duitsland
gezonden. Intussen had Cila Schimmelpenninck haar verloofde, Eef van
Limburg Stirum, reeds bij de gevechten op de Grebbeberg verloren. De
onrust in het land nam verder toe. Er werd door de Rijkscommissaris en
de hogere ‘SS und Polizei Führer’ tussen 30 april en 15 mei 1943
politiestandrecht afgekondigd. Verrader Mussert schreef in ‘Volk en
Vaderland’, dat verzet volkomen nutteloos was en slechts bloed zou vergen.
Hij noemde de rond Wilhelmina in Londen verzamelde Nederlanders
‘gewetenloze ophitsers’.
Intussen luwde de storm en konden we in juni - Wicher was ook weer
boven water gekomen - volgens plan de vierde klas afmaken. Voor Margot
van Suchtelen had ik inmiddels een bijzondere affectie opgevat. Zij
beantwoordde die met oprechte vriendschap. Ook leerde ik die tijd Netty
de Jong kennen, een zusje van de eerder genoemde Boy, die verloofd was
met Enk Feldhaus van Ham, die in Engeland bij de Prinses Irene brigade
zat. Beide vriendinnen waren dus geen haalbare kaarten. De extra attractie
van Netty was, dat zij prachtig piano speelde en les had van Marinus Flipse.
Ik hoorde hem voor het eerst op 4 juni 1943 in een recital voor twee piano's
met Theo van der Pas in werken van Mozart, Saint Saëns, Godron, Debussy
en Infante. Zelf besteedde ik ook steeds meer aandacht aan de piano en
Netty gaf me les.
13 juni 1943 gingen we met zijn vieren zeilen op Loosdrecht: Netty,
Margot, Wicher en ik. We hadden een grote BM gehuurd bij botenbouwer
K. Kos in Nieuw Loosdrecht.
‘De heerlijkste dag, die ik me kan herinneren. Het was schitterend weer. We dronken
koffie op het “Witte Huis” en gingen op zoek naar een eigen eilandje. Ik liet helaas
de trommel met meegenomen etenswaren in het water vallen. Deze dag zal ik niet
gauw vergeten. Ik houd van Wicher, Netty en Margot. Ik hoop, dat we elkaar later,
al lang van school zijnde, niet kwijt raken.’
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Margot van Suchtelen gaf me het ondergronds circulerende gedicht van
Jan Campert, ‘De Achttien Doden’. Ik schreef alle zeven coupletten in
mijn dagboek. Het inspireerde me om later een eigen verhaal te schrijven,
‘De crucifix vertelt’, waarin ik een getormenteerde gevangene liet spreken
tot het symbool van God aan de muur van zijn gevangeniscel. Ik liet het
opstel van zestien pagina's aan Margot lezen. We correspondeerden
voortdurend met elkaar gedurende de lessen in notitie boekjes.
‘Ik ben van je verhaal helemaal ontdaan. Hoe kun je dat lijden van zo'n iemand zo
goed beschrijven. Ik vind het prachtig en kan er geen critiek op uitoefenen. Ik zal
het vanmiddag meteen naar Schneider27. brengen. Wim, ik meen het werkelijk, je
moet heus meer schrijven. Ik vind dit zo mooi. Dit kan je werkelijk later uitgeven.
Je moet zien nog meer van die novellen te schrijven.’
In augustus 1943 brak opnieuw paniek uit onder jonge mannen ouder dan
achttien jaar. Mevrouw de Muinck Keizer telefoneerde, dat de ‘Grüne
Polizei’ haar huis aan de Rembrandtlaan in Bilthoven was binnengevallen.
Jan was niet aanwezig geweest. Mijn broer Hendrik ontweek de problemen
vooral op advies van mijn vader door formeel zogenaamd in Delft te gaan
studeren. Hij ondertekende de studentenverklaring, maar dook natuurlijk
onder. Ik was hier toen erg kritisch over en vond dit een vorm van verraad.
Ik had gemakkelijk praten. Ik was twee jaar jonger en zat hoog en droog
op het Baarns Lyceum en liep geen direct gevaar. In retrospect was zijn
beslissing de enige juiste, want hij verdween uit zicht en wat betekende
een dergelijk papier eigenlijk?
Veel van onze vrienden en kennissen vertrokken spoedig naar Duitsland.
Ilia Poslavsky, Erik Mennega, Jan de Muinck Keizer, Henk van
Oostenbrugge, de man van onze dienstbode Marie en Jan Zijtveld, de man
van onze dienstbode Gé. Ik correspondeerde met allemaal zoveel mogelijk
en zond pakketten met warme kleren en voedsel. Zijtveld, die bij
Maagdenburg in de buurt werkte, kwam een keer met verlof naar huis. Hij
vertelde:
‘We hebben de beste verhouding met de gevangenen uit Tsjecho-Slowakije en de
Sovjet-Unie. Ze leren het Duits het snelst en zijn uitstekende arbeiders. Hollanders
werken het
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slechtst en daar hebben de moffen de pest aan. Ze zitten altijd op de WC lijn te
trekken. Maar de Russen en Polen worden door de Duitsers het gemeenst behandeld.
Ze krijgen van alles de schuld. Ziekenverpleging is er niet. Wanneer je ziek wordt
ga je dood. Een Franse arbeider kreeg een keer 55 slagen met een leren riem en kon
niet meer spreken. Russische vrouwen dansen geheimzinnig. Ze zien er prachtig uit
in hun bonte kleren. Ik stond te rillen, toen ik hun muziek voor het eerst hoorde...’28.
In september 1943 zal ik alléén met Margot op de eerste rij van de vijfde
klas HBS-A. Wicher was nu permanent ondergedoken. Hij schreef me van
tijd tot tijd vanuit ‘ergens in Nederland’. Wonk Schimmelpenninck zat op
een houtzagerij in Mingolsheim bij Baden. Mijn vader had van de fabriek
van Bendien een overall voor hem meegebracht, die ik hem met andere
spullen opzond. Bij het wegvallen van deze vrienden kreeg ik nieuwe
kennissen in Baarn, zoals Wim Barbas, Chris Blase, Wilco Jiscoot en ook
een cellovriend, Aat Repelaer van Driel. Ik was nu 18 jaar en legde via
Gerard Hueting de eerste contacten naar het verzet.
Ik las veel en verdiepte me, aangemoedigd door mijn ouders, in het oude
Indië. Van kindsafaan had ik er immers veel van gehoord en ik was met
rijst en sambal grootgebracht. Een zéér groot deel van mijn familie kwam
immers uit Indië. In de eerste klas van het Baarns lyceum had ik een groot
groen boek over de geschiedenis van onze Aziatische koloniën geschreven.
In 1943 vervolgde ik deze studie met een uitgebreid verslag over
Indonesische muziek. Ik tekende alle instrumenten van de ‘gamelan’ in
kleur na. Hoe had ik kunnen weten, dat ik eens samen met President
Sukarno door dit schitterende land zou reizen en hij me de ‘gamelan’ zelf
zou uitleggen?
Het ging trouwens prima op school. Ik werkte een aantal malen per week
aan mijn huiswerk met mejuffrouw Boekhoudt. Op mijn kerstrapport in
1943 had ik een 9 voor aardrijkskunde, een 8 voor scheikunde, geschiedenis
en Engels, en een 7 voor staatsinrichting, voor alle andere vakken een 6
en dus geen onvoldoendes.
In die tijd leerde ik Wichers zuster, Hetty de Marees van Swinderen beter
kennen. We zouden elkaar steeds meer zien en we gingen samen naar
concerten in Utrecht. Ook volgden we ten huize van dirigent Willem van
Otterloo discussies over symfo-
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nische werken aan de hand van grammofoonplaten. Ook Netty de Jong
zag ik veel, mede vanwege pianolessen. 21 maart 1944 gaf zij, samen met
Marinus Flipse, een recital in de kleine zaal van het Concertgebouw met
werken van Bach, Tarenghi, Saint Saëns en Infante. L.M.G. Arntzenius
schreef:
‘Al verschilden de partners belangrijk in capaciteiten, zoo heeft men toch zooveel
onderhoudende muziek gehoord, dat het geheel uiterst boeiend en aangenaam is
geweest: een avond om te herhalen of althans om een eerste te zijn van een volgende.’
Terwijl de Duitse terreur jegens de bezette bevolking toenam voerden de
geallieerden het oorlogstempo gestadig op.
Wonk Schimmelpenninck schreef 1 maart 1944 uit Mingolsheim:
‘Vorige week hebben we een parade afgenomen van ruim duizend viermotorige
Amerikaanse bommenwerpers, die onder sterke jagerbegeleiding recht over de zagerij
kwamen aanvliegen! Je zag ze duidelijk. Je zag ook de jagers ter verdediging erom
heen cirkelen. We waren er beduusd van zoveel als het er waren. Het ene eskader na
het andere. Ook hebben we een bom vlak bij de zagerij gehad, jammer genoeg niet
er op.’
Op 2 april 1944 vervolgde hij:
‘Twee Nederlandse studenten, die we hier hadden zijn ná tekening van de
loyaliteitsverklaring naar huis vertrokken in het begin van deze week. Weliswaar
zijn er nu twee landgenoten gearriveerd, maar we hebben toch zeer veel aan
gezelligheid ingeboet. Deze twee zijn namelijk zo geheel anders als wij. De één is
poelier, de ander groenteboer. Een prettige conversatie hebben ze niet, dus het is wel
een hele achteruitgang. Enfin, we hebben de langste tijd er op zitten.’
‘We hebben door de lange en harde arbeid geen tijd om vaak aan huis te denken.
Je wordt op de lange duur hard voor je zelf en hard voor anderen, onverschillig
misschien ook, maar roekeloos in geen geval.’
In de oorlogsjaren was ik een huisvriend van de Schimmelpennincks
geworden. Het klinkt niet aardig, maar ik vond het er gezelliger dan op
‘De Horst’. De Schimmelpennincks zeiden

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

60
wel eens, dat zij mijn ouders de enige buren vonden, die zij op de
Baarnseweg nader zouden hebben willen leren kennen, maar mijn vader
en moeder hadden zich steeds afzijdig gehouden van ouvertures in die
richting. Ik heb getracht daar verbetering in te brengen en nam mevrouw
Schimmelpenninck en Cila, op wie ik zéér gesteld was geraakt, ook al was
zij ouder, wel eens mee naar ‘de Horst’. Mijn moeder ontving de dames
‘joyeusement’. Maar aangezien mevrouw Schimmelpenninck meestal een
monoloog hield over onderwerpen, die mijn moeder absoluut niet
interesseerden, bleek het onmogelijk amicalere betrekkingen te arrangeren.
Mijn grootmoeder Poslavsky zei eens ná een bezoek van mevrouw
Schimmelpenninck: ‘Ik had er geen moeite mee, want ik behoefde absoluut
niets te zeggen.’
Dat ik een geboren ‘enfant terrible’ was is een feit. Ná een bezoek van de
dames Schimmelpenninck aan ‘De Horst’ wandelden mijn moeder en ik
hen terug naar nummer 36. Bij het hek afscheid nemende, vertelde ik iets
en zei: ‘Mam, ik lachte me een staart,’ waarop mijn moeder direct
antwoordde: ‘Wim, dat is geen bruikbare uitdrukking.’ Zonder de geringste
gêne liet ik er op volgen: ‘Maar die uitdrukking heb ik van mevrouw
Schimmelpenninck geleerd.’ Dus alom diepe verlegenheid. Het was wel
wáár, maar het ook te zeggen kon nu eenmaal niet. Dit is een karaktertrek,
die ik nooit helemaal zou kwijt raken en die me in het verdere leven wel
eens duur is komen te staan.

8 maart 1944 (dagboek)
‘Het was prachtig lenteweer. Ik zat aan Wonk Schimmelpenninck te schrijven. Ik
had een taart voor zijn verjaardag gebakken, in een blik verpakt en wilde juist naar
de post gaan om het pakje voor zijn verjaardag naar Duitsland te zenden toen
luchtalarm werd gegeven. We hoorden zwaar geronk van vliegtuigmotoren. De
tuinman schreeuwde. Er werd ontzettend met luchtafweerbatterijen geschoten. Opeens
kwamen negen viermotorige bommenwerpers, begeleid door jagers, vrij laag
aangevlogen. Ik riep nog naar de pianostemmer naar buiten te komen, toen een
oorverdovend geraas los brak. Met mijn handen boven mijn hoofd rende ik naar de
schuilkelder, die in de heuvel was gebouwd. “De Horst” lag in kalk-en-stofwolken.
De glas-in-lood ramen vlogen op alle étages in de tuin. We zaten en stonden met al
het personeel en de handen op de oren in de schuilkelder. Iedereen was lijkbleek van
angst. Waar zouden de volgende bommen vallen? Het duurde maar een paar minuten
en toen was het doodstil. De deuren waren uit hun voegen gerukt. Er

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

61
hing een nare brandlucht. Boven Soesterberg hingen dikke rookwolken. Overal rond
het huis waren meters diepe bomtrechters.’
‘Hein, de huisbewaarder van mijn grootmoeder kwam vertellen, dat daar ook veel
bommen waren gevallen, naast en niet op de “Vinkenhof”. “Ze hebben een aanval
ondernomen op de geitenhokken en de geiten zaten bij de konijnen en omgekeerd,”
zei hij.’
‘Het was een ontzettende ravage. Overal waren bomen ontworteld. Maar het was
duidelijk dat veel bommen het militaire vliegveld niet hadden bereikt en op het
villapark Bosch en Duin terecht waren gekomen. Een half uur later volgde een tweede
bombardement. De schuilkelder trilde van de druk. We hielden onze oren dicht en
haalden diep adem. Ik was ontzettend bang, vooral ook voor bomscherven. De
dienstboden huilden en iedereen was overstuur, behalve mijn moeder, van wie een
ijzige zelfverzekerdheid en rust uitging. Zij trachtte iedereen juist te kalmeren.’
Intussen probeerden we de school zo goed en zo kwaad als het ging te
blijven volgen. Het 25-jarig jubileum van dr. J.A. Vor der Hake als rector
van het Baarns lyceum werd gevierd met een voorstelling van Shakespeare's
‘Midsummernights Dream’. Ik speelde de cello in het schoolorkest, dat
Spaanse dansen van Moszkowsky uitvoerde.
In Hilversum woonde ik de geloofsbelijdenis van Margot van Suchtelen
bij.
Wicher schreef 13 april 1944 van ‘ergens uit Nederland’, dat zich vlak
boven zijn hoofd een luchtgevecht had afgespeeld tussen drie Amerikaanse
Thunderbolts en één Duitse jager.
‘De jager werd op ongeveer 400 meter boven mijn hoofd in brand geschoten en viel
dicht in de buurt op de grond. De piloot kwam om.’
‘Ik ben er vast van overtuigd, dat ik dit jaar weer in het normale leven terug kan
gaan. Alles duurt wel lang, maar het einde is nu toch wel in zicht.’29.

5 augustus 1944 (dagboek)
‘Met Netty de Jong op de tandem naar Wijk bij Duurstede gereden. In de Lek
gezwommen. Ontzettend genoten. Heerlijk. Tien maal heerlijk. Zal ik later gelukkig
zijn, of onge-
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lukkig, getrouwd, met wie? Nee, niet met Netty. Het kost wel eens moeite niet verliefd
op haar te worden. Af en toe is het verleidelijk. Ze is zo gewoon, vrij, waar ik eigenlijk
van houd. Ik geef veel om haar, maar meer ook niet en dat zal zo blijven. Ik hoop,
dat als Enk uit Engeland terug is ik verstandig en wijs zal zijn. Kom, laat ik mijn
egocentrisch karaktertje hierover maar het zwijgen opleggen. Het was een zalige
dag. Ik heb genoten van de frisse oergezonde lucht en natuur. Ik ben nu erg moe. Ik
zou nog zoveel tegen Netty willen zeggen, en tegen God en tegen mezelf, maar laat
ik maar gaan slapen.’
17 september 1944 vonden de eerste luchtlandingen bij Arnhem plaats.
Nooit zal ik die dag vergeten toen wel duizend viermotorige
bommenwerpers overvlogen op weg naar het Rijn-en-Waal gebied om
steun te verlenen aan Engelsen, Canadezen, Amerikanen en Polen, die in
Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Noord-Brabant en Gelderland
begonnen waren aan de bevrijding van het land. Arnhem was immers een
vitale sleutelpositie in de opmars naar de Ruhr, Westfalen en tenslotte
Berlijn.
De verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen werd 20 september 1944 na
een gecombineerde aanval van de Engelsen vanuit het zuiden en de
Amerikanen vanuit het noorden ingenomen. De ‘Vliegende Hollander’
no. 49, het weekblad, dat door geallieerde vliegtuigen boven bezet gebied
werd verspreid, sprak reeds in termen van de aanstaande bevrijding van
het koninkrijk. Koning George van Engeland meende in ieder geval, dat
het moment was gekomen Koningin Wilhelmina, vóór zij naar Den Haag
zou terugkeren, de Orde van de Kousenband te verlenen.
‘Dolle Dinsdag’ naderde. Dat was de fameuze dag, dat mensen in het
noorden en het centrum des lands, waar wij zaten, zich reeds begonnen te
gedragen of de moffen de oorlog al hadden verloren. Er heerste een
paniekerige sfeer. Duitsers kwamen de Oldsmobile halen, die mijn vader
en de tuinman echter diep in het bos hadden verstopt. De ondergrondse
strijdkrachten hadden er om gevraagd en zij zouden de auto krijgen. Ik
werd op dolle dinsdag, op de fiets terugkerend uit Den Dolder, door een
jonge SS'er aangehouden, bij mijn arm gepakt en ik moest mee.
‘De kerel deed buitengewoon onbeschoft, maar ik bleef koel. Iemand had gezien,
dat ik werd gegrepen en als een lopend vuurtje ging het door Bosch en Duin, dat ik
door de Duitsers
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was meegenomen om in Arnhem voor ze te gaan werken. Ik wist dat ik moest worden
vrijgelaten, want ik was in het bezit van een document van de Nederlandse
Arbeidsdienst dd 13 juni 1944, afgegeven te 's Hertogenbosch, type TB, Nr. 991/126,
Stafafdeling VII, waarbij ik werd geregistreerd als leerling van de vijfde klas HBS-B
van het Baarns lyceum.’ ‘'s Middags kwamen mevrouw Schimmelpenninck en Louise
Twiss Quarles van Ufford geagiteerd informeren of ik door de Duitsers was opgehaald.
Toen ik in plaats daarvan boven kwam huilde mevrouw van blijdschap. Theo
mompelde: “Ik ken jullie verhouding niet, maar ik vind het wel wat overdreven.”’
Wat het lyceum betreft, ik had met de rector afgesproken, nà dus in juni
1944 eindexamen HBS-A te hebben gedaan, dat hij me in september 1944
in zou schrijven als leerling van de vijfde klas HBS-B. Ik stond om die
reden formeel op de rol toen in 1945 alle ingeschrevenen van de vijfde
klas automatisch in het bezit kwamen van een einddiploma. Ook mij werd
dit document toegezonden. De ironie, dat ik, die de eerste twee klassen
van het Baarns lyceum had gedoubleerd, uiteindelijk de middelbare school
zou verlaten in het bezit van de einddiploma's HBS-A en -B.
John, Louise en Toon Quarles waren kinderen van de Officier van Justitie
te Utrecht. De vader werd door de Duitsers gefusilleerd. Ze woonden op
het buitengoed ‘De Beukenburg’ te Groenekan. John Quarles was die
dagen bevriend met Cila Schimmelpenninck. Ik begon een beetje verliefd
te raken op Louise. We maakten lange wandelingen door de bossen. We
bridgden regelmatig met zijn allen. Op ‘De Horst’ werd nog steeds fervent
gemusiceerd. Louise bracht lange middagen bij ons door om te luisteren.
Ik leerde toen de cellopartij van het eerste piano-quartet van Gabriel Fauré
uitstekend spelen, terwijl ook het piano-quintet van Cécar Franck
regelmatig op ons repertoire stond. Soms begeleidde Netty de Jong ons
op de piano. We hebben ook met Marinus Flipse gespeeld.

24 september 1944 (dagboek)
‘Vanmorgen ben ik naar de Woudkapel in Bilthoven geweest. Eigenlijk weet ik niet
precies waarom. Ik ben ongelooflijk zondig, veel meer dan andere mensen. Misschien
zal de kerk me eindelijk naar goede en effener banen leiden. Ieder mens is zondig,
maar gelukkig hebben we een wil, al is die niet altijd even sterk.’
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‘Naar de kerk gaan is juist, want men komt met zijn gedachten in hogere sferen.
Dominee van Loenen benadrukte, dat men zich nooit mag verheugen in de fouten
en vergissingen van zijn medemensen.’

30 september 1944 (dagboek)
‘Om 14:00 uur begonnen we aan het quintet van Cécar Franck. Louise was komen
luisteren. Al gauw werd er geschoten. We streken eerst zo luid mogelijk om verder
niet te worden gestoord. Maar het werd hevig. We vlogen allemaal naar boven naar
het balkon. Een achttal Typhoon toestellen doken achter Den Dolder steeds naar
beneden. De lucht was helder en de zon scheen fel. De vliegtuigen glinsterden in het
zonlicht. De vuurstralen uit de boordkanonnen waren duidelijk te zien. Het was zéér
opwindend. De inslagen van de raketten waren vrij zwaar. Later bleek een benzine
trein te zijn beschoten. Wij keerden terug naar Cécar Franck.’

3 oktober 1944 (dagboek)
‘Bij professor Donath is een stuk bos door splinterbommen vernield. Ze zijn aan het
opruimen. Ik zag hoe een blonde kerel met zijn zweep een paard, een stevige bruine
ros, ranselde. Het dier slaagde er niet in twee karren, één beladen met boomstammen,
door het mulle zand naar boven te trekken. De voerman raasde en vloekte en riep:
“God verdomme, rot fielt, ik sla je voor je donder. Als ik een mes had sneed ik je
strot af.” Ik bleef eerst, laf als ik ben, op de weg staan kijken. Toen ik wilde naderen
schreeuwde de man, dat hij mij ook nog dood zou slaan. Hij bleef het dier als een
wilde over het gehele lichaam ranselen, bij zijn staart, rug, kop, neus en ogen. Ik
vond het ontzettend om te zien. Onrustig steigerde het paard en beefde vreselijk bij
zijn onderlip. Het dier rilde over zijn hele lichaam van angst. Dikke striemen liepen
over zijn bruine vacht.’
‘Ik besloot over het hek te klimmen en ging naar het paard. Ik streelde hem zachtjes
over de neus en het voorhoofd. Uit een wond kwam bloed. Ik praatte met zachte stem
tegen het dier ook om hem toch mee te krijgen en overlegde verstandig, hoe dit het
beste zou gaan. De voerman en zijn drie makkers waren te lui zelf een poot uit te
steken en aan de wielspaken te trekken. Ik probeerde de voerman anders te stemmen.
Ik zei tegen hem: “Het is met een paard precies als met een kind, slaan helpt niets.”
Ik dacht aan Axel Munthe uit het boek dat ik aan het lezen was, de dierenvriend van
San Michele. Die
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zou flinker tegen de karrevoerder zijn opgetreden. Toch veranderde de stemming
van de voerman enigermate. Hij was natuurlijk aanvankelijk totaal zijn zelfbeheersing
verloren. “Zal ik het eens met een suikerklontje proberen, mijnheer,” zei hij nu op
een andere toon.’
Begin januari 1945 riepen de Duitsers alle mannen van 16 tot 40 jaar op
om in de ‘Heimat’ te gaan werken ten behoeve van de oorlogsinspanning.
Mijn beide broers meldden zich en ontvingen een Ausweis. Mijn vader
was buitengewoon nerveus over de moffen en voelde zich verschrikkelijk
verantwoordelijk voor ons. Hij wilde ons per se en zeker in het zicht van
de veilige haven en de Duitse capitulatie veilig door de oorlog loodsen.
Mijn broers volgden zijn advies. Theo werd hierin, denk ik, door Hendrik
meegesleept. Ik kreeg de indruk, dat mijn moeder het er in haar hart ook
niet mee eens was. Ik besprak het met haar. Zij antwoordde: ‘Ik heb die
gang van zaken ook niet verzonnen.’
Na dolle dinsdag had ik zelf mijn contacten met het verzet wat nauwer
aangehaald. Ik werkte met Gerard Hueting, wiens vader door de Duitsers
was gefusilleerd. Onze directe commandant was baron van Pallandt in
Huis ter Heide, de vader van Wieb en Renée, met wie we op de Zeister
Schoolvereniging hadden gezeten. Ik vervulde voornamelijk
koeriersdiensten. Misschien vermoedde mijn familie op ‘De Horst’, dat
ik met ondergrondse activiteiten bezig was, maar ik zei er niets over. Er
werd niet over gesproken. Ik fietste soms echter met fietstassen volgeladen
met munitie over de spoorwegovergang van Den Dolder, die door de SS
werd bewaakt.
Ik vatte een stoutmoedig plan op. Mijn vader had vele contacten met boeren
in Twente, ook omdat hij er in was geslaagd een belangrijk deel van de
machines van Bendiens Confectie-fabrieken te laten onderduiken en van
transport naar Duitsland te redden. Hierdoor zou het mogelijk zijn in
Overijssel met succes te gaan fourageren. Ik besloot het er op te wagen
en op de fiets naar Almelo te gaan. Omdat er op mannen boven de 18 jaar
werd geloerd, zou ik me als vrouw verkleden. Mijn moeder stelde een
korte bontjas beschikbaar, want het was hartje winter. Zij gaf me een
gouden armband mee, het eerste aandeken dat zij van haar vader Van der
Woude had gekregen. Dat is de Indische manier van een ‘djimat’ of
talisman meegeven. Ook kreeg ik 1500 gulden mee en het avontuur begon.

14 januari 1945 (dagboek)
‘Om 07:00 uur opgestaan. Ik kleedde me in een donkergroen
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truitje van Mam met twee paar lange beige padvinderskousen als busten. Een bruin
vest met ceintuur. Iedereen bezwoer me om niet te gaan. Theo kwam er nog extra
voor naar beneden. Om 08:00 uur volgens plan vertrokken. Het was zondag.’
‘Even buiten Amersfoort zei een boertje op weg naar de kerk: “Koud hè juffrouw?”
Buiten Hoevelaken poeierde ik opnieuw mijn neus, at een boterham en een eitje. In
de buurt van Vierhouten riepen drie Duitse militairen: “Liebes Mädchen!” Ik
probeerde schalks te lachen. Overal langs de wegen lagen in elkaar geschoten auto's.’
‘Buiten Vierhouten kwamen een man en een vrouw me tegemoet. Ik hoorde hem
zeggen: “Dat is een kerel, die meid.” Tien kilometer buiten Apeldoorn had ik een
lekke band. Bij een bevriend adres kreeg ik hulp. Toen de fiets weer in orde was
stevende ik op “Het Kleine Loo” af. De vader van Margot van Suchtelen was namelijk
intendant van het paleis. Margot was op de vijvers van het paleis gaan schaatsenrijden.
Haar moeder reageerde later complimenteus met: “Toen ik je de kamer zag
binnenkomen, dacht ik, in welke winkel heb ik dat meisje gezien?” Zij was
behulpzaam met het weer in orde brengen van mijn hoofddoek en haar, zodat het
enigermate op een vrouw zou lijken. Om 16:00 uur vervolgde ik mijn weg richting
Vaassen en Terwolde.’
‘Ik blies bij de kerk in Terwolde even uit. Twee meisjes namen afscheid. Eén van
hen, een vrij groot, een beetje vaalblond en opgedirkt meisje kwam naar me toe. Ik
zei, dat ik met het veer wilde oversteken om voor de nacht in Olst te kunnen zijn. Ze
ging haar fiets halen en zou me de weg wijzen. Ik gaf haar twee kaarsen om aan haar
moeder te geven. Ze was met haar moeder en broertje geëvacueerd uit Deventer en
bij boer Wentinck ondergebracht. De boer en boerin bleken zich ver verheven te
voelen boven de Deventerse evacués.’
‘Ze heette Greet Post. Samen reden we door de dikke mist naar Welsum. Op de
dijk zei een voorbijganger, dat het veer al dicht was. Een volgende beweerde hetzelfde.
We gingen dus terug en de boerin zei, dat ik mocht blijven slapen. We aten vlees,
aardappelen en stoofpeertjes. Ik hielp Greet met de afwas. De moeder van Greet had
de logeerkamer in orde gemaakt. Ik hoorde de boerin Greet een reprimande geven
dat ze altijd jan en alleman mee naar huis bracht. In de verdere avond zat iedereen
in de woonkamer met een boek en werd verwacht, dat je je mond hield. De boer was
wel een aardige
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man. Ik haakte Cila's mouwtje af en verkocht gekheid. Wel in een koude kamer
geslapen maar in een heerlijk bed.’

15 januari 1945 (dagboek)
‘De moeder van Greet wekte me. Ik heb me eerst geschminkt. Beneden met de jongens
ontbeten op een bord volle melk roggepap. Hartelijk afscheid. Greet bracht me naar
Deventer. De boerin had gehoord dat er verscherpte controle op de enige overgang
van de IJsel, op de grote brug, zou zijn. Greet stapte op mijn damesfiets met de lege
koffer achterop, zodat ik minder kans liep aangehouden te worden. Toen ik door de
zwaar bewaakte controle hekken reed voelde ik me wel raar, maar eenmaal aan de
andere kant was ik totaal opgelucht.’
‘Op de weg naar Olst zag ik mannen aan de IJsellinie werken. Ze stonden meer
te grinniken dan dat ze werkten. Ze jouwden me nog nà.’
‘Op “Spiekerbosch” opende mijnheer van Stirum de voordeur. Ik stelde me voor
en hij vond het heel gek, een meid aan de deur die een man was. In de zitkamer
ontmoette ik de heer en mevrouw Repelaer van Driel-van Limburg Stirum, beiden
buitengewoon aardige mensen. Cila noemde hen Oom Huug en Tante Roline. Ook
bleek mijnheer Stratenus ingekwartierd uit Arnhem, die benadrukte, dat hij in Arnhem
een huis had met drie dienstboden, een huisknecht en een chauffeur voor een auto
die de Duitsers hadden gestolen en dat hij nu bij de van Stirum's peertjes moest
schillen en schoenen moest poetsen. Mijnheer Repelaer zat in een plaid verpakt, want
hij was kortelings door het ijs gezakt.’
‘Cila en mevrouw van Stirum, de moeder dus van haar in de oorlog gesneuvelde
verloofde, kwamen thuis. Het klikte meteen met mevrouw van Stirum. Ik zat aan de
lunch tussen haar en Cila gekleed in mijn moeders groene wollen trui, met de lange
padvinderskousen nog steeds als kwasi buste. Onder tafel moest ik snuiten. Ik
geneerde mij, want ik moest mijn zakdoek uit de bontjas in de gang halen.’
‘Bij de koffie attrappeerde mevrouw van Stirum de heer Stratenus er op, dat hij
vanmorgen al honing had gehad. Zij kwam nu wat meer over als een nogal
bedisselachtige batseba.30. Intussen waren de heer en mevrouw Baron van der Feltz-van
Boetzelaer gearriveerd. Cila sprak over Oom Gus en tante Ada en aangezien de heer
van der Feltz toch dien

30.

Het was een woord van familie Oltmans fabrikaat.
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middag met de auto naar Almelo zou rijden kon ik een lift krijgen.’
‘De hele familie zwaaide ons uit. Het was glad op de weg en we moesten
voorzichtig rijden. We spraken niet uitzonderlijk veel. In Heeten zagen we de
uitwerking van een neergevallen Duitse V-1 raket. Het dorp was vernield en verlaten.
Over Holten reden we naar Rijssen waar ik bij boer Koedijk, een relatie van mijn
vader via Bendiens Confectie-fabrieken, zou gaan fourageren. Vrouw Koedijk zat
met haar kinderschaar in de keuken. Een zesde spruit bleek op komst. Gauw werd
het vuur gemaakt en ik kreeg een warme stoof onder mijn voeten. Met Koedijk zitten
overleggen wat ik mee terug naar Bosch en Duin zou nemen. Hij hemelde mijn vader
verschrikkelijk op en hij trapte de Bendiens de grond in. Er werd aan tafel gebeden.
We hebben prima gegeten. Toen ik vroeg of ze altijd baden, zei Koedijk: “Dat moet
nu eenmaal.” Maar toen Jantje een warm keteltje op het witte tafellaken zette werd
er als een ketter gevloekt. Ik maakte de boel aan het lachen en veel plezier gehad.
Op de divan in de woonkamer geslapen.’

16 januari 1945 (dagboek)
‘Koedijk was van mening, dat ik gerust met hem op de fiets naar Almelo kon gaan
en me niet opnieuw als vrouw hoefde te verkleden. Ik trok een broek van hem aan
en we reisden af. Buiten Wierden werden we gewaarschuwd, dat er voorbij de
slagboom controle voor auto's was. Koedijk was echter van mening dat we door
konden fietsen en dan direct links afslaan. Ineens zag ik twee kerels, die aan het
controleren waren. Koedijk draaide direct om, dus ik ook. Ze kwamen ons
onmiddellijk achterna. Het waren een Duitser en een jonge SS'er. Koedijk deed het
woord. Ze moesten maar de “Hauptman” in Rijssen opbellen. “Ach was,” zei de mof,
en ik zie hem nog met zijn hand zwaaien. Hij begon me te fouilleren en keek in mijn
fietstassen, waar alléén maar wat brood in zat. “Ausweis” riep hij gebiedend. Op
eens bedacht ik me, dat ik pas goed in de moeilijkheden was geweest, wanneer ik
mijn padvinders kousen nog op mijn borst had gedragen.’
‘Koedijk werd weggestuurd en die zag ik in de verte op zijn fiets verdwijnen. Ik
kletste maar door. Ik vertelde, dat ik TBC-patiënt was en eten was komen halen,
waarop de Nederlander zei: ‘Je liegt, wanneer dat zo was zou je niet uit Zeist naar
hier hebben kunnen fietsen.’ Ik antwoordde, ‘dat ik een “cordialis emplicitis” had
en zonder extra voeding dood
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zou gaan en dat ze me maar mee moesten nemen en keuren en doorlichten en zouden
zien dat het waar was.’
‘De Duitser, die schijnbaar de leiding had, aarzelde. Hij keek me lang aan. Ik moet
zeggen, ik geloof in “gunna gunna” en beschermengelen, want nà een lang ogenblik
zei hij: “Vooruit, schiet dan maar op.” Ik zei nog iets van “danke” maar was totaal
verbouwereerd. Direct sloeg ik links een zij wegje in en na enige malen vragen kwam
ik in Wierden. Een postbode beweerde dat alles veilig was in het dorp. Ik wilde juist
bij een arts, dr. Beens aanbellen om naar Rijssen te telefoneren, toen ik een Duits
papier achter een ruit zag zitten. IJlings er weer vandoor. Verderop, bij de wasfabriek
geprobeerd. De directeur hielp juist een mof en ik moest even wachten. Dit was mijn
redding. Een paar boeren vertelden me dat de directeur verkeerd en dat dr. Beens
juist prima was. Hij had alléén een Duits officier in huis. Ik terug.’
‘Alleraardigst ontvangen. Ik belde Tjeerd Bendien, directeur van de fabriek op,
en vroeg hem Koedijk naar Wierden te zenden om mij af te halen. De familie hielp
mij aan een jurk. Ik verkleedde mij opnieuw als vrouw. Later kwam Koedijk, die
intussen iedereen had rondgebazuind, dat ik was gearresteerd en naar Dachau
onderweg. Op de terugtocht naar Rijssen werd ik weer door kerels nagefloten, dus
ik voelde me weer een stuk veiliger.’
‘Blij weer safe in mijn bedje te gaan dankte ik ook God vanavond stilletjes voor
zijn veilige zegen.’

17 januari 1945 (dagboek)
‘Koedijk offreerde een glaasje brandewijn op de behouden thuiskomst. Ik kon het
werkelijk niet door mijn keel krijgen. Hoe verzinnen de mensen het: kersen op
brandwater. Ik was blij dat ik er de helft over gooide. Ik wandelde nog even in het
dorp en kocht als souvenir een houten plankje met de woorden ‘De heer is mijn
herder’. Het was van boomschors gemaakt. (Het staat ook vandaag nog bij mijn bed.)
‘Tegen vier uur vertrok ik bepakt en gezakt. Twee fietstassen over elkaar achterop
plus de geleende rugzak van mevrouw van Stirum. Totale vangst: zeven pond boter;
12 pond spek; 15 pond wit meel; 15 pond havermout; 10 pond rijst; 5 pond zout; 5
pond suiker; 2 grote kazen; 1 kaas; 5 pak cacao; 5 pak stijfsel; één lap tweed; en één
overal.’
‘Ik dankte de hemel toen ik eindelijk op de fiets zat. Tegen de wind in tot Holten.
Verschillende landwachters keken me met priemende ogen na. De zonsondergang
was schitterend.
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Het was mooi en fris buiten. Alléén de sneeuw op de wegen was hinderlijk. Een boer
reed een eind met me mee. In Heeten werd het al donker. Ik stond ergens in het
zwakke schijnsel van de maan op een ANWB bord te kijken. Een voorbijganger hielp
me en zei: ‘U bent goed vermomd.’
‘Tegen zeven uur bereikte ik “Spiekerbosch”. Mijnheer van Stirum opende opnieuw
de deur. Alle aanwezige dames een pak cacao aangeboden. De avond hebben we
gepakt. Cila had eveneens gefourageerd. Mevrouw van Stirum hielp met alles. “Cila
haal even plakband,” of “Cila haal even een kommetje water.” Zij bedisselde weer
alles. Zij wilde de cacao naar haar zoon Jan in Duitsland sturen. Tante Roline stond
naar alles te kijken, een sigaretje rokend. “Spiekerbosch” was vol. Ik zou bij Gerrit
de chauffeur worden ingekwartierd. Ik sliep dus bij de Hofman's, wiens zoon uit
hetzelfde scheikundeboek, dat ik heb, zat te studeren. Ik kreeg een haas mee, die
zojuist was geschoten. Gerrit stroopte het arme dier. Ik gaf zout om hem mee in te
smeren. Na een glas warme melk en het gezamenlijk lezen van een hoofdstuk uit de
Bijbel gingen we naar bed.’

18 januari 1945 (dagboek)
‘Om zes uur door Hofman gewekt. Gewassen, aangekleed en geschminkt. Ik zou
alléén met mijn hele zaakje via de brug in Deventer oversteken en Cila
Schimmelpenninck zou zich via het veerbootje bij dominee Couvée in Welsum bij
me voegen. Ik kwam heelhuids opnieuw de zwaar bewaakte brug in Deventer over.
De binnenstad was verwoest. De mensen gingen allemaal naar hun werk. Op de brug
zelf was het ontzettend druk en er was geen echte controle. Ik dankte mijn “herder”
toen ik veilig aan de overkant was. Eerst een pak cacao bij Greet Post gebracht. Om
12:15 kwamen mevrouw van Stirum en Cila. Met mevrouw Couvée nog een groot
tarwebrood geruild tegen een pak zout.’
‘Om 14:00 uur vertrokken Cila en ik na een hartelijk afscheid richting Apeldoorn.
We hadden pal tegenwind. Het was haast niet om te doen. We schoten praktisch niet
op. Cila kreeg in een plensregen zelfs een bloedneus. Tegen 18:30 waren bij de naald
in Apeldoorn. Cila zou bij de familie Quarles van Ufford logeren, de burgemeester.
Ik reed naar het ‘Kleine Loo’ en zou bij van Suchtelen blijven. Ik werd gastvrij en
hartelijk ontvangen. Ik zou in de kamer van Eveline slapen. Margots zuster. Ik wilde
haar moeder een pak chocola geven, maar die antwoordde: ‘Geef het maar liever aan
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mijnheer van Suchtelen, want die is er dol op.’
‘'s Avonds lange gezellige gesprekken gevoerd. Later schreef ik mevrouw van
Suchtelen om te bedanken voor het logeren en zei: ‘Ik ben de ervaring rijker
geworden, dat dochters dikwijls hun moeder in het klein zijn.’

19 januari 1945 (dagboek)
‘Margot kwam me wekken. Zij moest weg naar haar werk bij het Rode Kruis.
Opnieuw een lang gesprek met haar ouders. Ze waarschuwden me, dat men niet te
goed moest zijn in het leven, want dat mensen dan de neiging hebben van je te
profiteren. Terwijl we zaten te praten viel met denderend geraas een top uit een boom
in de tuin.’
‘Mevrouw Quarles, voor Cila Tante Corine, kwam haar logé op “Het Kleine Loo”
brengen. We besloten tegen het middag uur te vertrekken vóór er nog meer sneeuw
zou vallen en we helemaal niet meer naar huis konden fietsen. Wanneer men de weg
van Amersfoort op gaat begint eerst een lange heuvel. We liepen naast onze
uitzonderlijk zwaar bepakte fietsen, waar nu dus ook een haas aan hing, en ploegden
voort. Juist toen ik dacht, “hoe komen we ooit thuis” stopte er een vrachtauto. Ik zag
onmiddellijk het SS-teken op de nummerplaat. Cila begon meteen te parlevinken of
we mee mochten rijden. De truck werd door twee politie beambten gereden en
vervoerde een lading houtgaskooltjes. Ik deed maar net of ik doofstom was en de
SS'ers hielpen ons met de fietsen en alle bagage achterop. Ze zagen me warempel
voor een meisje aan en waren hoffelijk. Ook een verpleegster mocht mee, voorin de
cabine. In Milligen werd gestopt en besloten, dat er tot Voorthuizen gereden zou
worden.’
‘Daar laadden we af. We waren inmiddels halfbevroren van de koude. Maar ook
hadden we de grootste afstand van Apeldoorn-Bosch en Duin reeds afgelegd. We
belden bij een dokter aan en werden buitengewoon hartelijk ontvangen. Er was koffie
en zelfs hutspot. Om 13:30 begonnen we de laatste étappe naar huis, tegen een felle
wind in. We vorderden zéér langzaam. Soms moesten we afstappen en wel een half
uur lopend gaan. Om 16:30 bereikten we Amersfoort. We zagen juist nog een stel
krijgsgevangenen terugkeren van het graven van stellingen in Hoevelaken. Ze zagen
er moe en uitgeput uit. Jute zakken dienden soms als vesten en beenkappen. We
reden om Amersfoort heen en wandelden de berg op. Een man hield ons aan, die
dacht dat we waren verdwaald, de zeur-catrijn.’ ‘Toen Soesterberg in zicht kwam,
kreeg ik weer moed. Cila
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wilde nog eerst uitrusten, maar er was een nieuwe sneeuwbui op komst en we moesten
aanpoten. Ik was vreselijk opgelucht toen ik thuis de oprijlaan opreed. Iedereen was
blij dat “Willemientje” weer heelhuids thuis was. Mam zei, dat ik haar armband altijd
mocht houden. Mijn vader wilde me geld geven, maar ik vroeg in plaats daarvan een
boek. Intussen wist ik, dat hij tegen de familie Schimmelpenninck had gezegd: “Wim
is de lastigste en ongehoorzaamste van de drie. Van alles wat hij terugbrengt wil ik
niets hebben, want ik heb hem verboden om te gaan.” Mijn vader haalde nu echter
grote schalen te voorschijn en de waren die ik had meegebracht werden met spoed
naar de fourage kasten in de kelders gebracht.’
‘Ik bracht Lex en Lucie Poslavsky 12 pakken kindermeel, omdat zij dus een baby
dochter hadden gekregen. Ik bracht ook een aantal etenswaren aan mejuffrouw
Buringh Boekhoudt in Baarn, terwijl, daar mij bekend was, dat rector Vor der Hake
ziek en zwak was geworden, ik de gehele hoeveelheid pakken havermout bij hem
ben gaan afgeven.’
Ik was rector Vor der Hake veel dank verschuldigd. Hoe dikwijls was ik
niet door boze leraren naar hem toegestuurd? Toch had ik door de jaren
heen een bijzondere band met hem opgebouwd. Ik respecteerde hem zéér.
Hij was wel eens vertoornd op me, maar wanneer ik dan binnen kwam in
zijn werkkamer slaagden we er altijd weer in als vrienden uit elkaar te
gaan. Hij schreef me bijvoorbeeld op 3 januari 1945:
‘Beste Wim,
Je buitengewoon hartelijke schrijven van de 21ste december, bereikte mij één of
twee dagen na Kerstmis. Ik dank je er bijzonder voor. Het heeft mij verwarmd en
verkwikt, en het is mij een grote vreugde te weten, dat deze middag ook jou zoveel
heeft gegeven, als het ware ook je hele verleden als leerling weer in je herinnering
bracht en dat leven - laat ik het mogen zeggen - ‘vredig’ afsloot. Ja, nog eens, 't was
voor velen, naar mij werd verzekerd, een goede middag en ik ben blij, dat zij is
doorgegaan.
Nu zijn er in je brief een paar dingen waar je mij naar vraagt, waarop ik nog even
wil terugkomen, omdat ze mijn belangstelling hebben.
Daar is dan in de eerste plaats dat punt van het niet-afmaken van je B-studie. Beste
Wim, ik kan mij dat onder de gegeven omstandigheden heel goed begrijpen.
Bovendien - wie weet
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er iets van, hoe dat, als de oorlog werkelijk eens tot het verleden zal behoren, gaan
zal met eind examens en eind diploma's? Niemand. Maar juist omdat niemand dat
weet komt het mij verstandig voor, dat je maar als leerling van de vijfde B blijft
ingeschreven en dat ik je aan de inspecteur opgeef als eind examinandus.’
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt en ik begonnen in 1944, nadat ik niet
meer regelmatig in Baarn kwam, te corresponderen. In augustus 1944 had
ik haar gevraagd of ik bij haar mocht komen wonen. Wanneer zij alléén
had gewoond, zou zij er in hebben toegestemd. Maar zij moest haar
bejaarde moeder ontzien. Ze stelde echter voor, dat ze zou nagaan of ik
misschien bij mevrouw Tex-van Dorp zou kunnen wonen. Maar door de
toenemende moeilijkheden met de oorlog is er niets van gekomen. Wel
kon ik haar in de herfst van 1944 nog olie brengen voor haar lampje en
ook kon ik flessen Bols, sherry en brandewijn, die zij nog bezat, voor haar
inruilen tegen aardappelen. Op 12 december 1944 schreef zij hierover:
‘Dan fiets ik zo nu en dan wel eens met of zonder begeleiding van anderen naar
Bosch en Duin en haal twintig kilo. Dat jij ze brengt, dat vind ik geen plezierig idee,
want als je aangehouden wordt is dat voor jou bedenkelijker dan voor mij. Er bestaat
nu eenmaal bij de Landwacht meer belangstelling voor jonge mannen, dan voor oude
juffrouwen.’
Ook had ik haar een uitvoerig verslag gezonden van mijn angstige tocht
naar Almelo. Op 22 maart 1945 antwoordde zij:
‘Ik heb genoten van je verhaal over je fourage tocht. Ik had je dolgraag als jonge
dame gezien, maar een beetje gevaarlijk vind ik het wel, dat je deze tocht waagde.
Nu zit je dus thuis. Dat is op het ogenblik het verstandigste wat je kunt doen, want
laat je alsjeblieft niet op het laatste moment nog oppakken. Ik begrijp wel uit je brief,
dat je een moeilijke tijd doormaakt en dat heeft me met zorg vervuld. Dubbel
vervelend vind ik het nu, dat ik ziek ben, anders stapte ik op de fiets en kwam eens
bij je. Dan konden we eens goed bijpraten, want nu weet ik eigenlijk te weinig om
je een bepaalde raad te kunnen geven.
‘Deze tijd is zo verwarrend. Dagelijks zien we mensen om ons heen die de grenzen
tussen goed en kwaad uit het oog verliezen, en laten we eerlijk zijn, wie onzer gaat
het niet zo?
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En nu is het de grote moeilijkheid, dit niet als een excuus voor ons zelf te gebruiken,
maar toch te trachten met alle wilskracht, die er in ons is, niet verder af te zakken.
De enige raad, die ik je dan ook kan geven is deze: probeer de weg, die je jezelf
voorgenomen hebt om te bewandelen en die je moreel bevredigt, te blijven volgen
en je niets aan te trekken van het oordeel van anderen. Ik heb het vaste vertrouwen,
dat jij in je binnenste heel goed de maatstaf weet, waaraan je het geoorloofde en het
niet geoorloofde kunt toetsen en nu komt het er maar op aan, dat je je niet laat
imponeren of intimideren door anderen, die, zich beroepende op hun rijpere
levenservaring, alle idealisme verwerpen.’
‘Helaas verliezen we allen, ouder wordende iets van onze idealen, maar de jeugd,
en daar hoor jij toe, moet beginnen met door dik en dun vast te houden aan het ideële.
Ik vind het een geruststelling, dat je een oom psychiater hebt,31. met wie je blijkbaar
kunt praten. Ik kan nu alléén veel goede gedachten naar je uitzenden. Ik heb altijd
de beste verwachtingen van je, dat weet je wel.’
Aunty vervolgde, dat ik moest waken voor een te egocentrische
levensbenadering en vervolgde:
‘Je kent zelf dit gevaar en dat is al een reusachtige stap op de goede weg. Heb je wel
eens gelezen van Künkel, “Arbeit am Charakter”? Wanneer je het in je omgeving
niet kunt krijgen zal ik proberen het je door iemand te laten brengen.’
Ik begon in 1945 ook gesprekken te voeren over mijn toekomst. Wat te
gaan doen? In lang studeren en een titel halen zag ik absoluut geen brood.
De lyceum-tijd had ik als een in het algemeen vervelende tijd ervaren,
waarbij leerlingen dermate overvloedig werden geforceerd zich te verdiepen
in zaken, die hen niet interesseerden, dat de gedachte aan nog meer studie
me afschrikte. Bovendien wilde ik weg. Ik wilde reizen, andere landen en
volkeren zien en leren kennen. Ik begon te denken in de richting van arbeid
zoeken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rector Vor der Hake
reageerde hier in een brief als volgt op:
‘De consulaire loopbaan heeft altijd veel aantrekkelijks voor mij gehad. Ik vind het
een prachtige werkkring. Een oudleerling van onze school, nu gevangen, is over die
weg ge-
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Mijn oom Alexander Poslavsky.

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

75
gaan met een beetje andere vooropleiding dan jij. Hij had eindexamen gymnasium
en heeft toen het examen voor consul gedaan. Dat is wel zwaar. Maar ik geloof toch,
als jij werkelijk die weg op wilt, dat je verstandig zou doen je voor dat examen voor
te bereiden.’
De rector adviseerde tevens om een beroepskeuzetest te laten doen. Ook
vroeg ik hem wat hij er van dacht een toekomst in de muziek te zoeken.
‘Of men bij het testen ook je kunstzinnige aanleg kan peilen, in de zin zoals jij bedoelt,
dat weet ik niet. Zonder twijfel constateert men je muzikale aanleg. Dat je muzikaal
bent, wist ik natuurlijk, maar niet dat je zelf ook wel componeert.32. Dat vind ik knap
- en wat meer zegt - een diepe vreugde voor je en verkwikking voor je ziel.’
‘En nu Wim, voor 1945 alle goeds in leven en in sterven. Wat kan ik beter en
dieper zeggen dan dat: ga met God waarheen je wegen je ook voeren. Dan is alles
goed. Moge 1945 jou en mij, en tienduizenden met ons, weer als vrije mannen zien.
God geve het.’
Ik was negentien jaar en het rijpingsproces van puberale jongen naar
volwassenheid zette door, ook in fysiologische zin. Over gevoelens of
gedachten de seksualiteit betreffende, vind ik geen letter terug in mijn
dagboeken. Zoiets als een ideale auto-biografie lijkt me dan ook een fata
morgana. Hoe dialectisch we ook te werk gaan bij het afwegen van het
verleden tegen het heden, in wezen hebben we toch te maken met een
samenspraak tussen het IK van nu met het in wording zijnde Zelf van toen.
De psycho-analyticus Charles Rycroft heeft zich dan ook afgevraagd of
bijvoorbeeld Proust's ‘A la recherche du temps perdu’ in de strikte zin des
woords als een autobiografisch werk kon worden beschouwd. Hij schreef:
‘Het is fantasie om te denken dat men zijn eigen “recording angel” zou
kunnen zijn, die alles heeft geweten en begrepen, en misschien zal hebben
begrepen. Dit is niet te realiseren.’33.
Het sprookje van de ooievaar werd eens tussen neus en lippen door mijn
jongere broer Theo weerlegd. Het gebeurde in de linnenkamer. Hij was
daar met iets bezig. Hoe we op het voor
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Inderdaad was ik sedert maanden begonnen met het schrijven van kleine pianostukjes.
‘Analysis and the Biographer’, Times of London, May 27, 1983:541.
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‘De Horst’ taboe gebleven onderwerp kwamen, weet ik niet meer. Ik was
toen zestien jaar. Het gesprek was bovendien te kort om meteen de hele
toer te begrijpen, maar de quintessens waren uitstekend overgekomen.
Seksualiteit was zowel op school als thuis geen onderwerp van gesprek
tussen generaties gebleken. Theo had kans gezien de bestaande barrière
van geheimzinnigheid over de meest natuurlijke werkelijkheid van het
leven te doorbreken.
Mejuffrouw Saetrang gaf Natuurlijke Historie. Er hing uiteraard aan een
soort kleerhanger een menselijk geraamte in de klas. Zij legde ons
omstandig uit hoe alle verschillende botten heetten en hoe nekwervels in
elkaar pasten. Ook arrangeerde zij boottochtjes op het Naardermeer om
ons de dieren, die daar huisden, aan te wijzen. Het was echter volmaakt
ondenkbaar in die tijd, dat er tegen kinderen over mannelijke of vrouwelijke
hormonen werd gesproken. Als adolescent was ik er onbekend mee, dat
seksueel verschil tijdens de ontwikkeling van het embryo aanvangt door
de invloed van één chromosoom, dat door het sperma wordt gedragen.
Laat staan dat ons zou zijn geleerd dat er in iedere lichaamscel van een
gezond mens 23 chromosomenparen zitten, waarvan er 22 niet seksueel
gericht zijn, terwijl het 23ste chromosomen paar de sekse van het embryo
bepaalt, dus de differentiatie van de man of vrouw vaststelt. Men moet er
niet aan denken, hoeveel mensen ook vandaag aan de dag nog op deze
aarde volmaakt onbekend zijn gebleven met de meest elementaire kennis
over eigen lichaam.
Mijn vader offerde trouwens een aantal van zijn Indische trofeeën op,
zoals een krokodillekop, uitgeblazen krokodille-eieren, slangevellen en
opgezette dieren. Toen zijn eigen voorraad was uitgeput bracht hij nieuwe
aanwinsten voor de vitrines van mejuffrouw Saetrang uit Amsterdam mee.
Op een dag arriveerde ik tegen de tijd dat we weer een rapport zouden
krijgen met een anderhalve meter lange ivoren tand van een narwal-vis.
Zij vroeg me, waar zij toch deze bijzondere giften aan te danken had. In
de volle klas antwoordde ik haar:‘... zo tegen de overgang...’ en het ontbrak
er nog maar aan, dat ik gezegd zou hebben, dat mijn vader die gestes ook
organiseerde om haar gunstig te stemmen. Voor mijn doen, was ik
diplomatiek geweest.
Ik heb nu de duizend pagina's dagboek van de late dertiger jaren tot en
met 1945 overgelezen. Op welk moment begon ik een eigen parcours af
te leggen? Ik weet het niet. Op mijn 20ste jaar zat ik nog hoog en droog
onder de paraplu van ‘De Horst’. Werd ik niet nog steeds geleefd? Ik
noteerde alles wat gebeurde.
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Misschien had ik de eerste 20 jaren wel een half miljoen woorden
geschreven. Er blijven er hier 25.000 van over. Ik vroeg me voortdurend
af, wat het was dat er gebeurde langs de melkweg van onze hersencellen.
De stimuli en de antwoorden lagen zwart of wit vast. De ‘mind’ was
ongetwijfeld de essentie van onze menselijkheid. Maar waar lag het begin
van het bewustzijn? Het sprookje over de kabouter en de mier was één der
eerste proeven van gedachten en zorgen van eigen fabrikaat. De rest, wat
het Ego toen beroerde, is immers verzonken in de vergetelheid? Wat heeft
ons als kind het meest bewogen? Wanneer en waar is het geheime theater
van de monoloog met onszelf begonnen? Wie is er de eigenlijke regisseur
van? Ben ik dat werkelijk?
De moderne behavioristen begonnen er van uit te gaan, dat denken in de
grond van de zaak een illusie was. Mensen werden volgens hen gevormd
en gedreven door hun conditionering. Gedachten en handelingen zouden
uit die programmering voortvloeien. De ethnologen, de wetenschappers
die volkeren bestuderen, gaan er van uit, dat het menselijk gedrag
voornamelijk is terug te leiden naar primitieve neurologische structuren.
Welk gedeelte in ons is instinct? Welk gedeelte werd genetisch
overgedragen? Welk gedeelte werd in de neuronen, de hersencellen, van
buitenaf gecodeerd? Tot op welke hoogte worden denkprocessen dus
beïnvloed door wat met ons gebeurde vóór het individuele bewustzijn
operationeel werd? Ik heb al die jaren in de veronderstelling geleefd, dat
ik in dit alles wellicht meer duidelijkheid zou krijgen, wanneer ik eenmaal
mijn notities, vanaf de prille jeugd gemaakt, zou gaan bestuderen. Maar
ik schiet er wat dit betreft maar weinig mee op.
Het is een feit, zoals ook de Britse criticus Victor Brombert eens
constateerde, dat ik inderdaad in staat ben een gedeelte van het grotendeels
uitgewiste fresco van mijn herinneringen terug te brengen,34. juist omdat
ik zoveel lijnen op papier heb getrokken. Maar het totaalpakket van wat
werkelijk gebeurde, heeft zo'n eindeloze variëteit van perspectieven en
dimensies, dat ik nu inderdaad van mening ben, dat een zuiver mémoire
schrijven een onhaalbare taak is. Mijn Amsterdamse huisarts, Kees Bellaar
Spruyt, zei me wel eens, dat hij verwachtte, dat een toekomstige ‘mind’
dokter op mijn dagboeken zou promoveren. De vraag is: ‘Faut-il la peine?’
Wilco Jiskoot werd die dagen met een aantal van zijn verzetskameraden
gefusilleerd. Roepie Kruize was de eerste die me hierover inlichtte. Daarna
berichtten mejuffrouw Boekhoudt en
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Margot van Suchtelen het nieuws. Het greep me zéér aan. Ik schreef zijn
moeder onmiddellijk. Zij antwoordde onder meer:
‘Bewust heeft hij enige jaren zijn jonge leven ingezet in den strijd voor vrijheid en
recht. Hij is zulk een goede, zorgzame en zonnige zoon en broeder geweest en
daarnaast zulk een onbaatzuchtige vriend en goede Nederlander, dat wij zijn leven
trachten te zien als een groot, goed en gaaf geheel. Zijn levenstaak had hij volbracht,
nu heeft God hem tot Zich genomen. Uit een laatste woord weet ik, dat hij dáár zijn
steun zocht en vond, waar deze ook alleen maar is te vinden... Vergeet onze jongen
niet. Zijn strijd was voor ons aller vrijheid.
Wilco's Moeder.’
Begin april hadden we op ‘De Horst’ Duitse inkwartiering gekregen. In
de muziekkamer sliepen moffen. Er lagen overal geweren, die dropen van
de olie, tot op de vleugel toe. Ik was inmiddels bij de Schimmelpennincks
ingetrokken en sliep in de serre. Ook zij hadden Duitsers ingekwartierd
gekregen. Ik kwam op een middag samen met mevrouw Schimmelpenninck
op de tandem thuis, toen we hoorden hoe vader Schimmelpenninck één
er van, Gabelstein, beloofde zijn tikmachine voor hem te zullen solderen.
Dit maakte mevrouw erg boos. De Duitsers hadden Eef van Stirum en
diens broer vermoord, hun eigen zoons waren naar Duitsland verbannen,
en hoe kon hij, als zoon van één der oudste Nederlandse geslachten nu in
godsnaam de moffen ‘gefällig’ zijn. Ik gaf haar gelijk. Maar de heer
Schimmelpenninck was het prototype van de ouderwetse, gemoedelijke
landjonker, die het de gewoonste zaak van de wereld vond in een
slobberbroek en bretels aan de Baarnseweg een praatje te maken met de
groenteboer en die tegenover Gabelstein gewoon zijn hart had laten spreken
en hem niet persoonlijk de wandaden van het Nazidom kon aanrekenen.
Ik zat dus in de lente van 1945 in de uitlopers van mijn adolescentie. Ik
schreef mejuffrouw Boekhoudt hier over. Zij antwoordde 12 april 1945
in een lange, gedetailleerde brief, met onder anderen een bekentenis:
‘Dat evenwicht waarvan je sprak, daar zou heel wat over zijn te zeggen. Je denkt
vele malen in je leven: nu heb ik het en telkens blijkt het weer mis. Inderdaad, er zijn
naturen, die het vroeg vinden, maar als jij het ook op je 25ste nog niet hebt gevonden,
hoef je je daarover niet te schamen. Ik zelf - en nu
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komt een bekentenis van mij - vond het evenwicht pas tegen mijn 40ste! Wat
bovendien niet wil zeggen, dat je nooit meer eens uit je evenwicht zou komen.
Gelukkig niet, zou ik haast zeggen. Dat zijn ontzettend vervelende mensen, die nooit
van hun leven er eens uit raken! Het is helemaal niet erg om door hevige emoties
eens helemaal door elkaar geschud te worden. Je moet alléén dat evenwicht spoedig
hervinden zonder dat er voordien catastrophes zijn gebeurd. En ik denk, dat jij dat
ook wel zult leren.’

21 april 1945 (dagboek)
‘De laatste dagen ben ik zeer onrustig geweest. Het is erg moeilijk je lot geheel in
Gods handen te leggen. Je hangt aan het leven en je wilt het niet twee handen
vasthouden. Men is het er over eens, dat je God nooit los moet laten. Maar intussen
laat hij de wereld wel los, om de mensen te tonen, dat zij toch volkomen van hem
en van de Natuur afhangen. Maar, zoals Thomas à Kempis35. ook zegt, in hun nood
bidden de mensen en vragen om Gods hulp. Daarom wil ik nu ook niet bidden 's
avonds, omdat nu de nood met de oorlog het hoogst is en ik voordien ook al sedert
jaren niet meer heb gebeden. Ik denk wel veel aan God en vind een zekere troost in
de ‘Imitatio Christi’. Maar ongelukkig blijf ik, ondanks mijn schijnbaar gelukkige
leven toch. Ik zal maar proberen flink te zijn.’
Ik hield me steeds intensiever bezig met mijn toekomst. Een familielid
van de Schimmelpennincks was Oom Willem van Rappard, oud-gezant
te Washington.36. Hij kwam in de oorlogsjaren dikwijls op de fiets uit
Bilthoven naar Bosch en Duin. Hij woonde samen met zijn dochter,
mevrouw van Asch van Wijck. Hij zegde toe mij te zullen helpen indien
ik zou besluiten in de richting van de buitenlandse dienst een toekomst op
te bouwen.
De dagen van de bevrijding in 1945 en daaropvolgend schreef ik bijna
niets. Alle vrienden keerden uit Duitsland terug. Er heerste een algemene
feestvreugde. Maar Nederlands-Indië moest nog worden bevrijd, want de
oorlog met Japan ging verder. Ernest en Gerard (Wonk) Schimmelpenninck
gingen onmiddellijk in militaire dienst. Ik denk, dat ik me onder invloed
van
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dat gebeuren niet wilde laten kennen en ook ik tekende op 16 juli 1945
onder nummer 2046 als oorlogsvrijwilliger bij het departement van Marine.
Mijn ouders waren radeloos over deze stap en mijn broers verklaarden me
voor mesjogge. Op 26 juli meldde ik me reeds voor de medische keuring
van het Korps Mariniers. Ik werd onmiddellijk goedgekeurd en we zouden
kortelings voor training naar de V.S. vertrekken. Onverwachts capituleerde
Japan medio augustus 1945 als gevolg van de beide atoombommen op
Hirosjima en Nagasaki. Toevallig had ik op dat moment een lichte
longontsteking en lag te bed. De eerste groep Mariniers vertrok dus op 22
augustus zonder mij. Nu de oorlog voorbij was en Nederlands-Indië bevrijd,
terwijl Sukarno en Hatta op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid van
het land hadden afgekondigd, was voor mij een geheel andere situatie
ontstaan.
Mejuffrouw Boekhoudt schreef me reeds op 18 augustus 1945:
‘Intussen heeft Indië zonder jouw hulp zijn vrijheid herkregen. We hebben nu vrede
over de hele wereld. Wat dit nu voor jou betekent weet ik helemaal niet. Vervalt
hiermee je aangifte voor dienst? Een leger zal er natuurlijk toch wel nodig zijn, maar
ik vind toch dat de zaak nu anders ligt dan vóór de capitulatie van Japan. Ik vraag
me af of je het land niet beter zou dienen door eerst hier te blijven en je
oorspronkelijke plannen te gaan studeren ten uitvoer te brengen.
Ik heb het erg in je gewaardeerd, dat je je geroepen voelde de wapens op te nemen
en daadwerkelijk mee te helpen aan de bevrijding van Indië. Maar in mijn hart zag
ik je met zorg gaan, want ik weet niet of je gezondheid wel van dien aard is, dat je
de geweldige strapatzen van een moderne oorlog in een tropisch klimaat zou kunnen
doorstaan. Bovendien ben je - ik zeg gelukkig - geen vechtjas van natuur.’
Enk Feldhaus van Ham was met de ‘Irene Brigade’ uit Engeland
meegekomen en huwde 22 augustus 1945 met Netty de Jong. Zijn
commandant en mevrouw Pahud de Mortanges traden tijdens de
plechtigheid op in de plaats van zijn Duitse ouders. Bip van Lanschot was
zijn ‘best man.’ Het was het eerste huwelijk dat ik nog pips en bleek van
mijn recente ziekte, bijwoonde. Ik leende een jaquet van mijn vader en
zag er, net 21 jaar geworden, bespottelijk uit.
13 november 1945 werd ik eindelijk opgeroepen voor dienstneming bij
de Mariniers. Ik vroeg op de plaats rust herkeuring aan. Ik werd op 4
december afgekeurd en kon naar huis vertrekken.
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Dat wil zeggen, ik werd buitengewoon dienstplichtig verklaard. Mij werd
routinematig bijna 800 gulden achterstallige soldij uitgekeerd, omdat ik
administratief-technisch gezien vanaf 26 juli bij het korps Mariniers had
gezeten. Ik had een soldaat leren kennen in de kazerne in Tilburg, Rinus
van Pienbroek, die uit Zeeland kwam. Hij wilde trouwen. Omdat ik niet
vond, dat ik recht had op dit geld heb ik het toen aan hem gegeven.
11 december 1945 werd ik in Utrecht bij het instituut van Lennep de hele
dag psychotechnisch getest. Daar kwam onder meer het volgende uit:
‘Een jongeman met vlotte omgangsvormen, die zich gemakkelijk beweegt in het
maatschappelijk leven, iemand met veel talenten begaafd, wiens aesthetische
gevoelens sterk spreken en die ook wel iets origineels heeft. Voorkeur en tegenzin
treden sterk bij hem op de voorgrond en hij laat dit goed aan zijn medemens merken.
Hij is ook in het algemeen zéér mededeelzaam en heeft het hart op de tong. Ondanks
zijn gemak en savoir-vivre heeft hij iets kinderlijks gehouden dat hem er toe brengt
zich gauw bloot te geven.’
‘Daar staat tegenover dat hij erg bezig is met het effect dat zijn optreden op de
buitenwereld maakt, waardoor zijn persoonlijkheid die tot nog toe iets fijns, fris en
oorspronkelijks behouden heeft, gevaar loopt haar eigen kleur te verliezen en in
cliché's te vervallen. Mogelijkerwijs hebben de moeilijke huiselijke omstandigheden,
die hij heeft meegemaakt hierop een nadelige invloed uitgeoefend. Doordat hij
namelijk dientengevolge in ander dan het eigen huiselijk milieu heeft verkeerd, is
hij teveel het product van die milieus geworden en te weinig tot een eigen
persoonlijkheid uitgegroeid.’
Beroeps keuze mogelijkheden: diplomatieke dienst: ‘Kunnen wij ons onder
voorbehoud mee verenigen; betere kansen in het bankwezen, als purser
op een schip, als chef de reception in een hotel.’ Ook al bevatte dit
uitgedokterde rapport veel waarheid, ik schoot er in de laatste instantie
weinig mee op.
Wicher van Swinderen had een militaire functie en zat op een kantoor aan
de Maliebaan in Utrecht. Ik zag hem veel. Oudejaarsavond ging ik naar
de Woudkapel. Ik zag hem. Hij wenkte. We zaten in de kerkdienst samen.
Die avond schreef ik:
‘God geeft en neemt de mensen. Dat is dus het mysterie. Een wáár Christen zou
moeten voelen, dat deze gang van zaken

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

82
goed is en dus vertrouwen hebben in de dood. En toch, wanneer het Gods bedoeling
zou zijn, dat je vannacht zou sterven, zou je dol worden van angst voor dat onbekende,
dat voor ieder van ons voor ons ligt. Wie in Gods grote liefde, wat het leven is,
gelooft, die moet gelukkig zijn.’
‘Ik ga nog maar wat spelen. “Rêverie Amoureux” van Liszt.’
Vlak voor Nieuwjaar legde ik een brief op mijn vaders bureau.
‘Per 1 januari zou ik naar het instituut Schoevers in Utrecht willen gaan, leren typen,
Franse conversatieles nemen en Frans en Spaans handelscorrespondentie doen. In
mei wil ik daarnaast Engelse conversatie en handelscorrespondentie doen. Het aantal
uren zou ik willen laten afhangen van de hoeveelheid werk die ik krijg. Daarnaast
zou ik één uur pianoles bij Netty de Jong willen nemen. U kent de prijs. Bijgaand
doe ik een lijst van Schoevers tarieven.’
‘Dit wordt dan mijn eerste studiejaar. Daarom zou ik een toelage van een student
willen vragen gelijk aan het zakgeld van een soldaat, dus 12,50 gulden per week. Dit
bedrag zou ik dan graag per 1 januari in werking zien gaan. Het vervelende vragen
en gescharrel om geld, zoals het tot nu toe is gegaan, is niet om uit te houden.’
Ook raadpleegde ik rond kerstmis opnieuw mijn lieve vertrouwelinge in
Baarn, mejuffrouw Buringh Boekhoudt. Op 2 januari 1945 schreef zij me
als volgt:
‘Zie je, nu ben ik toch erg blij, dat je me niet alléén mondeling bent komen
nieuwjaarswensen, maar dat je toch ook die brief hebt geschreven. Jij behoort tot die
mensen - waar ik zelf, geloof ik, ook toe behoor - aan wie het makkelijker valt iets
van hun eigen ik te geven in een brief dan in een persoonlijk samenzijn. Als je zo
tegenover elkaar zit, och, dan zijn er zoveel dingen die je afleiden en die je
belemmeren om te spreken over datgene wat je het meeste ter harte gaat.37. Het is
natuurlijk wel zoo, dat we de meeste dingen zelf moeten uitvechten. Het is maar
hoogst zelden, dat we tegen een mens aanlopen, die zo wijs is en zo boven de
moeilijkheden staat, dat hij ons werkelijk een weg kan wijzen, die we ook zelf willen
bewandelen. Deze wijze mens ben ik zeker niet. Ik

37.
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haar eigen leven betreffende weggelaten.
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voel het dan ook vaak als een grote verantwoordelijkheid - ook als een voorrecht,
dat jij met je velerlei noden en noodjes tot mij komt. Ik voel dat ik tekort schiet in
positieve raad. Maar aan de andere kant denk ik dan, dat jij, als de meesten, toch je
eigen weg zelf moet vinden. Dan is het misschien toch wat waard, dat je in mij iemand
hebt, die die weg met grote belangstelling volgt.’
Zij vervolgde:
‘Kom dus gerust ook in 1946 bij mij, als je er behoefte aan hebt. Zo'n bezoek van
mij verwarmt me toch altijd en wekt me op. Het is alléén een verdriet voor me, dat
ik je nooit gezellig in een eigen kamer kan ontvangen met die kolennood. Maar dit
zal ook wel de laatste moeilijke winter zijn.’ ‘Het spijt me, dat ik je nieuwe vriend
Wicher niet ken. Je bewondert hem blijkbaar en probeert te worden zoals hij. Ik
hoop, dat hij het waard is om als voorbeeld te worden genomen. Zonder twijfel is
het goed als we proberen een ‘betere’ na te volgen. Maar... je moet geen kopie worden.
Je moet altijd ‘jezelf’ zijn.
Op 2 januari 1946 beluisterde ik voor de allereerste maal in Tivoli in
Utrecht het eerste pianoconcert van Tchaichowsky, gespeeld door George
van Renesse. Ik hield onmiddellijk van zijn spel. Mevrouw de Marees van
Swinderen, Quirijn en Hetty waren ook aanwezig evenals Cila
Schimmelpenninck en de aanstaande vrouw van Wonk, Monique markiezin
de Bissy uit België. Zij was eveneens in het leger en droeg een uniform.
Wonk zelf kon niet mee, want hij moest die avond terug naar de kazerne
in Harderwijk. Wicher haalde ons na afloop af en bracht ons thuis in zijn
jeep.
Ik werd die dagen ziek door liefdesgevoelens voor Hetty van Swinderen
zonder precies te weten hoe ze te hanteren. Het deed me weer denken aan
soortgelijke drama's en emoties rond Lydia van Reede, en Margot van
Suchtelen ook wel enigermate, terwijl mijn vriendschap voor Wicher me
eveneens niet koud liet.

5 januari 1946 (dagboek)
‘De “ladies” zijn natuurlijk nog steeds een probleem. Ik geloof toch, dat ik met een
serieuze relatie beginnen nog moet wachten. Tot nu toe zijn de meisjes, die me
aantrokken, allemaal mijn neus voorbij gegaan. Dan waren er meisjes, die mij te
kennen gaven me wel aardig te vinden, maar die mij in
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de grond van de zaak niets zeiden. En toch, wat ik echt helemaal zou willen, ben ik
nog niet tegen gekomen. Margot zou zeggen “zij die geloven, haasten niet”.’
‘De laatste tijd verlang ik er het meest naar met Wicher samen te zijn en met hem
dingen te doen. Hoe werkt dat? Een werkelijke en onafscheidelijke vriend hebben,
zal het ooit lukken? Zal dit ideaal, deze illusie ooit worden verwezenlijkt?’
Direct na Nieuwjaar had ik een kort gesprek met mijn ouders gehad. Zij
zeiden mijn brief met belangstelling te hebben gelezen en dat zij alles wat
ik voorstelde uitstekend vonden. Ik voelde me verschrikkelijk opgelucht
en ging 14 januari 1946 voor het eerst naar Schoevers.
Mejuffrouw Boekhoudt was die dagen zéér begaan met mijn innerlijke
strijd. Zij schreef 21 januari 1946:
‘Lieve Wim,
Ik moet met je spreken over je laatste brief, waarin je me weer een groot stuk van
jezelf geeft, iets, waar ik altijd dankbaar voor ben. Ik geloof ook wel, dat ik de
gevoelens waaruit deze ‘biecht’ voortkwam versta. Ja, in sommige opzichten was
het of mijn eigen jeugd weer voor me stond. Die hevige behoefte aan een werkelijk
grote vriendschap had ik ook toen ik jong was. En trouwens, die hebben vele mensen.
Jij bent zeer impulsief en stormt als een ridder uit de oude tijd met een lans en zwaard
af op het hart, dat je wilt veroveren. Ik vrees, dat dit niet altijd de juiste methode is.
Er zijn in het leven nu eenmaal gesloten poorten, die alléén en vaak geheel onverwacht
open gaan, maar waaraan we in ons ongeduld vooral niet moeten rammelen. Dan
blijven ze vaak potdicht.
Nu is het wel waar, dat bij de meeste vriendschappen - en misschien ook wel in
vele huwelijken - de ene partij meer de gevende en de andere de ontvangende is.
Maar het mag toch zeker nooit zo zijn, dat de ene alles geeft en de ander niets. In dit
laatste geval moet je, geloof ik, ophouden met geven, want je loopt grote kans dat
degene, aan wie je zoveel geeft, er genoeg van krijgt. Om het in duidelijke taal te
zeggen: van de hele dag taartjes eten word je misselijk. Of om het ietwat dichterlijker
uit te drukken: ‘Einem Hasz den man nicht bekämpfen kann, lernt man ertragen.
Eine Liebe, die man nicht erwiedern kann ist unerträglich.’
Zo vrees ik, dat je vele bewijzen van genegenheid, die vaak de vorm van offers
schijnen aan te nemen, je vriend kunnen gaan hinderen. Niemand aanvaardt graag
‘geregelde’ offers.
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Ik geloof dus, dat ik je moet raden je gevoelens een beetje aan banden te leggen.
Temeer kans heb je dat hij dan eens over de brug komt. Je briefje aan je vriend Wicher
liet niets aan duidelijkheid te wensen over. Daar moet hij nu maar eens op reageren.
Laat hem vooral niet merken, dat je de zaak zo zwaar opvat en waak ervoor, dat je
er geen tragisch geval van maakt. Heus, Wim, ook het maken van vrienden wil geleerd
zijn. Er zijn enkele van die bevoorrechte mensen, die alle harten toevliegen, maar
dat zijn ook nog vaak oppervlakkige genegenheden. Werkelijke vriendschappen
groeien langzaam.’
Zij besloot met:
‘Je moet dus proberen ietwat meer evenwicht te brengen in de verhouding gevoel en
verstand. Dat zal niet gemakkelijk gaan. Daar ben je ook nog te jong voor en op
zichzelf is het een beminnelijke eigenschap je geheel mee te laten nemen door een
opwelling van hartelijkheid en genegenheid. En ze is in jouw geval zo begrijpelijk.
Jij hebt in je leven een tekort gehad aan hartelijkheid. Is het een wonder, dat je ernaar
hunkert en dat je zelf je warme hart zo graag wil laten spreken? Ik zie dat duizend
maal liever, dan dat je je in koele verbittering jegens de wereld terugtrekt. De laatste
houding zou misschien gemakkelijker zijn. Ze zou je in een zeker pantser hullen en
je minder kwetsbaar maken, maar het zou je voeren op een weg die doodloopt. Nu
zul je nog vele, vele malen gekwetst en teleurgesteld worden, maar de ervaring zal
je langzaam aan leren om te onderscheiden, wie je genegenheid waard is.’
Haar laatste advies was om misschien me aan te sluiten met een kerk
genootschap.
‘Ik merk uit je brieven, dat je in wezen een religieus mens bent.’

8 februari 1946 (dagboek)
‘Met Hetty van Swinderen naar ‘The Comedy of Errors’ in Musis Sacrum in Baarn.
Iedereen was er. Van Wicher begin ik al aardig los te komen. Hij is geen jongen voor
een hechte en vaste vriendschap.’

14 februari 1946 (dagboek)
‘Wicher, Hetty, Cila, Wonk en Monique brachten de avond op ‘De Horst’ door.
Heerlijk samenzijn. Ik begin steeds meer
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geïnteresseerd te raken in Hetty. We benaderen en voelen veel dingen gelijk.’

11 maart 1946 (niet verzonden brief)
‘Liefste Aunty,
Ik zit momenteel bij Willem van Otterloo waar ik een cursus over Beethovens
symfonieën volg. Het lijkt een uitstekend moment om u eens te schrijven. Het is
weer nodig. De laatste tijd loopt alles mee. Ik zie met zorg de dagen tegemoet, die
na zo'n periode schijnen te moeten komen. Mijn ouders zijn in dergelijke momenten
nog ongenietbaarder dan anders. Als ze zien of merken, dat ik gelukkig ben door
andere mensen, schijnt dit te wroegen, wat natuurlijk ook volkomen menselijk is. Ze
zijn alléén wel bezig het laatste beetje genegenheid dat ik nog voor ze voel, uit te
blazen. Eens zullen ze er spijt van hebben. Maar dit zal telaat komen.’
‘Ik ben een andere weg ingeslagen. Ik moet denken aan “Sans Famille” van Hector
Malot, wanneer “la bonne mère Barbarin” de kleine Rémy heeft verkocht aan de
rondreizende zigeuner, Vitalis. De jongen wordt weggevoerd en kijkt om bij de laatste
bocht naar het huis van zijn pleegouders. Zo'n soort pad sla ik ook eigenlijk in, alléén
er is zelfs geen Vitalis. Ik ben volmaakt alléén. Geen echt contact met mijn broers.
Het is moeilijk om je geluk bij vreemden te zoeken, die altijd vreemden zullen blijven.
Ik zou toch zo graag willen, dat het God paste, dat mijn moeder me opeens begreep.’
‘Vindt u het niet raar, dat iemand zo alles wat hij denkt gewoon opschrijft?
Eigenlijk schaam ik me nooit voor wat ik denk of voel, want ik probeer te denken
en te voelen zoals het behoort.’
Ik zag Hetty van Swinderen steeds meer. Ik woonde het afleggen van haar
geloofsbelijdenis bij. Ik schreef ‘innig en vurig’ gebeden te hebben, ‘dat
God mij het leven heeft gegeven haar gelukkig te maken’. Een paar dagen
later gingen we samen naar het heilig avondmaal in de Woudkapel. Zij
zat vóór op de tandem. Wicher waarschuwde het stuur nooit uit handen te
geven. Ik werd echter steeds verliefder.

19 april 1946 (dagboek)
‘Gek, er is toch nog zo'n afstand tussen ons. Zal Hetty nu eindelijk mijn vrouw
worden? Ik kan het haast niet geloven en aan de andere kant is het of het al
vanzelfsprekend is. De kerkdienst greep me geweldig aan. Ik vond het een gunst van
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God samen met haar naar Zijn avondmaal te kunnen gaan. Ik kan het niet onder
woorden brengen hoe het was. Ik heb diep en innig gebeden en geloofd.’
Begin mei vertrok Hetty van Swinderen naar een familie in België op
‘Château Bouillon’ in Baulers ten zuiden van Brussel. Mevrouw de
Ramaix-van Weede zou een dame zijn, waar ik vele jaren een bijzonder
contact mee zou hebben en voor wie ik speciale gevoelens koesterde. Er
waren vier dochters en een zoon. Maar eerst: ik arrangeerde een auto want ik had inmiddels mijn rijbewijs gehaald - en reed de Van Swinderens
naar Schiphol om Hetty, die naar Brussel vloog, weg te brengen. Quirijn
reed ons naar Bilthoven terug.

3 mei 1946, Baulers, België
‘Beste Wim,
Welbedankt voor je brieven, die ik in het vliegtuig heb gelezen. Toen het vliegtuig
schuin over Schiphol vloog, zag ik jullie staan, vooral jou met je witte regenjas. Ik
dank je nog wel voor het wegbrengen met de auto, dat was prettig vooral ook omdat
moeder en Quirijn ook mee konden... Vanmorgen heb ik alléén gewandeld, dat wil
zeggen vijf minuten heen en vijf minuten terug. Dat schrijf ik er maar bij, daar je
anders boos wordt, dat ik hier wel wandel en thuis niet. Vroeger wandelden we wel
veel, maar toen was mijn vader er nog en gingen we met zijn allen uit.38. Nu dat nooit
meer zal kunnen, geeft voor ons wandelen niet veel meer. Dat ik zo gesloten ben is
heus niet onaardig bedoeld. We laten toch ook nooit thuis ons verdriet merken,
ofschoon het verlies van mijn vader het ergste is, wat ons kon overkomen. Iedere
dag is dit weer even erg. Ik zal dit nooit vergeten. Het ligt nu eenmaal in mijn aard
om niet veel te zeggen...’
Hetty (van Swinderen)

16 mei 1946 (dagboek)
Brussel, ‘Hotel de l'Esperance’
Samen met Wicher naar België. Op Schiphol gefouilleerd. Het vliegtuig, een
Dakota, was een sensatie. Hetty wachtte ons in de Rue Royale op. Zij droeg een
margriet. Ik was erg blij, maar ze deed weer ijsbeerachtig. Toch had ik in veertien
dagen vier brieven, twee hele lange, van haar ontvangen. Ik

38.
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Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

88
zal maar veel aan God denken, want ik heb Hetty nodig. Ik hoop, dat ik ook iets voor
haar kan betekenen. Maar Wicher waarschuwde me, dat Hetty heeft gezegd: ‘Als
vader niet terug komt, dan betekent het leven niets meer voor mij.’

18 mei 1946 (dagboek)
Baulers
‘Monsieur de Ramaix doet me aan vader Schimmelpenninck denken. Uiterlijk iets
slordigs maar “au fond cent pour cent gentleman”. Hij heeft altijd een “petite histoire”
te vertellen. We spraken langdurig over de diplomatie. Mevrouw de Ramaix is
alleraardigst. Tegen 16:30 tijdens het “goûtée” waren er verschillende gasten
waaronder Angelique baronesse de Mevins en Eric baron Ghislain, een R.A.F.-piloot,
die ik beiden aardig vond. We bleven het weekeinde op Château Bouillon. We hebben
veel gewandeld. Op een avond, bij maneschijn, ging ik met Mevrouw de Ramaix
alléén de heuvels in en we namen de boxer mee. Zij sprak veel over één dochter, om
wie ze veel zorgen had omdat zij non was in een klooster. Ik ben tenslotte pas één
en twintig jaar en wil eerst over wat zij vertelde nadenken. Ik dacht wel: dat ik nu
nooit eens met mijn moeder over wat haar werkelijk beroert kan spreken?’
‘Met Hetty boodschappen gedaan in het dorp. Ook later met haar gewandeld. We
kwamen langs een kerkje. Ik wilde naar binnen gaan. Ze ging mee. Ik heb God in
stilte gebeden toen we voor het altaar stonden.’
24 mei 1946 vierden mijn ouders de zilveren bruiloft. Het was een groot
feest en de hele familie kwam opdraven. Ook de beide bruidsmeisjes,
Tante Jetty en mijn Indische tante Coldrie Oltmans, waren evenals in 1921
in de van Eeghenstraat 99 te Amsterdam, aanwezig.
Mijn werk bij Schoevers ging de eerste helft van 1946 zijn gangetje. Me
werkelijk op de lessen concentreren deed ik niet. Ik was bezig, meer niet.
Ik nam pianolessen bij Netty, nu mevrouw Feldhaus van Ham. Ik gaf zelf
pianolessen aan Toon Quarles. Mevrouw de Ramaix moedigde me aan
om in piano door te gaan. Maar vooral mijn moeder liet meer dan eens
blijken dat ze vond dat ik op de piano erbarmelijk zat te knoeien, ‘terwijl
je uitstekend cello speelt...’. Toch denk ik, dat ik gezien de herinneringen
aan het muziek-regime uit de vroegere jaren in de contramine was jegens
de cello. Ik aarzelde dus om van de muziek een beroep te maken.
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De adolescentie was afgesloten en jaren van studie stonden voor de deur.
Wat nu, veertig jaar later deze dagboekpagina's overlezende, verbazing
bij me wekt, zijn de intense religieuze belevingen, die ik noteerde, zowel
de laatste jaren van de oorlog als daarna. Sommige passages komen me
nu zelfs als dweepziek over.
‘Stress’, psychische druk en spanning, is maar al te dikwijls de voornaamste
architect van ootmoetig bid- en knielwerk. Op het moment dat ons hoofd
de winkel van sinkel om ons heen en de avalanche van problemen en
raadsels niet meer aan kan en geen kans meer ziet ze te verwerken, dan
keert men zich tot God.
Het beluisteren van mysterieuze stemmen, inbegrepen de stem van God,
zie ik nu als een huis, tuin en keuken hallucinatie, of althans afkomstig uit
een wereld der magie, die me vreemd is. De zinsbegoocheling treedt op
wanneer gevoelens, laat staan zekerheden worden opgewekt, zonder dat
een stimulans, een prikkel van buitenaf door de zintuigen überhaupt wordt
geregistreerd, dus uitsluitend in de verbeelding bestaat. Wanneer de
hallucinaties een herhalingspatroon gaan vormen, zit men reeds midden
in de schizofrenie, ook al zijn er deskundigen die een Ayatollah Khomeiny
liever als een intelligente oplichter omschrijven. De Egyptische farao's
waren eigenlijk zéér schizofrene mijnheren. Zij regeerden aan de hand
van de stemmen der goden die zij vermeenden te beluisteren. ‘We zijn
gewoon niet in staat om in laatste instantie de ongelooflijke anticlimax
van het eeuwige niets te aanvaarden als de sluitende paragraaf van onze
levens,’ schreef de Amerikaanse psychiater Willard Gaylin. ‘Die leegte
kan immers niet waar zijn? Godsdiensten hebben dus steeds gebloeid aan
de hand van de belofte, dat dit ook eigenlijk niet het geval is.’39.
Naar de rol van de hallucinatie in het leven van mensen is voor zover ik
kan nagaan in 1894 voor het laatst een serieus onderzoek ingesteld, en wel
door Henry Sidgewick in Engeland. Zijn team toonde aan, dat hallucinaties
het meeste voorkwamen tussen de leeftijden van 20 en 29 jaar. Dit zijn
overigens eveneens de leeftijden waarop de schizofrenie het meeste
voorkomt. De gevarenzone zou voor mij dus 1945-1954 zijn. Er was nog
tijd om ten aanzien van de bovennatuurlijke krachten in het leven te
kalmeren. En tenslotte maakte Sigmund Freud in ‘Die Zukunft einer
Illusion’ duidelijk, dat een blind geloof in hogere kerkelijke machten in
de grond van de zaak een psychische aandoening is, die parallel loopt met
de algemene crisisweg, die de
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mens aflegt van zijn prille jeugd, via zijn adolescentie en Sturm und Drang
naar de mentale volwassenheid toe. ‘Wat karakteristiek is voor illusies,’
schreef de Weense psychiater Freud, ‘is dat ze doorgaans voortkomen uit
zéér menselijke wensen. Maar in dit opzicht benaderen ze eerder
psychiatrische waanbeelden.’40.

24 juni 1946 (dagboek)
‘Mijn vader vandaag voor zijn verjaardag het boek “Wilhelmina Regina” gegeven.
Ik weet niet of hij er blij mee was. Vrienden van hem uit Indië, de Wilde de Ligny,
kwamen dineren evenals tante Jetty en haar man.’
‘Wat Wicher en Quirijn niet was gelukt lukte mij. Ik haalde mevrouw van
Swinderen over voor het eerst sinds de dood van haar man niet ons mee te gaan naar
het toneelstuk “De Zesde Etage” in Utrecht.’
‘Mejuffrouw Boekhoudt zond een boek voor mijn verjaardag en schreef voorin
“Be true to the highest within thee”!’41.

3 juli 1946, Baulers
‘Beste Wim,
Toen ik in Amsterdam was laatst, hoorde ik dat de pianiste Myra Hess er pas was
geweest en zeer bevriend was met mijn nichtje mevrouw Beels-van Lynden, die op
de Jan van Gooijenkade 4 woont. Door dit nichtje zou je zeker een introductie brief
voor Myra Hess kunnen krijgen. Zij heeft namelijk naam om jonge talenten raad en
hulp te geven.’
Déliane de Ramaix-van Weede.

10 juli 1946, Baarn
Lieve Wim,
‘De eindexamens zijn achter de rug en nu zal ik van deze rustige middag maar
eens gauw profiteren om je brief te beantwoorden. Ja, Wimpje, het leven is niet
gemakkelijk en zeker niet voor een mens wiens hart zo naar liefde en tederheid
verlangt als het jouwe. Trouwens, daar verlangt eigenlijk iedereen naar, maar de één
camoufleert het beter dan de ander. Daarbij is dit verlangen in jou zo begrijpelijk,
omdat je op dat gebied beslist tekort bent gekomen. Als ik één ding bid voor jou, dat
is het zeker dit, dat je een vrouw zult vinden, die werkelijk veel van je houdt om
jouw zelfs wil en die toch ook
40.
41.
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zoveel verstand heeft, dat ze je tot steun kan zijn en je helpt op een vast doel af te
koersen. Maar je moet niet ongeduldig zijn en verwachten dat deze zegen je op je
21ste jaar te beurt valt. Of Hetty deze vrouw voor je zal zijn weet ik niet. Maar - en
nu moet je niet gekrenkt zijn - jij bent een mens, die nog veel te sterk in een groei
periode is, die zichzelf en zijn weg nog lang niet gevonden heeft. Daardoor ben je
stellig nog niet rijp voor een werkelijk serieuze en grote liefde van een vrouw, zoals
ik je die zou toewensen. Als daarom Hetty zich wat achteraf houdt, kan ik haar dat
niet kwalijk nemen.’
‘De enige raad, die ik je kan geven is dezelfde, die ik ten opzichte van haar broer
gaf: leg jezelf enige beperking op, biedt niet steeds van allerlei aan en loop vooruit
op wensen van haar kant, die ze niet eens uitgesproken heeft en misschien ook niet
koestert. Laat niet alles van jouw kant komen, maar geef haar ook de gelegenheid
om wat voor jou te doen, jou tegemoet te komen, Enfin, ik weet niet of je aan al die
wijze raadgevingen van een oude “juf” als ik ben, wat hebt, maar het zal je hoop ik
wel ervan overtuigen, dat ik je weg toch altijd met warme belangstelling volg.’
Aunty zei erg benieuwd te zijn, wat ik in september ging doen.
‘Weet je, Wim, soms geloof ik, dat je toch eigenlijk maar het allerliefste rustig in
Bosch en Duin zou willen blijven zitten pianospelen, omdat je daar je het veiligst
voelt. Je ziet er eigenlijk als een berg tegenop de maatschappij in te gaan, omdat je
je kwetsbaar voelt, omdat je bang bent, dat je aan eisen, die aan je zullen worden
gesteld, niet kunt voldoen. Je ziet op tegen een nieuwe omgeving en bent bang voor
eenzaamheid. Allemaal dingen, die ik best kan begrijpen, maar waar een mens toch
niet aan toe mag geven. We zijn nu eenmaal geschapen in een wereld vol mensen.
We mogen ons niet terugtrekken in een apart wereldje, omdat we de ontmoeting met
mensen, die anders zijn dan we zelf, die ons koel en critisch bekijken en om wier
respect we moeten strijden, niet kunnen vermijden. En zo zal jij ook, wil je tot een
“mens” rijpen, de sprong moeten wagen.’
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Nijenrode
(1946-1948)
Medio 1946 stond ik inderdaad op het punt een sprong in de toekomst te
wagen. Ik oriënteerde me naar alle kanten over mogelijkheden. Schoevers
was het niet. Professor N.W. Posthumus had in ‘Propria Cures’ plannen
ontvouwd voor het stichten van een nieuwe faculteit politieke
wetenschappen als kern. Er zou dus misschien eindelijk een dergelijke
studierichting in Nederland komen, met daaraan verbonden drie opleidingen
tot het kandidaatsexamen. Ik wilde echter in september 1946 onherroepelijk
aan de slag. Op het Posthumus-initiatief kon ik niet wachten.
Door een toeval kwam ik te weten, dat er op Kasteel Nijenrode in
Breukelen een Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland zou
worden opgericht en dat de cursussen in september 1946 van start zouden
gaan. Eigenlijk was het Tante Cor, mijn grootmoeders zuster, die mij op
het N.O.I. B. attendeerde. Je kon haar altijd in de bibliotheek op ‘De
Vinkenhof’ vinden, waar zij niet alléén boeken zat te lezen, maar ook de
kranten uitspelde. Ik had een bijzondere relatie met haar en zocht haar
dikwijls op alléén maar om bij haar te zijn. Zij was de tegenpool van
grootmoeder Poslavsky. Tante was een ‘outgoing’ en ‘down to earth’
mens. Helaas valt het buiten het bestek van deze notities om over haar uit
te wijden, zoals ik dit zou hebben gewild, ook om haar recht te doen in de
belangrijke rol die zij tenslotte vervulde door me te wijzen op het oprichten
van het N.O.I.B.
Omdat me bij navraag bleek, dat W.L.F.C. Ridder van Rappard, de
oud-diplomaat, die ik bij de Schimmelpennincks had ontmoet, namens het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, zitting had genomen in de Raad van
Toezicht van Nijenrode, nam ik opnieuw contact met hem op. Hij
antwoordde meteen.

Den Haag, 29 juli 1946
‘Hotel Vieux-Doelen’
‘Reeds enige maanden houd ik hier in Den Haag verblijf, waar ik tijdelijk door
Buitenlandse Zaken met ene werkzaamheid ben belast, die mij nog wel enige tijd
zal bezighou-

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

93
den en een kort verblijf in het buitenland noodzakelijk kan maken. Voorlopig zult u
mij dus niet in Bilthoven kunnen treffen.’
Daarop volgde een uitvoerig exposé over de mogelijkheden van het
N.O.I.B. als vooropleiding voor een latere rechtenstudie, om daarna in de
diplomatieke dienst te kunnen treden. Hij vervolgde:
‘De jongelui, die diplomaat wensen te worden en hun eindexamen Gymnasium
hebben gedaan en intern het Instituut gaan aflopen, krijgen gedurende de twee jaren
van het N.O.I.B. een speciale leeraar toegewezen, die zich zal bezig houden met wat
zij voor hun candidaatsexamen in de Rechten nodig hebben. Verklaart de leeraar na
de twee jaren, dat zij aan de vereisten van het candidaatsexamen aan een der
Universiteiten in alle opzichten voldoen, dan kunnen zij verzekerd zijn op een der
Hogescholen, Leiden of Amsterdam bijvoorbeeld, voor hun candidaatsexamen te
zullen slagen.’ ‘Ik dank u zéér voor overbrenging van de complimenten van mevrouw
de Ramaix. Haar broer, de gezant bij de Paus, is thans in Den Haag met zijne vrouw
en ik zie hen beiden dikwijls.’
‘Met vriendelijke groeten en de verzekering mijner bijzondere gevoelens van
achting,
W.L.F.C. van Rappard.’
Ik koos voor ‘Nijenrode’. Op 4 september diende ik mij te vervoegen op
het hoofdkantoor van de K.L.M. in Den Haag. Het was duidelijk, dat Albert
Plesman één der voornaamste promotors was van het ‘Nijenrode’ initiatief.
De heer S.O. Kuneman, secretaris van Plesman, kwam meteen als een
aardige zakenman over. De toekomstige rector, dr. D.M.E. Habbema, met
strenge, kritisch kijkende ogen en een snorretje, viel me niet mee. ‘Ik vond
hem vervelend,’ schreef ik die middag. Toch werd ik op de plaats rust als
leerling van het N.O.I.B. ingeschreven, waar naar ik denk de heer Van
Rappard een steentje toe heeft bijgedragen. Ik begon me er op te verheugen
eindelijk een besluit voor de toekomst te hebben genomen. Mijn ouders
vonden alles prima, alhoewel mijn vader me aanraadde in Lausanne te
gaan studeren, ook om het Frans volledig te beheersen.

10 september 1946 (dagboek)
‘Ik haalde Wicher af om naar Utrecht te gaan. Beatrix (8) en
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Irene (6) speelden bij zijn jongere broer Rene. Ze schijnen op de school bij Kees
Boeke iets verderop te zitten.’
‘Tegen Wicher zei ik, dat ik in mijn hart het liefste met piano door zou willen
gaan. Hij antwoordde: ‘Wanneer je in mijn buurt blijft zal je altijd alvast één luisteraar
hebben.’
‘Hetty blijft mijn grootste probleem. Nu ik naar “Nijenrode” vertrek, zal ik haar
verliezen?’

‘12 september 1946, Vierhouten (dagboek)
‘Vandaag hier aangekomen. Kasteel “Nijenrode” is nog niet gereed, dus beginnen
we het jaar 1946-1947 hier in een kamp, “De Paasheuvel”.’
‘Terwijl ik deze middag wat onwennig tussen alle jongens stond rond te kijken,
zag ik hoe een jongen door een chauffeur werd gebracht. Hij maakte een prettige
indruk op me. Ik voelde, dat ik naar hem toe moest. Het was Henk Hofland uit
Rotterdam. Zijn vader had hem met een auto van de Steenkolen Handelsvereniging,
waarvan hij directeur was, laten brengen. We hebben geruild en slapen nu naast
elkaar.’
‘Ik heb nog geen piano gevonden. Een docent, de heer Klop, zei me, dat hij eens
had gelezen, dat Schubert ook ergens in een oude boerderij een piano had
opgescharreld.’
De eerste brief, die ik in Vierhouten ontving was van mejuffrouw Buringh
Boekhoudt. Het verwarmde me, want mijn moeder had nog in een boze
bui bij mijn vertrek uit ‘De Horst’ gezegd, dat ze hoopte dat ik nooit zou
terugkeren.
Aunty probeerde me te troosten, dat ik over een half jaar anders tegen mijn
gevoelens voor Hetty zou aankijken. Of we zouden de dikste vrienden zijn
of ik zou met een glimlach terugdenken aan mijn verdriet. Alleen zag ik
op dit moment de betrekkelijkheid van dit alles natuurlijk niet. Ze schreef:
‘Bekijk je kameraden, je leraren zonder dadelijk een oordeel te vormen. Laat de
indrukken bezinken. Wacht met het sluiten van intieme vriendschappen. Ga
vriendschappelijk om met de jongens. En zet nu de tanden op elkaar. Bijt in de appel,
die zeker zuur zal zijn, nadat je een jaar lang alleen geconfijte vruchtjes hebt gegeten.’

18 september 1946, Vierhouten (dagboek)
‘Het is hier geweldig. We doen veel aan sport. Gisteravond ben ik in het bestuur
Recreatie gekozen. Aardige jongens: Henk Hofland, een tweede Wicher, Han André
de la Porte,
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Gert Meijers, Siebe Minnema, Paul Sigaar, Kees d'Huy, en vooral ook Frank van
Lennep.

22 september 1946, Vierhouten (dagboek)
‘Vanmorgen naar de Nederlands Hervormde Kerk in Nunspeet. Ouderwets publiek,
niet vrouwtjes met kappen en boeren in lakense pakken. Ik viel gewoon in slaap. 's
Avonds mijn doel bereikt. Ik luister met Henk, die bij de kachel zit, en Han, die een
brief schrijft, naar de vierde Symphonie van Mahler. Ik denk aan Hetty. Vannacht
werd ik plotseling wakker en had van haar gedroomd. Hoe is onze verhouding nu?
Ik heb nog geen antwoord op mijn laatste brief.

23 september 1946 (brief van Wicher)
‘Beste Wim,
De inhoud van je brief was me al bekend voor dat je hem geschreven had en niet
omdat Hetty mij iets heeft meegedeeld. Iemand die zijn ogen de kost geeft heeft soms
maar een halve blik nodig, net zoals we elkaar dikwijls met een half woord begrepen.
Mijn conclusie is, dat ik jouw standpunt, zo duidelijk uitgelegd in je brief, volkomen
begrijp, maar dat je in Hetty weer een teleurstelling zal ontmoeten zoals je er al
zovele in je leven bent tegengekomen.’
‘Dat neemt niet weg, dat je nu misschien denkt, dat je nu minder bij ons moet
aankomen. Je weet, je bent altijd welkom. Ik hoopje zodra je terug bent hier te zien,
daar ik buitengewoon benieuwd ben naar je eerste indruk van ‘Nijenrode’.
Wicher wist, dat ik eerder naar de plechtigheid van het eredoctoraat van
Winston Churchill in Leiden was geweest en hij vroeg hoe ik Churchills
rede had gevonden.
‘Churchill sprak ook over Count Coudenhove-Kalergi. Herinner je je het boek dat
je me van hem leende: “Europe must unite.” Wanneer je weer thuis bent sla dan eens
pagina 135 op en begin bij de zin “there are Europeans naive enough...” Wanneer je
die woorden afweegt tegen Churchill's rede, dan weet je weer iets meer dan vele
anderen,’ aldus Wicher.
In de jaren na de oorlog was Churchill in Nederland een nationale held.
De communis opinio, althans in de kring waar ik in leefde was, dat ook
al was de Sovjet-Unie een geallieerde bond-
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genoot geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat de belangrijkste
haard van onrust en onvrede welke Europa had te vrezen uit het oosten
zou komen. Stalin hield als Lenin onverkort vast aan de oorspronkelijke
bolsjewistische leuze, ‘proletariërs aller landen verenigt u’. Daarom moest
er een Atlantisch Bondgenootschap komen, zeker, nadat de Sovjet-Unie
sedert 1945 al haar randstaten in Oost-Europa bezet had gehouden tegen
de wil van de overgrote meerderheid van de bevolking in die gebieden.
Niemand in West-Europa wist in de tweede helft van de veertiger jaren,
dat diezelfde Churchill, die voor het oog der wereld vrij civiele
betrekkingen onderhield met Stalin persoonlijk, tezelfdertijd in het geheim
het westerse bondgenootschap en de Amerikanen er van trachtte te
overtuigen, dat zolang de V.S. het monopolie over atoomwapens hadden
de kans gegrepen diende te worden om de Sovjet-Unie met de grond gelijk
te maken. Contacten tussen Churchill en Stalin verliepen in de volgende
sfeer.

Van de Premier aan Maarschalk Stalin.
9 mei 1945
‘Ik zend u mijn hartelijke groeten in verband met de schitterende overwinning op de
Nazi tyran, die u hebt gedwongen uw grondgebied te verlaten. Het is mijn vaste
overtuiging, dat de toekomst van de mensheid rust op de vriendschap en het wederzijds
begrip tussen de volkeren van Groot Brittannië en de Sovjet-Unie. Hier op ons eiland
denken we vandaag dikwijls aan u en we zenden u van de grond van ons hart onze
beste wensen voor uw geluk en welzijn. Na alle offers en lijden die we samen bij het
doorkruisen van een donkere vallei samen hebben doorstaan, hoop ik dat we ook in
loyale kameraadschap en sympathie samen door het zonlicht zullen gaan van de
overwinning en vrede.’
Winston Churchill42.
Overigens zou later eveneens bekend worden met hoeveel wantrouwen
Churchill eveneens president Dwight D. Eisenhower en John Foster Dulles,
diens minister van Buitenlandse Zaken, bekeek. De Britse premier hield
het tevens voor mogelijk, dat de Amerikanen als gevolg van een
ondoordachte actie de derde wereldoorlog zouden kunnen ontketenen, ook
omdat zij in het
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bezit waren van de H-bom. Het wordt toch wel begrijpelijker, dat de heren
in het Kremlin minimaal soortgelijke gevoelens moesten hebben en in
1985 nog hebben, wanneer Churchill reeds een dergelijke vrees koesterde.
Churchills snode plannen uit de late veertiger jaren, om dus de Sovjet-Unie
met atoomwapens op de knieën te krijgen, werden door de toenmalige
Amerikaanse wapenonderhandelaar, Henry Cabot Lodge, in diens
mémoires bevestigd. Ook al is het niet ongebruikelijk voor wereldleiders
om elkaar vriendelijke telegrammen te zenden, terwijl in werkelijkheid
een oorlog wordt voorbereid, dit was nu juist één der grootste bezwaren,
die we in 1938-1940 tegen Adolf Hitler hadden.
Churchill was natuurlijk niet alléén voor het in ontvangst nemen van een
eredoctoraat naar Den Haag, Leiden en Soestdijk gekomen. Hij was bezig
met een wereldwijde lobby tegen het rode gevaar vanuit het Kremlin.
Eveneens in 1946 lanceerde hij, in de bekend geworden rede aan het
Westminster College in Fulton, Missouri, de beruchte term ‘het ijzeren
gordijn’. President Truman, die Churchills toespraak in Missouri had
gearrangeerd, beklaagde zich in zijn mémoires over de ‘flack’ die hij
hieromtrent vanuit Moskou had te verduren gekregen.43.
Wicher en ik zagen in 1946 in Winston Churchill, goedgelovige brave
Thomassen die we waren, een ‘folkwar leader’ bij uitstek. Wisten wij veel,
dat alle politici in oost of west, wanneer het in hun kraam te pas komt,
dezelfde, eigenlijk misdadige streken uithalen?
Op 20 november 1946 opende Prins Bernhard het N.O.I.B. op Nijenrode.
Intussen vroeg ik Hofland zijn eerste impressies in mijn dagboek te
schrijven. Hij deed dit als volgt.
‘Ik zou nu natuurlijk kunnen beginnen met “Weet je nog” en ongetwijfeld zou dit
een genoeglijk uurtje van verdiepen in min of meer verse herinneringen worden.
Maar ik geloof, dat dit niet de bedoeling is. Edoch, zoals Adèr in zijn tafelspeech in
Eindhoven zei, er is iets wat ik beslist wil memoreren.’
‘Toen ik de eerste dag daar in het kamp was, ik bedoel het eerste uur van de hele
kampperiode (in Vierhouten), en van de Linde, onze chauffeur was vertrokken, toen
ik van Olaf Westra, die ik helemaal niet kende, een sigaret had gekregen,
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die hij voor mij had gerold en belikt, toen Roosdorp zich om een of andere duistere
reden aan mij had voorgesteld, daarbij roepend, “aangenaam!”, toen dacht ik,
“allemachtig, wat een schoften zooitje!” Ik voelde me een beetje unheimisch.’
‘Ik ging op het zinken randje van het balconhekje zitten, dacht na en keek in de
tuin. En verdomd! Daar zag ik de eerste nette vent behalve mezelf. Deze ontdekking
gaf mij mijn behaaglijk en gezellig gevoel terug, want bovendien scheen de zon. Dan
voel ik me altijd behaaglijk en gezellig. Ik daalde af naar het stenen stoepje in de
tuin, ging naast de nette kerel zitten en bemerkte daar dat hij behalve een “nette kerel”
ook een zeker reactionair politiek geestverwantschap met mij vertoonde, wat bleek
uit een gesprek, dat wij hadden, met een Partij van de Arbeid idealistje, dat later Niek
Prinsen bleek te heten.’
‘Dat was het begin. Later vonden wij het begrip ‘wandelen’ uit, en nog later de
dassentheorie.44. In deze tijd, waarin ik onder meer ontdekte, dat de nette kerel Wim
Oltmans heette, deelde ik deze mijn ter Braakse sympathieën en vele andere mij zo
dierbare dingen mee. Hierdoor werd een sfeer van vriendschap geschapen, die ik in
het begin nogal vermoeiend vond, maar later buitengewoon wist te appreciëren.
‘En tenslotte bedacht ik bij mezelf, dat ik deze vriendschap niet meer zou willen
missen. Ik bedacht, dat Wim Oltmans iets tegen me zei, dat niet bepaald prettig klonk
maar niettemin een zeer bijzondere en zuivere waarheid bevatte. Woordelijk kan ik
mij dat niet meer herinneren, maar het had iets met “recht door zee” en “eerlijk” te
maken.’
‘Nu is het met mij zo, dat ik niet graag iets over mijzelf zeg. Het bovenstaande is
iets wat ik nooit gezegd zou hebben, en doorgaans zou ik het nogal onaangenaam
gevonden hebben, wanneer ik zoiets uit de mond van iemand anders hoorde, omdat
mij dat een gevoel van afhankelijkheid tegenover de spreker zou hebben gegeven.
Maar dat gevoel van afhankelijkheid kreeg ik niet bij de opmerking van Wimpie. Nu
is mijns inziens, dat “niet krijgen” alleen maar mogelijk, wanneer je een dergelijke
opmerking hoort uit de mond van wat men doorgaans een goede vriend noemt.’
‘Maar over het algemeen houd ik niet van psychoanalyse met mij als object.
Trouwens, er zijn dingen, die even belangwekkend zijn, zoals met pudding gooien,
mensen met onze
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lieve Heer vergelijken, geintjes vertellen over jachtgeweren en geintjes vertellen
over manke lieden, die denken dat ze leuk zijn, wandelen en spreken over psychische
afwijkingen van anderen en over geestelijke zoenen, roddelen over mevrouw de Boer
en rector Habbema, schrijven over de Kunst, het Nietzsche ideaal (Utopie), het maken
van godslasterlijke rijmpjes en film manuscripten, praten over kleren en mode, over
meisjes, waar ik geestdriftig over kan zijn, over windbuksen, opgeprikte vlinders,
boeken, uitgaan en plezier maken, kortom over alle belangrijke dingen des levens.’
‘Hierover kan men doorgaans beter praten dan schrijven. Daarom zal dit het einde
van dit overigens zo belangrijke geschrift zijn.’
Henk Hofland
Toen ik dit resumé had gelezen noteerde ik er onder: ‘Ik denk nu aan God.
Ik ben zéér dankbaar.’

28 november 1946 (dagboek)
‘Henk interesseert me inderdaad zéér. Als ik hem aankijk, dan weet ik dat hij om me
geeft. Maar dat is voor mij niet voldoende. Hij zal pas mijn vriend zijn, als hij leert
niet lui, onverschillig, en ook slap te zijn. Wat mieters eigenlijk, dat je hier zo'n
intuïtieve geestverwant ontmoet. Zouden er nog andere studenten zijn, die hem zoals
ik kunnen aanvoelen? Het is wáár wat Wicher eens zei, “The only way to have a
friend is to be one”.’
‘Met Henk door het park gewandeld. Al kastanjes zoekend zagen we een haas.
Later vijf schapen.’

12 december 1946 (dagboek)
‘Ir. P.F.S. Otten van Philips had een gesprek met de studenten vandaag. Dat is nu
eens een man die met uitermate zinnige suggesties komt. Die “captain of industry”
spreekt me werkelijk aan,’
schreef ik die dag. Sommige van de opmerkingen noteerde ik in mijn
dagboek,
‘- Sta met beide benen op de grond en laat je nooit intimideren.’ Dat is een lesje, dat
ik dus reeds van mijn vader heb afgekeken.
‘- Kijk naar de mens, wat hij als hoofd en als hart heeft meegekregen. Kijk vooral
niet, staar je niet blind op de man die
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de krantenkoppen haalt.’
‘- De vraag is, wat maakt de mens, van wat hij in het leven heeft meegekregen.
Let daarbij vooral op de mens die is mislukt, omdat hij te hoog heeft gegrepen.’
‘- Het leven is een fakkelloop. De één zal de fakkel korter en langzamer moeten
dragen, maar zal als mens in de maatschappij meer geslaagd zijn dan de anderen, die
de langere afstand misschien sneller liepen en niet voldeden aan wat zij konden
volbrengen.’
‘- Mensen, met misschien grote gaven van hoofd, maar met kleine gaven van hart
(karakter) geven uiteindelijk weinig aan de mensheid.’
‘- Luister en kijk naar anderen. Isoleer jezelf nooit.’
‘- Er is een wereldwijd verschil tussen knapheid en intelligentie, die overigens
wel nodig en onmisbaar zijn zelfs, en wijsheid, dus wat we in de wereld bekeken en
beluisterd hebben, en wat we er mee doen. Het is juist deze menselijke factor, die
dikwijls ontbreekt.’
‘- Daarom heeft de ouderdom dikwijls veel charme, omdat men dan het element
van wijsheid tegenkomt, mede gevormd door zorgen en verdriet.’
‘- Het leven is een studie. Nadat jullie “Nijenrode” hebben afgelopen, blijf zoveel
mogelijk met mensen in contact staan en leer hier uit.’
‘- Door hard werken slaag je en kan je genieten van het leven, maar dan ook alléén
door hard werken.’
‘- Er zijn zo ongelooflijk veel dingen, die het leven de moeite waard maken, maar
slechts dan, wanneer je er ook zelf moeite voor doet. Ik bedoel, door wat je doet zo
goed mogelijk te doen.’
‘- Bevrediging zal je vanzelf en uiteindelijk krijgen, maar dit hangt mede af van
hoe je zelf tegenover het leven staat.’
‘- Critiek is prima, maar begin met zelfcritiek.’
‘- Elk mens heeft zijn eigen cuisine en daar ben je zelf de chef-kok van. Hoe beter
het eten, dat uit die ovens komt, maar dat slecht wordt opgediend, zal tot resultaat
hebben, dat je uiteindelijk niet zal slagen in het leven. Dus: verzamel stijl (in je
keuken), dat is dus karakter, maar let ook op stijl in je optreden (serveren.) Het
allerslechtste in de wereld is de slechte keuken en het prima serveren.
‘- Bij een onderhandeling over een internationale affaire maakte een Nederlandse
diplomaat eens de wanhopige opmerking: ‘Can't you go ene step further.’ Waarop
hij ten antwoord kreeg: ‘My God, I am not a woman.’
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‘- Onthouden jullie maar wat Prins Bernhard eens heeft gezegd: ‘Ik zou willen, dat
de Hollanders zouden inzien, dat ze niet naar de bliksem gaan door gebrek aan talent
of aan macht, maar door het gebrek aan karakter in hun werk.’

20 december 1946 (dagboek)
‘Reünie Baarns Lyceum. Veel oude vrienden ontmoet: Margot van Suchtelen, Margot
Goudriaan, Toeti Touw, Egbert Kunst, Erland Tegelberg. Ook mejuffrouw Buringh
Boekhoudt was aanwezig.’
Intussen had ik, door Hofland geïnspireerd, een kleine Menno ter Braak
bibliotheek aangeschaft: ik las ‘De Duivelskunstenaar’, een studie over
Vestdijk; ‘In gesprek met de onzen’; enzovoorts. Maar echt in contact
kwam ik niet met deze schrijver, Henks toenmalige (bijna) alter ego. Henk
zijn vóórgeschiedenis was ook een geheel andere. Zijn vader, een voormalig
Marine-officier, was een succesvol zakenman geworden. Zij woonden in
het Wassenaar van Rotterdam, Kralingen. Henks moeder, op wie ik
buitengewoon gesteld zou raken, was zoals hij soms een beetje smalend
kon zeggen - wat me grenzeloos ergerde - ‘de dochter van een boer’. Hij
besefte geloof ik niet hoe gezegend en ‘rijk’ hij was een echte, warm
voelende en zéér levenslustige moeder te hebben.
Ik las zéér veel in die jaren na de oorlog. Van Cila Schimmelpenninck had
ik op mijn verjaardag ‘Mystiek en Ethiek in Schweitzer's Geest’, van dr.
K.A.H. Hidding gekregen.45. Cila schreef als opdracht: ‘Elkaar kennen is
niet alles van elkaar afweten, maar elkaar liefhebben en vertrouwen in
elkaar hebben.’
Het werkje, dat mij die dagen in 1946 helemaal aansprak, en dat ik
jarenlang overal mee naar toesleepte als een vorm van persoonlijk bijbeltje,
was ‘De Ware Eenzaamheid’ van professor Herbert W. Rüssel.46. Het droeg
een voorwoord van Anton van Duinkerken. Ik sta hier bij stil, omdat juist
dit geschrift me misschien meer beïnvloed heeft dan enig ander gedurende
een cruciale vormingsperiode.
‘- Gemeenschap, liefde en vriendschap hebben slechts zoveel innerlijke waarde als
de eenzaamheid, die er aan ten grondslag ligt.’
‘- (Rüssel citeert Nietzsche) In de eenzaamheid is de mens bij

45.
46.

H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem (1938).
Pantheon en L.J. Veen uitgeversmaatschappijen, Amsterdam (1946), Reeks ‘Lux et
Humanitas’.
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zichzelve thuis. Eenzaamheid is zalige stilte en zuivere atmosfeer en helder uitzicht
van hoge bergen en vrije ademtocht.’ ‘- De moderne beschaving heeft in haar
geweldige dynamische expansiedrang een ware ‘horror vacui’, een afkeer van
ledigheid: er mag geen verlatenheid, geen leegte, geen eenzaamheid zijn. (Tot en
met het rondlopen met een Walkman op het hoofd toe, al moet ik zeggen, de Walkman
fungeert bij mij om juist temidden van de kudde alléén met muziek te kunnen zijn.)
‘- Men is eenzaam, maar weet niet meer waarom en waarvoor men dat is: de
eenzaamheid heeft haar betekenis verloren.’
‘- En toch behoort eenzaamheid zo diep tot het karakter van de mens, dat zelfs de
meest verfijnde en gerationaliseerde praktijken van het moderne technische leven
haar niet kunnen verbannen.’
‘- Eenzaamheid, zo hebben wij geconstateerd, is geen ziekte, en op zichzelf niet
eens ziekelijk. Zij is echter eerder een voorwaarde voor elk werkelijk menselijk en
bovenal elk scheppend wezen.’
‘- Tenslotte heeft een volkomen gemis aan eenzaamheid even goed een neurotische
aandoening van de mens tengevolge.’
‘- Ieder mens beleeft slechts wat met zijn karakter strookt.’
En zo stond er nog veel meer voor mij buitengewoon waardevols in.
Een passage, die mij in het essay van professor Rüssel misschien het
allermeeste imponeerde en waaruit ik meer inspiratie putte, dan alles wat
zich om mij heen bevond of tegen me sprak, was de volgende. Zij bewijst
trouwens Dante's stelling, die ik vele jaren tot de mijne maakte: ‘Waarom
spreken we met onze buurman of mensen, die we tegenkomen, wanneer
we door middel van het lezen van boeken kunnen spreken met de werkelijk
grote geesten, die de mensheid heeft voortgebracht’. Of woorden van die
strekking. Nog éénmaal Rüssel;
‘- Eenzaamheid kan een gevolg zijn van biologische omstandigheden. Er zijn mensen,
die alléén al door hun lichamelijke constitutie meer tot eenzaamheid (genetisch
overgedragen, denk ik dan) dan tot maatschappelijkheid geneigd blijken. Een bijzonder
fijne gesteldheid der hersenen, een hogere gevoeligheid en prikkelbaarheid, maar
ook een spoedige
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vermoeidheid van het zenuwstelsel, een verfijnde en gevoelige smaak in lichamelijke,
psychische en geestelijke dingen, het zeer vaak voorkomende samengaan van een
bijzondere intelligentie niet sterke driften en het daarop berustende schaamtegevoel,
dit alles schept een mensentype, dat noodzakelijkerwijs in de eenzaamheid terecht
moet komen. Het zich niet kunnen aanpassen bij mensen en bij sociale
omstandigheden: de tegenzin tegen al het ruwe (zoals die dagen, in de kazerne in
Tilburg), het al te gewone en al te natuurlijke doen tenslotte het eigen ik als den
besten, verdraagelijksten en nooit vervelenden partner voorkomen.’
Voilà. Toen ik Rüssel had gelezen, dacht ik: ‘Zie je wel, ik heb gelijk. Ik
volg mijn eigen weg ‘à tort et à travers’ ongeacht wat wie ook zegt, denkt
of doet.’ Bij het geleidelijk aanvaarden - aangenomen dat een mens hiertoe
in staat zou zijn - van de totale en volmaakte eenzaamheid als enige
werkelijkheid, voelde ik me juist door het in me opnemen van Rüssels
overpeinzingen minder eenzaam. Of liever, ik zei tegen mezelf: ‘Dan zit
ik toch op de enige juiste en zuivere koers. En ik ben niet langer de enige
die het leven aldus beschouwt.’
Er waren in 1946 uiteraard veel meer mensen en brieven in mijn leven,
dan de fractie van de betrekkingen met mensen, die ik hier weergeef.
Aunty stak me op alle mogelijke manieren in haar brieven (hier lang niet
allemaal weergegeven) een riem onder het hart. ‘Heus, je hebt genoeg
goede eigenschappen, die je toch tot gewaardeerd lid van de samenleving
zullen maken, zoals je muziek, je sterke zin voor humor, je hartelijkheid,
je prettige manieren, om er maar enkele te noemen,’ schreef zij. ‘Je grote
ijver, je nette en accurate manier van werken zal veel goed maken.’ Zij
bleef een constante bron van aanmoediging en het onmisbare gevoel, dat
iemand, die ik bijzonder hoogachtte en lief had, positieve kanten aan mijn
er-zijn niet alleen opmerkte, maar zich ook door niets liet weerhouden om
ze uit te spreken, verrijkte me en stelde me gerust.
Ik had een nieuwe, tijdelijke vriendin in 1946: Yvonne van Hoeij Smit.
We wisselden brieven uit en zagen elkaar soms. Maar Hetty bleef
vooralsnog knagen. Ook ontwikkelde ik enige genegenheid voor Unico
van Holthe tot Echten die op ‘Rupelmonde’ woonde, aan de Vecht. Zijn
vader, vroeger burgemeester van Zeist, was nu burgemeester van
Breukelen. Ik bezocht hem wel eens. We waren het er over eens, dat we
uit ‘gewatteerde milieus’ kwamen en dat ook ‘Nijenrode’ daar eigenlijk
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nog geen einde aan maakte. ‘Als je altijd in de watten bent verpakt
geweest,’ zei Unico, ‘dan is de realiteit niet altijd gemakkelijk. Iemand,
die de realiteit ondergaat en er tegen bestand is, komt in de wereld terecht
ook al heeft hij geen tienen op zijn N.O.I.B. rapport.’ Als het aan mij lag,
zou ik Unico bijzonder graag nu, een veertig jaar later, nog eens spreken.
Wanneer ik thuis was, kwam Toon Quarles nog steeds op pianoles. Ook
begeleidde ik soms Louise Quarles en haar moeder, beiden met een viool,
op ‘Beukenburg’ op de piano. Freule Hugenpoth tot Aerdt kwam in ons
bos cantharellen zoeken en deed dan wel eens wat verliefd, al bedoelde
ze het waarschijnlijk niet zo, terwijl ik niet Netty Feldhaus van Ham in
contact bleef, ook voor piano-onderricht, althans van tijd tot tijd. In
Bilthoven maakte ik wanneer er enigszins tijd voor was altijd kamermuziek.
Een bijzonder vriendschap ontwikkelde zich met Fred Müller en diens
familie, die in staat was de pianopartij van het quartet van Fauré behoorlijk
te spelen. Hij was reiziger in verpakkingsmachines. Hem zou een
verschrikkelijk ongeluk overkomen. Terwijl een man een spoorwegviaduct
in Haarlem stond te schilderen, viel deze van zijn ladder op het moment
dat Fred onder hem langs liep. Fred brak de val van de schilder, die bleef
leven, maar Fred zou sterven. Hier was een volmaakt, normaal, gezond,
gedegen Hollands gezin, met een prima boterham op tafel. Waarom werd
deze onzinnige ramp over deze levens zo maar uitgestort? Dat is dan
meestal het kritieke moment, dat mensen zich in wanhoop tot God keren
om in hun verbeelding verzachtende omstandigheden te creëren. De
Zwitserse psychiater C.G. Jung sprak in dit verband danook van ‘het
geloven’ als een nuttige functie om ‘psychische hygiëne’ toe te passen.
‘Geloven’ is het antidotum, dat radelozen voor de waanzin en de zelfmoord
moet behoeden. Dus: ‘opium’ meende Marx, die zelf tot een onbruikbaar
totem zou worden verheven.
Er was die eerste maanden van Nijenrode een excursie naar Philips in
Eindhoven georganiseerd. Er waren slechts beperkt plaatsen beschikbaar.
Henk lootte in. Ik lootte uit. Gelukkig was Han de Jong (Douwe Egberts)
bereidt me zijn lot af te staan. Samen met Wim Outman werd ik
ingekwartierd bij Ir. H.A.G. Hazeu, later lid van de Raad van Bestuur. In
de Hazeu's zou ik vrienden voor het leven vinden.
Eén moment van drie dagen Philips staat in mijn geheugen gegrift. We
bezochten het produktieproces, ook van gloeilampen. Op een gegeven
moment stond ik naast een 55-jarige man, die bezig was met de hand de
draadjes in de lampen te zetten. Hij
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had daarbij een soort bril met vergrootlenzen op. Ik verstijfde van de
kommernis om het leven van deze mens. Ik raakte het excursie-gezelschap
zelfs kwijt, want we spraken lang samen. Hij had deze arbeid dertig jaren
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat verricht. Lijfelijk was hij er bij
aanwezig, maar hij zei me dat zijn gedachten bij zijn dochter of de bloemen
in zijn tuin waren. Hij leek me al zo oud. Hij had diepe groeven in zijn
gezicht. Wat een schrijnend voorbeeld van een onacceptabel en
mensonterend bestaan. Het heeft me dagen bezig gehouden, ook omdat ik
nooit eerder zo duidelijk niet mijn neus op de toenmalige
levensomstandigheden van de arbeidende klasse was gedrukt. Vooral
tijdens bezoeken aan fabriekscomplexen in de zeventiger jaren in de
Sovjet-Unie heb ik meer dan eens aan de man bij Philips uit 1946 moeten
denken.

4 januari 1947 (dagboek)
‘Met Henk Hofland per sneltrein naar Brussel en het boemeltje naar Nivelles. Mijnheer
de Ramaix haalde ons af. Tante Déliane ontving ons allerliefst. Mijn vader wilde me
geen geld geven voor de trip. Mevrouw de Ramaix leende me franken, omdat ze zei
te begrijpen, dat het moeilijk was aan deviezen te komen bij de toentertijd geldende
deviezen restricties. Ik voelde me vanwege deze perikelen als een klein jongetje in
haar aanwezigheid.’

5 januari 1947, Château Bouillon (dagboek)
‘'s Ochtends gewandeld met de boxer Pierrot. 's Middags brachten de Ramaix's ons
naar Brussel waar we een kamer namen in Hotel “Siru” naast het Gare du Nord. We
gingen naar een film en zagen een reportage over de 1 mei parade in Moskou. 's
Avonds gingen we zogenaamd uit. Ik begrijp de clou niet van het rondhangen in
bars. Henk zei dat hij zijn vriendin Rossy erg miste. Toen we om 02:00 uur thuis
kwamen was Henk stomdronken. Hij moest overgeven. Ik vond het zielig. Dan merk
ik, dat ik een vrouwelijke inslag heb, want ik zou het liefste van alles voor hem
hebben gedaan. Jongens worden niet verondersteld zo op te treden. “Ik kan heus wel
alleen kotsen,” snauwde hij.’

7 januari 1947 (dagboek)
‘Gisterenavond tot diep in de nacht, toen de familie al naar bed was, met Henk zitten
praten in de groene salon van Madame de Ramaix. Henk zei, dat wanneer ik eens
ambassadeur zou zijn, hij mijn pers-attaché wilde zijn en zijn vrienden
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Hans van Lookeren Campagne Marine attaché en Kees Kodde Militair attaché. Ik
dacht: ‘Hoera, ik zit tenminste al op één lijn met zijn twee beste vrienden.’
‘Ik sloeg weer als gewoonlijk dóór en vroeg hem of hij ooit eerder een relatie met
een vriend had gehad als met mij. ‘Nee, ik geef toe,’ zei hij, ‘dit is een bijzondere
gebeurtenis.’
‘Bij vertrek uit Baulers kreeg ik van Madame de Ramaix twee platen van César
Franck cadeau.’

8 januari 1947 (dagboek)
‘Madame de Ramaix zendt me een expresse brief of ik er voor zou voelen haar
dochter Pauline te begeleiden naar een bal te geven door de Franse ambassadeur in
Brussel. Haar andere keuze zou een neefje, Henk van Weede zijn, “mais je trouve
ce petit Henk encore un peu jeune”.’
‘Ik bleef op “Nijenrode” en een neefje van Lennep zou Pauline naar het feest
escorteren.’
‘Mevrouw Hazeu van Philips zendt me, met een aardige gedetailleerde brief, de
bewerking van Myra Hess van “Jesu, Joy of Man's Desiring”.’

14 januari 1947 (dagboek)
‘Henk keerde na zijn ziekte op het NOIB terug. Hij werd door zijn moeder opgebeld,
die ook met mij wilde spreken. Hij stond er bij, dat ze me vroeg Henk veel mee naar
buiten te nemen, “want hij ziet er nog niet goed uit”. Ook moest ik 's avonds voor
een appel zorgen. Henk vloekte.’
‘Ik had een extra tabaksbonnenkaart voor hem. Hij aarzelde. “Mijn gevoel zegt
me,” zei hij, “dat ik dit buitengewoon grootmoedig aanbod niet kan aanvaarden.
Maar mijn verstand zegt me, dat ik het eigenlijk toch maar wel moet doen. De strijd
duurt voort. Het verstand maakt vorderingen. Technische bezwaren zijn er eigenlijk
ook niet.” Toen nam hij de kaart.’
Henk Hofland produceerde een gedicht, geïnspireerd op ‘Maria’ uit de
Rotterdamse club ‘l'Ambassadeur’ en hij gaf het mij.
‘Waarom ga je riet met een hoer naar bed?
God heeft die mensen immers ook geschapen?
Een trouwpartij is algemeen erkende flauwe kul,
En bovendien, 't is beter dan alléén en koud tussen de lakens te gaan slapen.
God heeft, zegt men, de mensen gemaakt, en mensen maak-
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ten conventies
Maar mensen gaven ook de hoeren hun bestaan
En vergaten daarom de konsekwentie's
Een hoer is lang niet altijd vies, vuil en dom,
Ze kan heel lief en fris en zacht zijn,
Maar de usance zegt, ‘Alleen in donker en na de lol lapje haar aan je laars,
Liefde veronderstellen zou wel heel absurd zijn
De konsekwentie nemen wil ik met de hoer
Maar God niet, nee niet God,
Want God, zoals men hem ons toont
Die God heb ik niet nodig, wel de hoer.’

Wicher van Swinderen lag in januari 1947 in ‘Bronovo’ na een blinde
darm operatie. Hij las verschillende boeken over de Sovjet-Unie en het
wereld-communisme, maar schreef: ‘Het bovenstaande is niet voor
publikatie vatbaar, tenzij mijn persoon niet wordt genoemd!’
Ik vond en vind zoiets bespottelijk, maar dat is de kant van Wicher, die
volstrekt anoniem wil blijven. Ik heb altijd geconcludeerd, dat hij deze
overdrevenheid heeft overgehouden van het onderduiken en de oorlog. In
ieder geval bleek andermaal hoe hij bevreesd was voor een Sovjet-invasie
van West-Europa, een complex waar ook mijn familie toen zwaar mee
was behept, mezelf inbegrepen.
Henk becommentarieerde onze reis naar Baulers in mijn dagboek:
‘België dus. Nu weet ik eigenlijk niet wat je bedoelt, een slotwoord of mémoires of
een beschouwing. Ik geloof dat alle drie het beste zou zijn. Eerst maar het slotwoord:
‘luisterrijk geweest.’
‘Dan de mémoires.
eerste dag:

pas vergeten, Mevrouw de Ramaix in
nachtgoed gezien

tweede dag:

bijzonderheden helaas vergeten

derde dag:

dito

vierde dag:

dito

vijfde dag:

dito

zesde dag:

weet niet zeker meer of die bestaat.

‘Nu de beschouwing.
‘Als ik Wim Oltmans heette zou ik beginnen met: KIJK! Het bijzondere van deze
geschiedenis is, dat we voor het eerst met z'n tweeën waren, zonder ander gezelschap.
In zekere zin is
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deze reis een vuurproef geweest, want hierin is bewezen, dat ondanks ettelijke min
of meer ernstige meningsverschillen over radio programma's, de manier van
mandarijnen eten in huis en op straat, de manier van amuseren in kroegen als de
“Parisiana”, de terminologie in tafelgesprekken, de aan de dag te leggen belangstelling
voor étalages in Brussel, winkels waar je pistolen en geweren kunt kopen en winkels
waar je dassen kunt krijgen, het maken van geluiden met behulp van je mond tijdens
de conversatie en het gapen tijdens interessante uiteenzettingen van een mijheer over
de slag bij Waterloo, dat ondanks alle tussen ons bestaande verschilpunten over deze
en dergelijke onderwerpen, het toch zéér goed, zelfs uitstekend uit te houden was.
Dat we niet als gezworen vijanden aan het D.P. in Rotterdam gescheiden zijn bewijst
veel, zo niet alles. En dat dit is bewezen, daar ben ik blij om.’ ‘Nu ik toch zo vlot
bezig ben, kan ik daaraan meteen wel iets anders vast koppelen, namelijk je woordkeus
met betrekking tot spontaniteit. Als iemand maar voortdurend de overtreffende trap
gebruikt, dan is dit volgens mij niet echt, geen waarheid. Dat zijn leugens en ik erger
me. Ik ergerde me op reis ook aan jou. Ten eerste: om je Godvergeten snobisme,47.
waarvan ik nu niets meer merk, en dat volkomen verdwenen schijnt te zijn. En ten
tweede: om het overdadige gebruik van superlatieven.’
‘Let op, er staat ergerde. Want ik geloof, dat ik zo langzamerhand heb ontdekt,
dat het bij jou wél spontaniteit is, en dat het niet zo vals en onwaar is, als ik eerst
dacht. Je doet mij een bijzonder groot plezier te blijven zoals je bent, dan ben je echt
Wim Oltmans. Ik geloof, dat je af en toe nei(ij)ging hebt een mengsel te worden van
W.O. met de diverse rare meningen, die Henk Hofland er op na houdt. Dit klinkt
ongelooflijk pedant en als ik het mis heb bied ik je tegelijkertijd mijn nederige excuses
aan. Maar ik geloof toch eigenlijk, dat ik het niet mis heb. Het zou mij overigens
alléén maar plezier doen, wanneer je het tegengestelde van mijn mening bewees.’
‘Het derde bezwaar, dat nog steeds levendig existeert is dat je mijn moeder betitelt
met “moe” of “ma”. Dat doet mij zo denken aan een kousenbreiende oude vrijster.
Ik zeg tegen mijn moeder “mam” of “mammie” en als jij over haar spreekt zeg dan
“je moeder”.’
‘Ik zou je waarschijnlijk een groot genoegen doen als ik hier-

47.

Juist in die dagen deelden Han André de la Porte en Peter van Schaardenburg me mede een
proef met me te hebben genomen of ik een snob was. Ik was er doorgekomen, zeiden ze.
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onder zou zetten “je vriend Henk”, maar dat doe ik niet vanwege de rekbaarheid van
het woord “vriend”. Of eigenlijk zal ik het toch maar wel doen, want het gaat tenslotte
om de waarde die je er zelf aan hecht. Je vriend Henk.’
p.s. ‘Overigens moet je er voorzichtig voor zijn al te droevig uit je ogen te kijken
bij sommige gelegenheden, want dat staat je helemaal niet. Of eigenlijk, het staat je
wel: het staat je dom.’
We woonden op ‘Nijenrode’ op kamer dertien met Han de Jong, Oscar
Wibaut, Dick Molewijk, Peter van Schaardenburg, op wie ik zéér was
gesteld. En verder met Wim de Groot van Embden en Clé Lens, de zoon
van de oud-resident in Indië, die dikwijls op ‘De Horst’ muziek maakte,
en dus Henk en ik.
De colleges interesseerden me maar matig, misschien met uitzondering
van Psychologie en Wijsbegeerte. Spaans had ik spoedig laten schieten,
tot ergernis van professor Van Dam, die in de klas uitriep: ‘En Uw
voorvader Jan Frederik Oltmans had een uitstekende kennis van het
Spaans.’
Ik las veel, ook wanneer ik weekends op ‘De Horst’ was. Ik maakte er een
gewoonte van uitspraken, die me raakten, voortaan in mijn dagboek op te
tekenen. Eén der eerste was van Immanuel Kant:
‘Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen sich eines Verstandes ohne eines
anderen zu bedienen.’
Uit ‘Prometheus’ van Carry van Bruggen tekende ik een en ander op:
‘- de wereld is een redelijke wereld, waarin nochthans het redeloze heerst. Derhalve
bestaat het redeloze door het redelijke zelf, krachtens eigen noodwendigheid.’
‘- hoe de relatie tussen het redeloze en het redelijke te bepalen, dat is de grote
taak.’
‘- welke is de relatie tussen het ene, dat wij belijden en het vele, dat we altijd door
beleven?’

27 januari 1947 (dagboek)
‘Mijn ouders zenden een vrij uitgebreid pakket met etenswaren en andere verrassingen,
wetende dat de maaltijden hier nog altijd niet overhouden. Ik was hier erg blij mee.
Mijn
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vader is vooral tegenwoordig dikwijls erg attent en zorgzaam. Nu ik langere tijd uit
huis ben, schijnt de relatie te kalmeren en tot rust te komen. Ik heb ze een lieve brief
geschreven.’
31 januari 1947 hield ik een referaat over nieuwe zakelijkheid in de
moderne muziek met als illustratie een symfonie van Matinetti, waarin
een vliegtuigmotor en tikmachines worden gebruikt. Henk vond mijn
verhaal ‘meesterlijk’, over superlatieven gesproken. Alléén heb ik geen
notie meer van wat ik toen heb gezegd of zelfs heb gedacht. Ik schreef er
helaas niets over op.
De studenten van ‘Nijenrode’ hadden zich inmiddels formeel georganiseerd
onder de bezielende leiding van Robin Adèr, Jan van Hoeve, Oscar Wibaut
en anderen. Op 8 februari 1947 zou een soirée worden georganiseerd ter
viering van de oprichting van de ‘Nieuwe Compagnie van Verre’. Ik
meende Pauline de Ramaix uit Baulers te moeten uitnodigen.
Tante Déliane antwoordde:
‘Tu m'as vraiment touchée. Tu me témoignes tellement d'affection. C'est bien
gentil de ta part et je t'assure que de mon côté je garde un très bon souvenir de toi et
je serai toujours heureuse de te revoir.’
Ditmaal zat Pauline echter vast aan haar studie en kon niet overkomen.

6 februari 1947
‘Baarn,
‘Maar, mijn lieve Wimpje, wat heb je nu gedaan! Dat pakje wat daar vanochtend
binnengebracht werd, wat een gemengde gevoelens heeft dat in me wakker geroepen!’
Aunty vervolgde:
‘Daar was dan in de eerste plaats mijn geweten, dat in de knoei raakte, want de inhoud
ervan was natuurlijk ijselijk zwart en je weet hoeveel bezwaren ik daartegen heb. En
daarnaast was dan toch ook dadelijk de vreugde om de grote hartelijkheid, die er uit
sprak. En dit laatste zal ik dan maar gauw het zwaarste laten weten en je heel hartelijk
bedanken voor dit geschenk.’
Het ‘Nijenrode’ feest was, bespottelijk en in een imitatie van Leiden, in
rok georganiseerd. Henk Hofland had Zum Radema-
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kers uit Rotterdam geïnviteerd. Ik vroeg Yvonne van Hoeij Smit. Zij zag
er prachtig uit in haar lange jurk. Alléén verloor zij op één of andere manier
een kostbare armband tijdens het bal. We kwamen eerst op ‘De Horst’ bij
elkaar. Ditmaal boden mijn ouders een diner aan voor mijn vrienden en
mijn moeder had er zéér veel werk van gemaakt. Mijn broer Theo stelde
zijn kamer beschikbaar voor Henk om zich te verkleden. Minder plezierig
kwam bij me over, dat mijn moeder later zei, dat Henk op haar geen prettige
indruk had gemaakt. Dat vergalde weer opnieuw mijn plezier om hem
thuis te brengen.
Na het feest sliep Henk op ‘De Horst’ en 10 februari ging ik met hem mee
naar Rotterdam. We verbleven niet in Kralingen, maar namen een kamer
in ‘Hotel Centraal’. We spraken die dag veel en intens. Ik schreef in mijn
dagboek:
‘Ik zei iets, ik weet niet meer wat. Maar Henk kreeg tranen in zijn ogen en
antwoordde: “Je slaat precies de spijker op de kop, Wim.” Ik vond het enerzijds
vreselijk, zijn tranen, maar anderzijds geweldig. We hadden het over levensgeluk en
hij vond wat ik zei “origineel”. We spraken ook over vriendschap tussen mannen,
en hoe deze verschilt van man en vrouw. Later gingen we een paar uur naar de
“l'Ambassadeur”. We sliepen in een lits-jumeaux. We vochten om de lakens. Het
was de eerste maal, dat ik met een man in één bed sliep.’
Mijn vader was na de bevrijding, en indirect als gevolg van zijn
werkzaamheden voor Bendiens Confectie Fabrieken tijdens (en vóór) de
oorlog eerst verbonden geweest aan de Rijks Textiel Inspectie. In maart
1947 werd hij bovendien benoemd tot Directeur van N.V. Jesaia Lissauer
& Zonen, een textielonderneming te Amsterdam. Intussen was hij door
de jaren heen steeds commissaris en president-commissaris van de A.C.F.
gebleven, de mede door mijn grootvader opgerichte farmaceutische
industrie. Ik herinner me bovendien hoe mijn vader van kindsafaan altijd
één vaste dag in de week, ik meen donderdag, naar de vergadering van
het Amsterdamse Kina Bureau ging.
Ik ben in het bezit van een zilveren sigarettendoos van 8 bij 13 centimeter,
waarop in één zijkant staat gegraveerd: ‘Als aandenken aan uw
directeurschap van Bendiens Confectie Fabrieken N.V. in de moeilijke
oorlogsjaren, 1941-1945.’ De handtekeningen van grootvader Albert
Bendien en de beide zonen Tjeerd en Karel staan op de voorplaat.
Op 16 maart 1947, notabene twee jaren ná de Indonesische
onafhankelijkheids verklaring, schreef Gerard Hueting, mijn directe
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ondergrondse commandant in het laatste oorlogsjaar, mij alsvolgt vanuit
Djakarta:
‘Ik werk nu als militair op het photo laboratorium van de Topografische Dienst. Mijn
werk bestaat eigenlijk alléén uit een stel koelies aanwijzingen geven en controleren.
Ik woon nu Poolweg 8, aan de andere kant van de straat zijn de tuinen van het paleis
van de gouverneur-generaal. Venters komen voorbij met manden bloemen en
vruchten...’
Gerard had zich met hand en tand tegen de Duitse bezetter verzet. Hoe
werkte dit in zijn hoofd, om nu zelf de bezetter uit te hangen en over koelies
commanderen en controleren te spreken?
Henk en ik wandelden veel. ‘Ik hecht me maar heel langzaam aan iemand,’
zei hij eens. ‘Jij bent de enige die het in drie dagen kletsen voor elkaar zou
krijgen...’ Wim Roosdorp nam, naar mijn mening, de perfecte foto in de
tuin van ‘Nijenrode’,48. waarbij Henk en ik in het gras langs de vijver in
gesprek zijn, zoals we zo dikwijls deden.

8 april 1947 (dagboek)
‘Op de terugweg uit Utrecht van een bezoek van Lex en Lucie Poslavsky ontmoette
ik in De Bilt een meisje. Anne Marie. Ik werd op slag verliefd op haar. Ik schreef
haar prompt een briefje, maar ze kwam niet opdagen. Ben smoor verliefd, al houd
ik ook wel van Yvonne.’

14 april 1947 (dagboek)
‘Na het weekeinde bij Henk in Kralingen te hebben gelogeerd, brachten zijn ouders
ons terug - met een kopje koffie in “De Hommel” - tot Utrecht. Daar zijn we met
Anne Marie uit gegaan. Henk noemde haar “het op één na luisterrijkste meisje dat
hij ooit had gezien”.’
‘Henks vader maakte en passant de opmerking, dat “egoïsme de motor van het
leven was”, hetgeen mij toen een dubieuze uitlating toescheen.’
‘Zag met Henk bovendien de film “Casablanca”.’

15 april 1947 (dagboek)
‘Wim de Groot van Embden heeft in mijn dagboek gelezen.

48.

In 1982 plaatste ik die foto bij een artikel dat ik voor de speciale uitgave voor het
zevende lustrum van het N.O.I.B. schreef.
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Ik heb hem betrapt. Dat is me nog nooit gepasseerd. Op “De Horst” zou niemand
zich ooit zoiets in het hoofd halen. Ik ben werkelijk boos. Ik heb er ook met hem
over gesproken. Ik vind het bovendien zielig. Ik zou hem graag willen helpen, maar
hoe?’

18 mei 1947
Lochem, ‘Hotel de Luchte’
‘Nu maar eens een briefje uit mijn vacantie verblijf... Wat kan je toch een
merkwaardige dingen schrijven, waarin je dan zo opeens de spijker op de kop slaat.
Zo trof me weer je opmerking, dat je eigenlijk alléén maar van jezelf houdt. In zekere
zin houden we allemaal van onszelf. Niemand durft dat anders zo te bekennen. Maar
je moet niet alléén maar van jezelf houden. De hoogste levenskunst is toch je zelf
aan een medemens of aan een goede zaak te verliezen.’
‘Och Wimpje, ik zou voor jou toch altijd zo wensen, dat je eens een goed tehuis
vond, waar men je met liefde en begrip omringde en waar je rustig kon uitgroeien
tot een man. Maar we weten nu eenmaal nooit, waarom onze wegen zo zijn. Denk
in ieder geval niet, dat er niemand is die van je houdt! Je oude Aunty zal wel niet de
enige zijn!
je Aunty.’

23-24-25 mei (dagboek)
Baulers, ‘Château Bouillon’
‘Opnieuw naar de familie De Ramaix gereisd, ditmaal alléén. Ik vond het gewoon
prettig om Tante Déliane terug te zien. Ik genoot alléén maar en schreef geen letter.’

29 mei 1947 (dagboek)
‘Eindelijk was het me gelukt om Netty Feldhaus van Ham - de Jong voor een recital
op “Nijenrode” uit te nodigen. Zij speelde Bach; drie Études, een Impromptu en een
Scherzo van Chopin en nà de pauze de Suite Bergamasque van van Debussy, Zes
gezichten op de Fuji van B.v.d. Sigtenhorst Meijer en twee delen uit “de lage landen”
van Alex Voormolen.’

1 juni 1947 (dagboek)
‘Er is vanmorgen iets vreemds gebeurd. Henk zijn ouders kwamen hier en hij kwakte
alles wat zij meebrachten in zijn kast. Ik aarzelde en vroeg me af of ik het wèl of niet
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Zomaar, me afvragende of hij het voor lessen nodig had. Ik sloeg het open en ik las
de volgende zin,“-... want Hans van Lookeren is de enige voor wie ik werkelijke
vriendschap voel, misschien Kees Kodde of Appie Hijmans van den Bergh, of R....”
Ik keek alléén nog naar de datum, maar ik heb het direct dicht gedaan. Ik wist niet
dat hij gedachten in een schrift schreef. Ik wist wel, dat hij notities over boeken in
een schrift schreef.’
Ik heb het Henk ogenblikkelijk meegedeeld, dat ik die beide regels had
gelezen, toen ik zijn kast wilde opruimen. Hij noteerde later in mijn
dagboek:
‘Wat een schok moet dat zijn geweest. Weet dan, O, Wim, dat ik een mens van
stemmingen ben. Had je iets verder gelezen, dan had je vernomen, dat “de kleine
Hofland zich voortdurend veel te veel au sérieux neemt”. Had dan niet opgehouden
met lezen, maar was door gegaan. R. is een ras hoer, die er wel aardig uitzag, en op
wie ik “dus” verliefd werd. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat Hans geen grote vriend
van mij is. Dit stuk proza lijkt me voor iemand die het begrijpt, meer dan voldoende.’
‘Vóór dat ik dood ga verlang ik alléén maar naar iemand, die eerlijk en trouw en
helemaal alléén van mij houdt.’
Zo besloot ik dit incident.

9 juni 1947 (dagboek)
‘Henk Jansen zei in een gesprek, dat we hadden, en dat voor mij volkomen onverwacht
kwam: ‘Oh, we weten allemaal, dat Henk Hofland en jij vrienden zijn. Je moet alléén
zorgen, dat hij niet gaat spreken over “mijn vriendinnetje van Nijenrode”. Ik ben er
maar verder niet bij stil blijven staan.’

19 juni 1947
Anne Marie beantwoordde mijn brief:
‘Vannacht heb ik nog eens over je woorden nagedacht. Ik begrijp ook wel, dat je
nu op dit ogenblik nog niet kunt zeggen, of ik later je vrouw zou kunnen worden of
niet. Dat is heel logisch. Maar, Wim, om tot die konklusie te kunnen komen, moeten
we elkaar toch kunnen begrijpen en in de eerste plaats leren kennen. Dit komt niet
als jij me zo af en toe een maal in de twee à drie weken een telegram stuurt of gele-
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genheid hebt me te ontmoeten. Dan moeten we elkaar geregeld zien. Elke avond zou
overdreven zijn, maar toch minstens eenmaal in de week. Ik verwacht nu van jou
een beslissend antwoord.’
Ze had gewoon gelijk. Het had geen zin op dat moment een serieuse affaire
te beginnen, laat staan om me in welke vorm ook te gaan binden.

18 juni 1947 (dagboek)
‘Samen met het Internaatshoofd St. John Nixon naar Noordwijk aan Zee gegaan om
de familie Hofland en Henk te bezoeken. Ook Wicher ontmoet en in “Belvedère”
met zijn allen gegeten.’
Henks moeder schreef later:
‘Heb zojuist een lange wandeling op het strand gemaakt. 't Was heerlijk in de zeewind
en ik genoot. Toch voelde ik mij zo eenzaam als je maar voor kunt stellen. En toen
ik op mijn kamer kwam vond ik jouw gezellige brief, waarin je schreef over alles
wat ik zo graag wilde weten. Ik kan me voorstellen, Wim, dat je op je vriend van
Swinderen bent gesteld. Hij maakt een buitengewoon prettige indruk.’
‘Dat jasje van Henk: ik zei, toen jullie weg waren, als Henk nu maar zo wijs is
een jas aan te trekken, maar later dacht ik, dat speelt Wim wel klaar. En 't is gegaan
zoals ik dacht. Ik verlang naar wanneer jullie zondag terugkomen en hoop, dat we
een prettige dag zullen hebben met ons vieren.’
E.W. Hofland-Wessel
Ik ging met een redelijk resultaat over naar het tweede jaar van het NOIB.
Voor wijsbegeerte en Frans, zéér goed; voor Duits en Nederlands: goed;
voor studiezin, Engels, recht, handelswetenschappen, aardrijkskunde,
geschiedenis, psychologie en stenografie: vrij goed; algemene houding en
economie: matig. Het samenvattend oordeel van het NOIB luidde: ‘Vrij
goed. Getekend, D. Habbema, rector.’

28 juli 1947 (dagboek)
‘Mijn ouders waren per auto op reis in Italië, het land waar zij zoveel van hielden.
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt bezocht me op “De Horst”. Mijn vader ontmoette
ze nog nooit. Mijn moeder maar één maal en kort.’
‘Het laatste en het liefste - het enige is altijd een bron van
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angst. Want als het verloren gaat rest er niets meer. Zo groot als de gehechtheid is
van Kain aan het laatste, zo groot is ook zijn angst het te verliezen.
Rogier van Aerde.’
‘Het opvallend wantrouwen, dat hij aan de dag legt, wekt het vermoeden, dat hij
tot de grote groep mensen behoort, die zich tot een ander voelen aangetrokken, doch
tegelijk innerlijk een aanvallende houding aannemen en dan vol achterdocht weer
vernietigen wat ze wilden opbouwen.
Alfred Adler.’

30 juli 1947
‘Arme, arme Johannes!’ zeide Windekind... ‘Heb mij lief, heb mij lief met uw gehele
wezen. In mij vindt gij meer dan dat wat ge wenscht. Gij zult begrijpen wat gij u niet
denken kunt, en gij zult u zelf zijn, wat gij verlangt te kennen... Heb mij lief, heb mij
lief! omvat mij als de hoprank den boomstam, blijf mij trouw als het meer den bodem,
- in mij alléén is al uw rust, Johannes!’
Frederik van Eeden

31 juli 1947 ‘De Horst’ (dagboek)
‘Johannes zoekt niet meer naar waar hij slechts het sleuteltje van heeft. Johannes
keert terug bij de mensen: maar er is iets dood gegaan in hem, wat hem oneindig
droevig maakt. Dood ging het gevoel lief te hebben, te houden van zoveel, wat hem
zo innig dierbaar was.’

3 augustus 1947
‘Hetty van Swinderen doet me nu weinig meer. Wicher, die druk is bij de KLM en
met al zijn nieuwe ervaringen in Den Haag, laat niets meer horen. Henk Hofland
vervaagt ook al. In de kerk dacht ik wel veel aan hem. Windekind heeft gelijk,
wanneer hij tegen Johannes zegt: ‘Gij zult toch een mens blijven vrees ik. Zelfs uw
vriendschap is als die van één mens - de eerste die tot u sprak na mij, heeft al uw
vertrouwen weggenomen.’
‘Henk zit met Peter van Schaardenburg in London.’
6 augustus 1947 ‘Schreef mevrouw Hofland:
‘Als ik heel eerlijk moet zijn geloof ik dat veel van de gezelligheid voorbij is en niet
terug zal komen. Ik lees in Belcampo, die zegt: ‘Mensen worden ouder, maar op de
beelden van
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mensen, die zij in zich dragen heeft de tijd geen vat.’ Hij vervolgt dan in het verhaal
van Oosterhuis: ‘Elk denken aan iemand, die wij niet meer zien, wordt op den duur
een anachronisme. En altijd, wanneer bij het weerzien na jaren het anachronisme
tegenover de werkelijkheid komt, gebeurt er iets gewelddadigs en een beeld van onze
geest wordt verbroken. En maar een dood enkele keer heeft dit gewelddadige tegelijk
iets weldadigs.’
Mijn ouders keerden 10 augustus 1947 terug van de Italiaanse reis, uitgerust
en stralend. Vóór de oorlog reisden ze ook wel naar Florence, ons onder
de hoede plaatsend van een kinderjuffrouw. Mijn broer Theo was reeds
vele weken spoorloos. Nà enige tijd doorgebracht te hebben bij onze
grootvader Poslavsky in Luik was hij naar Zwitserland doorgereisd. Hij
schreef me voor een moeilijke keuze te staan. Hij had gelegenheid naar
de V.S. te gaan, maar hij overwoog ook zijn middelbare school in Flims,
op het ‘Prinses Beatrix Lyceum’ te gaan afmaken. Dan was er het vraagstuk
van een mogelijke oproep voor de militaire dienst. ‘In het leger, dat nooit!’
schreef hij. Ook informeerde hij of ‘Nijenrode’ uitstel van militaire dienst
betekende.
‘Dichten ist das stiftende Nennen des Seins und des Wesens aller Dinge.’
Heidegger

20 september 1947 (dagboek)
Ik probeerde een artikel te schrijven voor het Logboek van de ‘Nieuwe Compagnie
van Verre.’
PAN-EUROPA
Het was een pleidooi tegen fanatiek nationalisme als het kind van een halfslachtige
opvoeding. Ik sprak over totemisme en de afstamming van de totemgemeenschap
rond de aartsvader. Over graaf Coudenhove-Kalergi en de van 8 tot 12 september in
het Zwitserse Gstaad gehouden conferentie over de eenwording van Europa. Het
ging er om de publieke opinie zover te krijgen, dat de ideeën over een toekomstig
Europa naar het voorbeeld van de Zwitserse Bondsstaat ingang zouden vinden. Ik
citeerde Huizinga, die erkende dat de liefde voor eigen land en volk een rijkdom in
het leven was. Doch Huizinga zei ook: ‘Toch behoort mijn achting voor alles wat
nationaal is tot één der menselijke beperktheden. Het is een deel van onze
sterfelijkheid.’
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Jan Brander en Kees van Langeraad van de redactiecommissie zonden het
artikel terug, vonden het misschien terecht te verward en vroegen mij het
te herschrijven. Ik heb het verder laten zitten. Het is maar goed ook. Ik
had inderdaad een aantal boeken over deze kwesties gelezen, maar
beheerste het onderwerp lang niet voldoende om er serieus over te
schrijven. Ik zat voor mijn gevoel echter wél op de juiste golflengte en
zou pas in de zeventiger jaren hier boeken aan gaan wijden.
Dat ook andere studenten zich openlijk of heimelijk voor medestudenten
interesseerden of met de diepere levensvragen worstelden, bleek
bijvoorbeeld uit een brief, die ik kreeg, van een jongen, die later een
carrière in de Buitenlandse Dienst zou maken.
‘Merkwaardig, soms meen ik tussen ons een zekere band te voelen. Hoe deze ooit
is ontstaan weet ik niet. Misschien bestaat hij ook alléén maar in mijn gedachten.
Het grappige van dit alles is, dat ik in zekere zin nieuwsgierig ben geworden.
Nieuwsgierig in zoverre dat ik je graag goed zou willen leren kennen...’
‘Natuurlijk zou ik je uitvoerig kunnen beschrijven, hoe mijn innerlijk is
geconstrueerd. Langzamerhand weet ik dat verdomd goed. Die wetenschap is vaak
een bron van amusement voor me. Maar ik beschouw deze zaken altijd als volstrekt
privé bezit... Ik zou graag zien, dat je iets van deze sombere figuur begreep.’
Intussen overhandigde Henk Hofland mij een passage uit een brief van
zijn moeder aan hem. ‘Ik heb de idee, dat jij tegen Wim dikwijls nogal
eens onaardig kunt zijn. Je moet, Henk, als iemand je eens nodig heeft,
ook eens klaar staan. Probeer het eens. Het doet jezelf ook goed als je niet
altijd alléén voor jezelf leeft.’ Op 20 september 1947 voerde ik nog een
langdurig gesprek met de oud-gezant Willem van Rappard van de Raad
van Toezicht van het NOIB. Ik noteerde er slechts één zin over: ‘Ik kom
tóch in de diplomatieke dienst.’
Eveneens was bij het begin van het tweede jaar van het bestaan van het
NOIB een Amerikaanse professor van de Yale University aangetrokken,
William Fletcher. Hij zou studenten, die de richting voor de diplomatieke
dienst hadden gekozen het vak ‘Political Science’ gaan onderwijzen.
‘Bill’ Fletcher bleek echter, naast zijn onmiskenbare kwaliteiten, van een
al te stevige borrel te houden. Hij werd reeds na twee maanden weer van
‘Nijenrode’ verwijderd. Ik had, ondanks dat
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ik zelf nooit drink of heb gedronken, een uitstekend contact met hem. Hij
had me geadviseerd om na beëindiging van de tweejarige ‘Nijenrode’
cursus naar Yale University in New-Haven, Connecticut te gaan, om me
op latere dienstneming in de diplomatieke dienst beter voor te bereiden.
Dit in plaats van in Nederland nog eens na afloop van het NOIB een
universitaire studie te gaan volgen. Yale zou me eveneens sneller tot mijn
doel brengen. Ik zou in het tweede (sophomore) jaar naar Yale College
kunnen gaan en het derde (junior) jaar dan overslaan, om zodoende in
1950 met beëindiging van het vierde (senior) jaar een College degree te
hebben, die me de mogelijkheid zou geven me beschikbaar te stellen voor
de selectie voor de buitenlandse dienst.
Fletcher had mij reeds laten schrijven naar zijn voormalige hoogste chef
in Yale, professor Arnold Wolfers, tevens Master van Pierson College,
waar ik, indien ik zou worden aangenomen, zou gaan wonen. Eveneens
schreef ik aan de Dean van Yale University, William C. DeVane, met het
verzoek in de herfst van 1948 tot studie in ‘International Affairs’ te worden
toegelaten. Beide brieven werden door een recommandatie van Fletcher
begeleid.
Daar William Fletcher vrij onverwachts uit ‘Nijenrode’ werd gezet, bood
ik hem enige weken een kamer aan op ‘De Horst’, dit tot nieuwe
consternatie van mijn ouders en broers. Helaas dronk hij op deze kamer
meer dan ooit en moest soms een arts worden gehaald, wanneer hij in
delirium tremens geraakte.
Intussen had ik de heer Van Rappard verzocht na te gaan of er misschien
nog iets aan de zaak Fletcher was te doen. Hij antwoordde me op 28
oktober 1947 reeds van diens vertrek te hebben gehoord. Hij zou één en
ander nader onderzoeken. Later begreep ik van hem, dat er niets viel terug
te draaien. De verwijdering van het NOIB was onherroepelijk. Fletcher
vond echter, via zijn talrijke contacten, spoedig een functie bij de Office
for the Military Government in Bremen, West Duitsland.

11 oktober 1947 (dagboek)
‘Het is een contradictio in terminis, dat iemand met iemand praat over wat hij
werkelijk denkt. Het is verraad aan de eerlijkheid in concreto en zou tot de absolute
onmogelijkheden moeten behoren. Wanneer we praten houden we immers voortdurend
rekening met wat we weten of denken te weten van de persoon(lijkheid), die we voor
ons hebben. Misschien zelfs met wat we denken, dat zij denken over ons.’
‘Dat wat in ons omgaat is puur persoonlijk, privé bezit, dat in
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nauw contact staat met het al of niet aanwezige gecontroleerde begrip over goed en
kwaad. Zij die denken slechts het ‘goede’ te doen - afgezien van het feit of we tot
het zuivere en ‘goede’ in staat zijn - (zonder te behoren tot het grote leger van
heilsoldaten en dominees of andere trouwe vrienden van God) doen mij denken aan
mensen, die precies weten welke beweging hun tong maakt wanneer zij A zeggen
en waar nooit een B op volgt.

12 oktober 1947
‘I have no other than a woman's reason.’
Shakespeare

13 oktober 1947 (dagboek)
‘Wanneer we onder intelligentie verstaan, het logisch gebruik maken van ons verstand,
dan meen ik te constateren, dat het een kunst is - of liever wil en concentratie vereist
- om van een gesubjectiveerd waarnemen tot een geobjectiveerde critiek te komen.
Doe het maar eens. Hoe kan IK eigenlijk objectieve critiek leveren? Wat doe je met
het subjectieve element in denken? Hoe haal je het goud tussen de modder uit?’ ‘Bij
het denken zou het gevoel wars moeten zijn van emoties, omdat zij de feiten
vertroebelen en onbetrouwbaar maken. Toch blijven gevoel en intuïtie belangrijke
factoren bij mening bepalen. Hoe de waarheid te beoordelen, vast te stellen en nog
meer, vast te houden bij al die chaos in ons hoofd? Met dit dagboek houd ik in ieder
geval mijn waarheid vast.’

14 oktober 1947
‘Het is de grote kunst om zich zonder haat van de wereld af te sluiten.
Goethe.’

15 oktober 1947
‘Het leven is een taak die ons is opgedragen, voortvloeiende uit de seksuele daad en
het geboren worden. Hieruit komt het bestaan voort. Dit is een voorrecht. Vandaar
dat het besef hiervan ons verantwoording dient af te leggen bij de hoogste macht in
ons leven, ons privé denken en geweten. Maar hoe komen we er eigenlijk aan?’

16 oktober 1947
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‘Vriendschap kan een historisch karakter krijgen. Een vriend is hij met wie je intuïtief
als “Lieder ohne Wörter” begrip en
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sympathie ondervindt, die vergroot en uitgebreid kunnen worden door voortdurend
contact en langere tijd samenzijn. Al blijft vriendschap in wezen een ondefinieerbaar
gevoel. Dat gevoel toch.’

17 oktober 1947
‘Liegen, bedriegen, flirten en zoveel meer vertroebelen alléén maar nog meer het
ontstaan van een begin van vertrouwen. Openbaringen zijn miskramen, bedoeld om
één van beide partijen een gevoel van zekerheid te verschaffen.’

18 oktober 1947
‘Wij constateren een waarheid en noemen degeen, die hem weet te beschrijven een
kunstenaar. Iedere persoonlijkheid zou een kunstenaar kunnen zijn, om met Anton
van Duinkerken te spreken, wanneer hij slechts zijn prae-rationale tot hem komende
ingevingen met spontaniteit zou weten te formuleren.’

19 oktober 1947
‘De wereld bestaat uit louter geesten. God deed ons slechts het middel aan de hand
zelf voor voortplanting en vermenigvuldiging van de omhulsels te zorgen.’

20 oktober 1947
‘Jonge mensen uiten zich in de tragische gedachte dat zij misschien iets missen,
omdat zij nog idealen hebben. Zij zullen nog moeten ontdekken, dat zij ze nooit
zullen kunnen verwezenlijken.’

21 oktober 1947
‘Een eerlijke metafisicus is geen metafisicus.
Menno ter Braak.’

22 oktober 1947
‘Diplomatie bedrijven is de vredelievende wijze van oorlog voeren. Diplomatie mag
alléén door anti-militairen worden geleid en bedreven.’
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In het najaar van 1947 trok ik me grotendeels in mezelf terug op
‘Nijenrode’. Aan economie, handelswetenschappen en stenografie
besteedde ik minimale aandacht, en met de andere vakken danste ik met
de lessen mee, maar wezenlijk leefde ik in mijn eigen wereldje. Hofland,
Van Swinderen, zelfs Aunty, verdwe-
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nen in september en oktober geheel uit mijn ‘orbit’. Ik was op zoek naar
wortels, naar een evenwicht tussen IK en buitenwereld, en vooral probeerde
ik te aanvaarden, dat ‘iedere ander’ een eigen en geheime denk- en
gevoelswereld bezit. Dat een symbiose, een totaal in elkaar opgaan, dat
het vervloeien van twee zielen even onhaalbaar en onredelijk is te
verwachten, dan dat een man een kind zou baren. Het aanvaarden van die
langzaam opdoemende inzichten dat was in 1947 mijn voornaamste
probleem. Ik vocht toen al om het kwijtraken van het geloof in of verlangen
naar ‘Eidgenossenschaft’.
Intussen maakte ik einde 1947 voor het eerst kennis met de term
homoseksualiteit. Van tijd tot tijd ving ik geluiden op wanneer in de eetzaal
of tijdens het sporten over dit onderwerp werd gesproken. Ik vroeg me in
goede gemoede af, wat dat precies zou kunnen zijn. Een man met een
man? Ik sprak er met Henk over, die er natuurlijk alles precies van wist.
Hij vond het niet alléén een smerige streek, maar een belediging, wanneer
medestudenten in verband met onze vriendschapsrelatie insinuaties in die
richting maakten. ‘Ik zou het er niet bij laten zitten, wanneer mij iets van
dien aard ter ore kwam,’ zei hij.
Monsieur De Ramaix had mijn ouders geschreven, dat ik voor enkele
honderden guldens bij Tante Déliane in het krijt stond en nog wel sedert
1946. Zou een regeling van die schuld mogelijk zijn? Dergelijke
verrassingen maakten mijn ouders radeloos. Ik gaf iedereen cadeautjes
maar liet mijn uitgaven meestal opschrijven, want mijn zakgeld op
‘Nijenrode’ bedroeg zestig gulden in de maand, waar ik, thuis nog al wat
gewend zijnde, niet alles van kon doen wat ik meende te moeten doen. De
tering naar de nering zetten is nooit mijn sterkste kant geweest.
Mijn vader schreef me over een nieuw pak, dat ik had laten aanmeten, dat
hij het zou betalen, mits ik het beschouwde als mijn verjaarscadeau voor
1948. Om van zijn gramschap te doen blijken, adresseerde hij zijn brieven
toen nog met ‘Beste Wim’. Mijn moeder was sinds ik uit huis was op
‘Lieve Wim’ overgegaan. Maar ook zij schreef me, in verband met de
schuld in Baulers: ‘We worden nog zo arm als job door jouw wijs beleid.’
Samen reden mijn ouders, die toen een lichtblauwe Amerikaanse Desoto
hadden gekocht - met het nummer L - 8349. - naar ‘Chêteau Bouillon’ ten
zuiden van Brussel en vereffenden met Madame de Ramaix mijn schuld.
In november stapelden zich weer de problemen op. Ik wist, dat

49.

Een dergelijk laag autonummer was opvallend en werd in die jaren beschouwd als
‘deftig’.
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mijn beoordelingen in sommige vakken achteruit liepen, want geheel
andere zaken hielden me intens bezig. William Fletcher had ik deels onder
mijn hoede genomen, wat geen sinecure was. Hij zoop zich te pletter.
Intussen had hij me er van overtuigd, dat naar Amerikaanse maatstaven
het curriculum van ‘Nijenrode’ - in 1947 - een amateuristische
aangelegenheid was, die ik in Yale zou kunnen gaan aanvullen. Ik wendde
me voor het eerst in enkele maanden weer tot mejuffrouw Buringh
Boekhoudt. Zij antwoordde:
‘Uit je brief spreekt inderdaad veel pessimisme. Toch heb je me met je uitvoerige
brief een genoegen gedaan... Het treft me trouwens, dat jij goed de kunst verstaat
om je gevoelens onder woorden te brengen. Ik denk wel eens, dat dit later nog een
- misschien zelfs wel productieve - uitlaatklep kan zijn voor je emoties. Maar - en
nu ga ik wat ondeugends en frikkigs zeggen - als je ooit iets publiceert, moet je mij
eerst de taalfouten eruit laten halen!
Er spreekt uit je brief ook een ‘zich anders voelen dan anderen’. Ik begrijp, dat je
vaak erg treurig bent, teleurgesteld en wantrouwig staat tegenover je omgeving. Dit
zijn negatieve dingen. Toch staat er ook iets positiefs in je brief.
Het is je ontwaakte en steeds groeiende belangstelling voor literatuur. Ik mag er
wel aan toevoegen, in goede lectuur. Zie je, dat is heel belangrijk. Je noemt een aantal
werken op - en tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik er geen enkel van ken! die zeker niet makkelijk zijn te lezen, die verdieping eisen. En je schrijft daarover
met een geestdrift, die ik tot nu toe alleen hoorde bij je, wanneer je over muziek
sprak.
Lieve Wim, ik ben zo erg blij, dat je belangstelling uit gaat naar de diepere dingen
van het leven. Zoveel jongelui kijken niet verder dan naar de oppervlakte. Al hun
belangstelling gaat uit naar cocktail parties, sport prestaties of bioscoop. Maar jij
houdt je bezig met datgene, wat ik uiteindelijk zou willen noemen de verhouding
van de mens tot God, zelfs al ben je op 't ogenblik in het stadium, dat je aan het
goddelijke in en buiten de mens twijfelt.
Jij schrijft ‘de mens, die zich belangeloos voor een ander zou inzetten is een fata
morgana’. Dit spreek ik beslist en uit ervaring tegen. Dergelijke mensen zijn uiterst
zeldzaam, dat geef ik toe. Jij hebt ze misschien in je jonge leven nog niet ontmoet,
maar ze zijn er wel en de ontmoeting er mee behoort tot de wonderen van het leven.
Zij behoren meestal tot de ‘groten der aarde’. Zij leven in verborgen hoekjes. Zij
vallen
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niet op. Zij bekopen als uiterste consequentie van hun altruïsme dat vaak met de
dood.
En nu moet ik nog even spreken over 't slot van je brief, dat me erg heeft getroffen.
Ik dank je voor de hartelijkheid en waardering, die daaruit spreekt. En ik kan niet
anders zeggen, dan dat ik oprecht hoop, dat je ook werkelijk niet teleurgesteld in me
zult worden. Zeker daarvan ben ik niet, want ik geloof, dat je me wat te hoog aanslaat.
Maar we hebben toch samen een soort vriendschap opgebouwd, die we niet graag
zouden willen missen, is het niet?’50.
Mijn kerstverslag van het tweede jaar op ‘Nijenrode’ was deplorabel. Voor
stenografie, economie, handelswetenschappen en aardrijkskunde had ik
straal onvoldoende. Geschiedenis: matig. Algemene houding, studiezin,
Engels, Frans, recht, psychologie en Duits: vrij goed. Alleen voor
Nederlands: goed. Samenvattend oordeel was dus onvoldoende.
Henk had intussen eerder in 1947 in ‘De Bijenkorf’ in Rotterdam bij het
boodschappen doen Mimi ontmoet. Hij was zonder meer, naar ik geleidelijk
aan begreep, voor het eerst serieus in een vrouw geïnteresseerd. Hij schreef
me met Kerstmis,
‘Overdag doe ik boodschappen. De keukenmeid heeft vacantie. Ik schil aardappels
en ik kijk in boekwinkels. Heb twee Nietzsche's op de kop getikt voor vier gulden.
Of ik praat met plannetjes op straat. Soms ga ik met Mimi thee drinken in “Erasmus”.
Maar het grootste deel van de tijd lees ik. Af en toe produceer ik een diepe gedachte,
een stukje proza of een gedicht. Ik heb een schema bedacht, waarmee alle
Amerikaanse schrijvers afgedaan kunnen worden, met je vriend Arthur Miller voorop.
Morgen zal ik wel ontdekken, dat het niet deugt. Mijn arm begint vreselijk te prikken.
Ik lig in bed. Als je komt, waarschuw dan even per telefoon.’
Ik ging inderdaad tijdens de kerstvakantie naar Kralingen en had lange
gesprekken met Henk, bijvoorbeeld bij de Chinees in Katendrecht. Frank
van Lennep had me gevraagd naar Kopenhagen te komen, maar mijn vader
vond, dat ik niet nieuwe kosten kon maken, nu hij zojuist de bezoekjes in
België had moeten betalen. Al pratende verdiepte ik me met Henk in het
leerprogramma voor de tweede helft van het tweede studiejaar van het
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Vijfentwintig jaar later, in 1973, zou de teleurstelling althans voor enige tijd, als een ‘bom’
in onze relatie barsten.
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NOIB. We kwamen tot de conclusie, dat er eigenlijk van een opleiding
voor de diplomatieke dienst of de journalistiek nauwlijks sprake was. We
realiseerden ons, dat met de huidige gang van zaken, ‘Nijenrode’ niet in
de buurt kwam van wat ons in 1946 werd voorgespiegeld. We stelden een
eigen programma op van wat wij als minimale eisen beschouwden om
enigermate onze wensen en verwachtingen in vervulling te zien gaan. We
betrokken Hans Hoefnagels, de latere hoofdredacteur van de ‘Haagse
Courant’ en directeur van de Sijthof Pers bij onze plannen.

12 januari 1948 (dagboek)
‘Bezoek aan professor G.A.Ph. Weyer, penningmeester van het NOIB-Bestuur en
voorzitter van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Wij vroegen
hem onze steun het leerplan naar onze suggesties te helpen wijzigen.’

13 januari 1948
‘Bespreking met rector Habbema. Hij bleek geschokt door ons eigengereide optreden
en realiseerde zich maar al te goed, dat ik, als student die ruim onvoldoende stond,
een insurrectie aan het organiseren was. Eveneens een gesprek met de heer Peters,
docent Psychologie, een rustige en bekwame leerkracht, die onmiddellijk de portée
van ons initiatief begreep. Hij steunde ons.’

14 januari 1948
‘Rector Habbema overlegde met de onderwijs commissie van het NOIB en deelde
ons mee, dat hij ons toestemming verleende de voorstellen nader uit te werken.’

16 januari 1948
‘De heer Peters, onze plannen overdacht hebbende, was bereid het rooster uit te
breiden met de vakken sociaal-psychologie en culturele geschiedenis en daarnaast
de grondslagen van de journalistiek in een speciale reeks colleges te zullen
behandelen. Bovendien wilde hij een practicum ontwerpen, om aandacht te besteden
aan het opstellen van verslagen en reportages. Dus op welke wijze de kopij in een
krant wordt verzameld en geschreven.’

17 januari 1948
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‘Een onderhoud met dr. P.H. Ritter Jr. die gaarne een serie lezingen over de
journalistiek op “Nijenrode” komt geven.
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Hij zou 21 januari komen. Hij zou ook voor de radio een beschouwing over onze
school geven.’

18 januari 1948
‘Brief aan professor Weyer om hem op de hoogte te stellen van onze activiteiten en
tot dusverre bereikte resultaten. Hem verzocht ook de andere leden van het
NOIB-Bestuur op de hoogte te brengen. Uit een telefoongesprek die dagen begreep
ik, dat vooral de heer Albert Plesman zich zéér voor ons initiatief interesseerde.
Overigens was mijn vader ditmaal één en al behulpzaamheid. Hij zag, dat ik naar
zijn eigen stijl bezig was met “de sleutel, die alle deuren opende”. Hij hielp me met
het opstellen van brieven en rapporten.’

19 januari 1948
Verlof van de rector één dag naar Den Haag te gaan om medewerking te krijgen bij
het opzetten van colleges journalistiek. Over diplomatie spraken we maar niet meer,
daar zou zo wie zo niets van terecht komen. Bovendien Henk en Hans (Hoefnagels)
waren toch voornamelijk in journalistiek geïnteresseerd.
Om 10:00 uur onderhoud met de heer van Raalte, deskundige op het gebied van
de parlementaire journalistiek. Hij zou 2, 9 en 16 februari 1948 komen spreken over
het onderwerp ‘Parlement en Pers’.
Vervolgens films opgehaald voor begeleiding van de colleges van Peters.
Bezoek aan de heer Berveiller, perschef van de Franse ambassade, die beloofde
11 februari een lezing op ‘Nijenrode’ te komen geven.
De eerste secretaris van de Australische ambassade, de heer Hill, zegde toe samen
met de perschef van de Australische ambassade in London naar het NOIB te zullen
komen.
Ook de Britse ambassade ontving ons hartelijk. De perschef, de heer van Loo, zou
zelfs voor NOIB-studenten een bezoek aan Fleetstreet in London willen arrangeren.
In de middag bezochten wij de heer Lambooy, hoofdredacteur van het A.N.P. Hij
nodigde de journalistiek studenten van ‘Nijenrode’ uit op 4 februari een bezoek aan
het ANP te brengen, waaraan een lezing door de journalist Van de Poll zou zijn
verbonden. Bovendien zouden we de voltallige kopij van 26, 27 en 28 januari van
het ANP voor de werkcolleges van de heer Peters ontvangen.
Daarna bezochten wij dr. Maarten Schneider (mijn voorma-
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lige leraar Nederlands op het Baarns Lyceum), toen Directeur van de Rijks
Voorlichtingsdienst. Hij zal op ‘Nijenrode’ een lezing over ‘Publiciteitsleer’ komen
houden.
En tenslotte bezochten wij 19 januari - dit mede voor het evenwicht tussen oost
en west - de persattaché van de ambassade van Tsjecho-Slowakije, de heer Breyts.
Hij zou een lezing komen geven over de pers in Oost-Europa en zou enige Tsjechische
hoogleraren meenemen, die hij voor een bezoek aan Nederland verwachtte.’

20 januari 1948
‘We brachten mondeling verslag uit aan de rector, de heer Habbema.’

21 januari 1948
‘De rector een zodanige groepsindeling voorgesteld, dat de studenten die zich
voorstellen in de diplomatieke dienst te gaan met de journalistiek studenten zouden
worden samengevoegd, dit mede in verband met de colleges van de heren Koster,
bedrijfseconomie en statistiek, Klop, sociografie en sociologie, en Kruisinga,
economie.’

24 januari 1948
‘Uitvoerig rapport over onze voorstellen naar de Raad van Bestuur gezonden middels
professor Weyer.’
Henks moeder schreef me intussen dat zij haar hart vasthield in verband
met onze activiteiten. ‘Ik hoop, dat het waar is, zoals je me schrijft, dat
jullie reputatie juist door dit initiatief bij de rector is verbeterd.’ Zij
vervolgde: ‘Misschien hechten jullie daar geen waarde aan, maar Henks
vader en ik wel.’ De angstige voorgevoelens van Henks moeder over rector
Habbema's werkelijke gevoelens inzake onze directe bemoeiingen met het
curriculum, zouden ruimschoots worden bewaarheid. Hoewel hij vriendelijk
deed in onze gezichten, vooral ook, omdat we langs hem heen in contact
stonden met de Raad van Bestuur, zag hij in werkelijkheid groen van
ergernis.
Intussen schreef William Fletcher, dat ik hem maar eens in Bremen moest
komen bezoeken. Zijn vriendin Mary ten Bosch zou me kunnen vertellen
waar de reisdocumenten te halen. Gewoon een retour Utrecht naar Kolding
in Denemarken nemen op de Scandinavië Express en uitstappen in Bremen.
Ik zou in de officiersmess kunnen logeren en eten. Hij zag geen problemen.
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Op 29 januari 1948 berichtte Edward S. Noyes, de chairman van de Board
of Admissions van Yale University, dat indien ik onmiddellijk de ingesloten
formulieren zou terugzenden, plus een bedrag van 10 dollars zou insluiten:
‘We shall be glad to consider your application for admission in September
1948.’ Ik zou dan in verband hiermede een scholastic Aptitude Test moeten
afleggen, welke mogelijk in Den Haag zou kunnen plaatsvinden. Ook
refereerde de heer Noyes aan de introductie van William Fletcher, die
kennelijk gewicht in de schaal had gelegd. Inmiddels had ik de Oostenrijkse
zangeres Desi Halban, eens mevrouw Goudstikker en kasteelvrouwe van
‘Nijenrode’, een bezoek gebracht op haar buiten aan de Amstel met het
verzoek of zij eens op het NOIB een recital wilde komen geven. Ik kende
de uitvoering van de vierde symphonie van Mahler onder haar persoonlijke
vriend Bruno Walter en zocht naar een methode haar prachtige stem van
nabij te beluisteren. Zij had gevraagd om dan door George van Renesse
te mogen worden begeleid. Dat bood een gelegenheid om ook die man,
die ik reeds geruime tijd bewonderde, nader te leren kennen. Het recital
zou op 9 maart 1948 plaats vinden. Zij zong liederen van Mozart, Wolf,
Strauss, Ravel, Debussy, Respighi, Sadero, Rimsky-Korsakow en Gounod.
George van Renesse speelde solo een étude, een nocturne en een ballade
van Chopin en vervolgens een ballade en dans van Debussy.

28 februari 1948, Bremen (dagboek)
‘Gisteren hier, samen met Henk Hofland, met de Scandinavian Express aangekomen
als gasten van William Fletcher. We logeren in een door de Amerikanen overgenomen
villa van een Duitse scheepsmagnaat. We stopten in Osnabrük, wat behoorlijk plat
lag. Duitse kinderen schooierden om brood langs de trein. We reden door de
puinhopen van Bremenhafen. De vernietiging was enorm. Je kunt pas begrijpen wat
de geallieerde bombardementen hebben uitgericht boven Duitse steden wanneer je
het zelf ziet. De Duitsers, die ons zien op straat, staan dikwijls stil en werpen jaloerse
blikken op ons.’
‘Ik voel me hier wel een geallieerde. Ik haat ze niet allemaal, maar wel tot op
zekere hoogte. Het stemt me toch wel min of meer tot tevredenheid om de zaak hier
in de prak gegooid te zien.’

29 februari 1948
‘We ontmoeten veel Amerikanen en Engelsen. Ik vind vooral
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[Afbeeldingen]

Mijn grootvader Ir. Willem Oltmans;
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mijn grootmoeder Lucie Eleonore Oltmans (eerst mevrouw Van der Woude, later mevrouw Poslavsky);
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mijn tweede grootvader Ir. Ilia Graaf Poslavsky.
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*2

Mijn moeder, Alexandrine van der Woude, als jonge vrouw, studerend in Amsterdam.

Mijn vader, Mr. Ir. Antonie C. Oltmans als jonge man in Semarang, Nederlands Indië.
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*3

Mijn ouderlijk huis ‘De Horst’.

Villa des Maronniers van de Poslavsky's.
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*4

Geertruida Buringh Boekhoudt.

Foto's van Duitse gevechtsvliegtuigen, door Oltmans vanuit zijn dakraam gemaakt.
Dornier

Junker transport

Focke-Wulff
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Dornier
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*5

‘Nijenrode 1948’. Henk Hofland en Willem Oltmans op de tweede rij, 11e en 12e van rechts.
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Willem Oltmans en Henk Hofland, 1948.

Henk Hofland met zijn roeiploeg: Bicker-Caarten, Jansen, Minnema, Fuhri-Snethlage en tweede van
links Henk Hofland.
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*7

Het gezin Oltmans in 1948: Naast de ouders broer Theo, op de voorgrond Willem, Tillot de hond,
broer Hendrik.
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*8

Cap Martin, 1948. Vlnr: Han André de la Porte, Wicher de Marees van Swinderen, Alex Labouchère
en Willem Oltmans.

1948: Verloving met Micheline Vernier.
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1949: Met Leopold Quarles (nu ambassadeur in Lissabon) en de ambassadeurs Van Pallandt en Robert
Fack (laatstelijk ambassadeur in Londen, nu gepensioneerd).

1950: Mijn kamer op Pierson College, Yale University.
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*10

Inez Röell.
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*11

Willem Oltmans, foto uit Yale University Class Book 1950.
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Het programma van het door Oltmans gearrangeerde optreden van het Concertgebouw-quartet op de
Nederlandse ambassade te Parijs.
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*13
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*14

Albert F. Hilverdink.
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*15

1953: Met Anton Constandse op de redactie van het Algemeen Handelsblad.
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*16

1953: Met Martin Portier op de Dam.
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[Nijenrode (1946-1948) (vervolg)]
een Amerikaanse secretaresse aardig, Ellen Broome. Zij schreef op een menu van
de U.S. Consulate Mess (zij werkte op het consulaat): ‘It is better to have loves and
lost, then never to have loved at all.’

30 februari 1948
‘We lunchten in een Ratskeller. Ik speelde op de cello van één van de orkestleden.
Later waren we ergens, waar ik wat piano speelde. Henk zat als enige hardop te
praten, wat me dermate stoorde, dat toen ik hem later in de lobby van het Bremer
Hotel toewierp: ‘Je bent een proleet en je zult er altijd één blijven,’ het een haar
scheelde of hij was me naar de strot gevlogen.’

2 maart 1948
‘Ik vind dat deze mensen als gekken leven. Ik dronk zelf voor het eerst een Manhattan,
maar het smaakt als bocht, als gif. Het geallieerde personeel hier serveert drinks
vanaf elf uur in de morgen en het gaat de hele dag verder te pas en te onpas dóór tot
's avonds laat de bars sluiten.’
‘Ze hebben verder getracht mij in bed te krijgen met een meisje dat Valery heet.
Zij was wel aardig en prettig om mee te praten. Maar ik hield niet van haar gezicht
en ze heeft een rare neus. Ik vind de Amerikaanse Vice-Consul, Elliot Miller, en zijn
vrouw aardig. Fletcher schijnt wat verliefd te zijn op een verpleegster, Catherine J.,
die morgen naar Parijs vertrekt. Henk kwam overigens vertellen, dat Fletcher zou
hebben geprobeerd met hem naar bed te gaan. Henk had, evenals Fletcher, een glaasje
teveel op.’

3 maart 1948
‘Fletcher (Bill) gaf me nog wat dollars om wat kleren te kopen in de militaire winkels
in Bremerhafen. Ik ben blij dat we morgen vertrekken, want iedereen is hier dagelijks
zat. Ik heb er met Henk bijna doorlopend ruzie over.’
Intussen had ik via Hans van Santen een alleraardigst meisje leren kennen,
Iny baronesse van Randwijck.

4 maart 1948 (brief van haar)
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‘... Alhoewel je een grote idioot bent houd ik wel van je. Ik heb altijd een voorliefde
gehad voor mensen die anders zijn dan anders. Vandaag ga jij naar Bremen. Je moet
me alles uitgebreid schrijven.’
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Zelf ging Iny naar Wildhaus im Taggenburg, kanton Sankt Gallen in
Zwitserland. Ze nodigde me uit er ook heen te reizen. Mevrouw Hofland
schreef me onder meer:
‘Ik zal je precies vertellen, wat ik voelde onder het lezen van je brief. Ik kreeg tranen
in mijn ogen, want ik kan me voorstellen, dat het plagen van Henk je pijn doet. Ik
dacht, kon ik ze nu alle twee maar even spreken. De één, dat ben jij Wim, moet zich
leren harden tegen teleurstellingen en de ander, dat is Henk, moet zich geen koude
onverschilligheid aanmeten, die hij niet bezit... Jij hebt gelijk, als je zegt, dat hij zich
anders voordoet dan hij werkelijk is. Hij is helemaal niet zo hard en cynisch als hij
nu lijkt. Ik weet zeker, dat hij wel op jouw vriendschap is gesteld. Kort geleden had
ik nog een gesprek met hem, waaruit ik dat duidelijk kon opmaken... Dikwijls als
hij pas thuis is van “Nijenrode” en dan in die grote stoel gaat zitten lezen en een
beetje “prettig denken” zoals hij dat noemt, zegt hij: “Mam, je weet niet hoe heerlijk
ik hier die stilte vind.” Dan begrijp ik hoe hij dat nodig heeft. Dan is het alleen maar
een kind, dat blij is dat hij thuis is... Ik voor mij ben overtuigd, dat die vriendschap
tussen jullie veel en veel langer zal duren, dan die twee jaren NOIB.’

17 maart 1948
‘Iny van Randwijck stelde voor, dat ik een weekeinde naar Den Haag zou komen en
dat zij een kamer voor me zou nemen in Hotel de Wittebrug, waar ze momenteel
met haar moeder verblijft.51. Eveneens 17 maart een briefje van de pianist George
van Renesse:
‘Het is mij niet mogelijk u in de juiste woorden te zeggen, hoe bijzonder verrast
ik was met uw charmante attentie. De film over het boek52. heb ik twee maal genoten.
Ik ben overtuigd, dat het lezen me nog verfijnder genot belooft... Daarbij stel ik uw
brief en niet het minst uw inschrift hogelijk op prijs, daar ik nu nooit behoefte
vergeten: de herkomst van dit boekske en daarmede - de kostelijke, zéér aparte avond
met Desi Halban op “Nijenrode”.’
Pauline de Ramaix zou in het huwelijk treden met Willem Quarles van
Ufford. Er waren allerlei moeilijkheden met de

51.
52.

Ik kan nergens vinden of ik ook ben gegaan, want het hele voorjaar van 1948 zit vol hiaten
in mijn dagboeken.
Weet niet meer welk boek ik hem ter herinnering gaf.
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kerk vanwege verschillende belijdenissen der geliefden. Omdat het
huwelijk in Den Haag zou worden gesloten, moesten er ook logistieke
voorzieningen worden getroffen, omdat de beide families uit verschillende
landen kwamen. Ik had Tante Déliane geschreven, dat ik in de kerk het
Requiem van Popper voor vier cello's met een aantal van mijn vrienden
zou kunnen spelen. Ik kreeg het volgende antwoord:
‘Tu me proposais de jouer un ‘Requiem’ ce qui est une partie de la messe
d'enterrement. Le mot latin signifie repos et vient dans la prière: ‘Requiem eternam
dona ei Domine! Tu comprends sans doute que j'ai un peu ri et que j'ai mis to lettre
de côté sans y répondre. J'ai beaucoup apprecié to gentille intention, et je t'en remercie
encore. Il ne faut surtout pas croire que je te garde même un ombre de rancune pour
cette petite difficulté d'argent...’
Zo'n blunder was voor mij jarenlang klassiek, en eigenlijk nog wel. Ik
wilde een bijdrage leveren, vond de muziek mooi en dacht verder niet ná.

17 maart 1948, ‘Nijenrode’
‘Mijn lieve kind,
Droefheid is iets wat diep in je zit. Het komt zelden uit. We leven allemaal in een
schil. Uiteindelijk doen we ons allen voor zoals ons het beste voor komt. We plukken
waar we denken iets te kunnen plukken. ‘Coeullir c'est vivre,’ zei Beethoven bij het
begin van zijn doofheid.
Vriendschap is iets ongelooflijks, maar ik geloof niet, dat het werkelijk bestaat.
Het is alléén een hulpmiddel om je zelf beter te begrijpen, of jezelf er bovenop te
helpen... Toch apprecieer ik jou erg, ook zonder schil. Hoop dat je voelt, dat dit waar
is. Laten we gewoon doen en gaan slapen.
Han André de la Porte.’
Behalve Han waren er natuurlijk dit tweede jaar verscheidene
medestudenten waar ik regelmatig contact mee had. Bijvoorbeeld mijn
neef G. Denninghof Stelling, Jan Piet Karssiens, Kees van Langeraad,
John Lioni, die eens een aardig portret van me maakte, dat ik zorgvuldig
heb bewaard, Bart Nijman (ook reeds overleden), S. Schaap, en van de
nieuwe lichting, die in 1947 arriveerde Hans Beynon, die
Indonesië-specialist van ‘De Volkskrant’ zou worden, M. van Boeschoten
en de dierbare Alex Labouchère.
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‘Dieu créait l'homme et lui donnait une compagne pour lui faire mieux sentir la
solitude.
Paul Valéry.’

27 maart 1948 (dagboek)
Paris, Hotel de France et de Choiseul
‘Vanmiddag naar Parijs gevlogen. William Fletcher, Hans van Santen en Michael
van Rossem van Sinoutskerke haalden me af. Het was helder weer en de Dakota
kwam precies over Kralingen. Ik kon Henks huis goed zien.

28 maart 1948
‘De paasmis in de Nótre Dame bijgewoond. De koren waren prachtig. De sfeer was
zéér bijzonder. Veel grijze, oude geestelijken namen deel aan de plechtigheid. De
kardinaal zegende speciaal de kinderen door ze even aan te raken... De rest van de
dag heb ik alléén door de stad gezworven. In de middag ontmoette ik monsieur Sévère
Marcoux, pianiste, compositeur, die me de Tuileries en het Palais Royal liet zien.
Hij was vriendelijk, maar wat plakkerig... Tot heel laat heb ik bij de Sacré Coeur op
de trappen gezeten en naar de lichten van de stad gekeken. Hoe eenzaam is het leven
en waarom vechten Henk en ik nog altijd om een lieve, simpele zaak; vriendschap?’
‘Soms zie je wel eens een aardig meisje, vooral als ze blond zijn en bruine ogen
hebben. Maar meestal zijn ze dermate opgefrunnikt, dat er niets aan is. Een stoer
verlangen naar een bed met een vrouw heb ik niet, zelfs niet toen we gisterenavond
in de club in Monmartre naakte vrouwen zagen.’

30 maart 1948
‘Gisteren met de trein naar Versailles. Lange tijd in het park in de zon gezeten. Daarna
het paleis zelf bezocht. Duizenden mensen, zalen vol schilderijen, zo kan je eigenlijk
niets “zien”.’
‘Parijs is luisterrijk. Ik ben er van overtuigd, dat ook hier - als overal - de ellende
niet is te overzien. “I am sure of that.” Ik zou graag met allerlei mensen willen praten,
horen hoe hun leven was. Ik zou notities maken en er aan werken.’
‘Het is zalig om alléén te zijn... Met wie je ook spreekt, iedereen begint op een
gegeven moment toe te geven dat men bezig is zich te realiseren, dat ware vriendschap
en liefde zeldzaam zijn of niet bestaan. Ouderen kunnen jongeren troosten. Zij bezitten
vaak een betere tactiek of techniek. Maar uiteindelijk komt alle ellende op hetzelfde
neer. Men stelt
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geen omlijnde grenzen aan de sexualiteit, die ook in het spel is. Precies zoals men
zich realiseert hoe de houding tegenover de medemens moet zijn, precies zó moet
men zich een grens stellen, wat te doen met de sexuele ‘power’.
‘Fletcher vroeg me gisteren wat ik van het leven verwachtte, wat ik me ten doel
stelde. Ik denk dat de beste oplossing is om te werken, te zorgen, te leven voor één
en dezelfde persoon...’
‘Het meeste van alles verlang ik ernaar nu thuis op de Pleyel mijn vingers te
strekken over Chopins étude, nummer één, tweede band.’

31 maart 1948
‘Lange tijd gesnuffeld bij Durand & Cie aan de Place Madeleine en “l'Apprenti
Sorcier” van Paul Dukas voor Mam gekocht.’

1 april 1948
‘Bij vertrek niet de “Air France” naar Amsterdam was dezelfde charmante stewardess
er als toen ik aankwam. Zij begeleidde de passagiers te voet naar de vliegtuigtrap op
“Le Bourget”. Ik besloot haar een kaartje te geven en vroeg haar, wanneer ze op
Amsterdam vloog mij dit te laten weten, dan kon ik haar dáár ontmoeten. Ze had
lieve, bruine, echte ogen.’
Professor Arnold Wolfers, Master van Pierson College aan de Yale
Universiteit, had me geschreven, dat ik hoogstens een zogenaamd
‘tuition-scholarship’ zou kunnen krijgen van 600 dollars, en dat ik zelf de
ontbrekende 1.200 dollars zou moeten kunnen fourneren. De
deviezenbepalingen, vooral ten aanzien van Amerikaanse dollars, waren
in 1948 stringent. Hoe dit op te lossen?
Mijn vader was zo aardig op 6 april professor Wolfers een dringende brief
te zenden met tekst en uitleg, hoe moeilijk, zomer onmogelijk het zou zijn
mij met dollars in Yale te helpen. ‘My son is very ingenious and I think
he will take some job to be selfsupporting in order to earn his living.’
van Michel van der Plas (B.G.F. Brinkel) voor Wim Oltmans
sonnet XXVIII
Ik heb het leed vervloekt, en het is niet geweken;
ik heb de dood gesmeekt, maar hij is niet gekomen;
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en toen mijn laatste schreeuw in tranen moest uitbreken,
had ik nog niets terug van wat mij was ontnomen.
En nu, mijn hart, en nu? Seizoenen zijn verstreken:
ben ik dezelfde dan die zingt onder de bomen,
die zachte lippen kust en bloemen langs de beken,
en die weer slapen gaat zonder voor vuur te schromen?
Kinderen langs de weg, die vlindertjes gaan vangen,
ach, als de zomer sterft, schreit niet achter de ruiten,
aanziet de dwaas niet die zich aan een boom gaat hangen,
maar gaat u aan uw dromen driftiger te buiten
en roep de zon terug op horens van verlangen.
Achter het slot zucht slechts wie zichzelf op wou sluiten.

Ik sprak Ben Brinkel, het latere lid van de hoofdredactie van ‘Elseviers
Magazine’ een enkele keer gedurende 1947-1948 op ‘Nijenrode’. Een
typisch produkt van een rooms-katholieke programmering. Over hem
schrijven deed ik nooit. Voor zover ik weet verwaardigde hij zich slechts
eenmaal, in 1981, een boekje van mij de grond in te schrijven.
Mijn paasverslag van het tweede studiejaar van het N.O.I.B. bevatte een
teken aan de wand. Maar dat wist ik toen dus nog niet. Voor psychologie
was de beoordeling inmiddels tot zéér goed opgeklommen; Engels, Frans,
Duits en handelswetenschappen vrij goed; economie, recht en
aardrijkskunde matig; en stenografie onvoldoende (interesseerde me
helemaal niet). Ditmaal was met rode typeletters ingevuld: studiezin, vrij
goed, maar, nu komt het: algemene houding onvoldoende! Aha! Rector
Habbema was nu duidelijk op het oorlogspad. Mijn verregaande inmenging
met het curriculum van het NOIB ten behoeve van de studierichtingen
diplomatie en journalistiek, samen met eerst Hofland en Hoefnagels, toen
met alléén Hofland en op het laatst geheel alléén, had de toorn van de heer
Habbema opgewekt. Drie van zijn studenten hadden hem in feite
gecorrigeerd, want zonder ons initiatief zou het niet zijn gebeurd.
Bovendien had ik me uitgesloofd om concerten als van Netty de Jong
(piano), Desi Halban en George van Renesse (zang en piano), het Bilhovens
strijk kwartet (met een uitvoering van het piano-quartet van Gabriel Fauré,
waar ik zelf de cello partij in speelde) en een lezing van mijn oom,
Alexander Poslavsky (psychiater) voor de studenten te arrangeren. Maar
het was duidelijk: Habbema zon desalniettemin op wraak.
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13 mei 1948 (dagboek)
‘Ernstig incident. Gisteravond werden Hofland, de Groot van Embden, Nijman,
Schaap en ik in kamer 12 zogenaamd betrapt door de heren Scratton en Kuyper voor
luid praten en lachen. Hofland rookte zelfs. We werden gesommeerd om voor straf
vanmorgen om 07:15 aan te treden voor ochtend gymnastiek, wat we vertikten.’
Het internaatshoofd, St. John Nixon, doorgaans een strikt redelijke man, vond
hierin aanleiding onmiddellijk een uitvoerig rapport aan dr. D.E.M. Habbema te
zenden. Deze zag nu zijn kans schoon en verwijderde ons voor veertien dagen van
het NOIB. (einde dagboek)
Nu hadden verscheidene ouders reeds herhaalde malen minder enthousiaste
verhalen van studenten over deze mijnheer Habbema te horen gekregen.
Mijn vader trad in ieder geval direct in contact met de vader van De Groot
van Embden (of omgekeerd). Op 17 mei 1948 zond mijn vader dan ook
een vrij uitvoerig en grondig gedocumenteerd - en juridisch onderbouwd
- epistel naar Ir. A. Plate, voorzitter van de Raad van Bestuur van het
NOIB. Ná zich beroepen te hebben op het reglement en andere
steekhoudende argumenten schreef hij:
‘Tot mijn spijt moet ik constateren, dat de rector zich thans bevoegdheden heeft
aangematigd, waarvan hij weet, dat deze hem uitdrukkelijk zijn ontzegd. Bij deze
overijlde strafoplegging heeft de rector de bijzondere plicht tot het horen van de
docentenvergadering verzuimd en verkeerd gebruik gemaakt van de gelegenheid en
middelen hem in zijn functie geschonken door zelf deze zware straf te willen
opleggen.’ (etc.)
Mr. Ir. A.C. Oltmans
Intussen vond ik het bij het mooie lenteweer allerminst onaangenaam naar
‘De Horst’ te kunnen terugkeren, naar hartelust piano te kunnen studeren
en oude vrienden te zien. Henks ouders logeerden enige weken in
Noordwijk aan Zee, zoals zij zo dikwijls deden, en ook daar ben ik een
aantal dagen naar toegegaan.
Op 24 mei 1948 antwoordden de heren Plate en Kunernan (van de KLM,
dus namens A. Plesman), dat zij na een diepgaand onderzoek hadden
moeten constateren, dat door de betrokken leerlingen niet was voldaan
aan een uitdrukkelijk rechtmatig gegeven opdracht en dat onze straf van
13 tot en met 27 mei van
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school te zijn gestuurd gehandhaafd bleef. Habbema kreeg gelijk, althans
zo leek het toen. Wat wij niet wisten was, dat het Bestuur van het NOIB
de affaire beschouwde als de druppel, die de emmer deed overlopen en
men Habbema steeds minder geschikt achtte om als rector aan te blijven.
Hij zou per 1 januari 1950 definitief verdwijnen om dus na het bekleden
van die post na vier jaren te worden opgevolgd door dr. E.B.J. Postma,
die dertig jaren rector van ‘Nijenrode’ zou zijn en deze taak niet verve en
succes tot 1980 heeft volvoerd.
‘... de dichter die de waarheid liegt.
Bertus Aafjes.’

29 mei 1948 (dagboek)
‘Terug op “Nijenrode”. Vele vrienden haalden ons in met een speciale handdruk.
Henk schreef tijdens ons extra verlof een boek, “Volgende week actiever”, waar hij
mij in beschrijft als Floris. Het zijn gesprekken tussen Joost (Henk) en Floris. Ik
vind, dat hij zich niet heeft kunnen losmaken van zijn afkeer voor mijn opvattingen.
Hij doet een krampachtige poging mijn standpunten weer te geven. En toch was de
sfeer waarin hij onze dialogen beschrijft ook dikwijls treffend juist. Hij lijkt me
dikwijls banaal en er zouden heel wat tussenzinnen kunnen worden weggeschrapt.
Ik houd er nog meer twijfel aan de persoon van Hofland aan over.’
‘Ik vraag me af, wat mijn commentaar zou moeten zijn. Misschien is het beter
niets te zeggen. Ik griezel, wanneer ik er aan denk dat hij dit aan zijn ouders of zijn
vriend Albert Heijmans van den Bergh zou laten lezen. Ik zou hem wel aanwijzingen
willen geven, maar dat zou hem zijn schrijvers waardigheid te na liggen. Hij zou
mijn suggesties toch niet aanvaarden, ook al zei hij laatst weer, wat in mijn dagboek
gelezen hebbende: ‘Wim, jij bent uniek.’
‘Wat besef ik weer duidelijk hoe dikwijls ik belachelijk voor hem moet zijn
geweest, terwijl ik zelfjuist dacht de grootste en naar nu blijkt niet begrepen en niet
gewaardeerde vertrouwelijkheid aan de dag te hebben gelegd. Ik heb me zwaar
vergist. En besef dit steeds meer. Ik ben vervuld van twijfel. Ik zal er verder over
moeten nadenken.’
‘Vanmorgen las ik zijn schriftuur geheel in de zon aan de vijver. Zowel vóór als
ná de lunch hebben we er uren samen over gesproken. Henk is toch buitengewoon.
Hij heeft voor mij zéér kostbare momenten. Dat is allemaal een feit en waar. Maar
toch, wat uit dit verhaal spreekt heeft met de Hofland
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warwinkel te maken, waar ik verder geen hoogte van kan krijgen.’

30 mei 1948
‘Toch zeg ik Henk telkens opnieuw, dat hij voor mij de meest waardevolle mens is,
die ik tot nu toe ontmoette. Ik ben overtuigd van zijn trouw en oprechtheid. Ik geloof,
dat dit ook altijd zo zal blijven.

31 mei 1948
‘Telefoon op het N.O.I.B. van de stewardess van de Air France, Micheline Vernier.
Ze is morgen in Amsterdam. Ik wil haar wel ontmoeten, maar heb eigenlijk geen zin,
omdat Henk stierlijk vervelend is.’

1 juni 1948
‘De nutteloosheid van homoseksualiteit weer eens ingezien, wat het dus ook is. Een
zéér bijzondere dag, maar weer eens veel te veel geld uitgegeven. Micheline is een
schat. Om 16:15 draaide een Buick met de kap neer het terrein van “Nijenrode” op.
Uit de auto stapten Miche en haar zwager, die voor zaken in Amsterdam had moeten
zijn. We hebben vele uren in “Esplanade” in Utrecht gezeten en er gedineerd.’
‘Er zijn natuurlijk duizenden lieve meisjes in de wereld. Het is allemaal niet
noodzakelijk nu juist precies een Frans meisje te kiezen. Jammer dat ik nu moet
bedenken, dat het zonde is geweest van het geld.’
‘Ik zou haar alsvolgt willen schrijven. “Ik houd van je gezicht en je ogen. Je haar
is prachtig. Je ogen zijn vol begrip. In één woord, ik houd van je op één of andere
manier. In dit opzicht zou ik je weer zo vlug mogelijk willen terugzien.’
‘Maar toch, ik kan niet echt met een vol hart van je houden. Ik weet zo weinig van
je. Ben je rooms-katholiek of protestant? Welke opvoeding heb je gehad? Wat doet
je vader? We moeten er immers in slagen nog zestig jaar met elkaar te kunnen
converseren, alhoewel ik op dit moment niet hoop te oud te worden...’

4 juni 1948
‘Ik zit op bed in Wassenaar bij Tante Jetty. Morgen moet ik toelatingsexamen doen
voor Yale University. Maar ik moet nog iets schrijven. We liepen gisteren na de thee
samen nog lang door de tuin van “Nijenrode”. “Wim,” zei Henk, “ik kan me niet
voorstellen voor mijn dood herrie met je te krijgen.
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We blijven altijd vrienden.’
‘Voor het eerst sinds we elkaar kennen heb ik hem geantwoord, dat ik veel van
hem hield. Hij bracht me weg naar de bus, omdat ik naar huis moest.’

5 juni 1948
‘Vandaag examen voor Yale gedaan in Den Haag. Viel wel mee. Hoop er het beste
van.’

10 juni 1948 (verjaardag)
‘Aunty zond me een biografie van Claude Debussy. Er was een kaart van Theo.
Wicher zond mij “Het Ken-Getal 3.5.39” van Mr. Dr. I.G. van Maasdijk, met als
onder-titel De code van de derde wereldcrisis. Ik liftte met Henk naar Amsterdam,
en we zagen de film “Gilda” met Rita Hayworth. We aten bij een Chinees en gingen
nog naar “La Cubana”. Met de laatste bus terug naarBreukelen. Dat was dan mijn
23ste verjaardag.’

12 juni 1948
‘Ik gaf op “De Horst” een feestje voor mijn verjaardag. Behalve Henk en Wicher
waren aanwezig: Hetty en Quirijn van Swinderen, Margaret en Suzy van Boetzelaer
van Oosterhout, Constant van Boetzelaer en Etty van Heyst, Jan Hein en Saskia
Kessler, Guus Kalff, Lydia van Reede, Alex Labouchère, Han André de la Porte,
Wim van Genderen Stort, Bas de Graaf, Wim de Groot van Embden, Jan Brander,
Boy de Jong, Ingeborg Prins van Wijngaarden en Dick Timmer.’
‘Hetty gaf me een doos briefpapier met een fraai gedicht. Het was prettig haar
terug te zien. Henk bleef logeren op ‘De Horst.’

20 juni 1948
‘Op Loosdrecht gezeild met Wicher, Margaret van Boetzelaer van Oosterhout en
Ernestine de Beaufort. Het was een absoluut heerlijke dag.’

24 juni 1948
Op 21 juni, Mams verjaardag, tot 19:30 op ‘De Horst’ gebleven. Theo en zijn vriendin
Quirine Hattink waren er. Ik sla ze met liefde gade. Vandaag, voor mijn vaders
verjaardag, heb ik een brief geschreven.’
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‘Micheline is jarig. Mijn hartelijke gelukwensen.’
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‘Vandaag kwam een telegram uit Yale University, met het grote nieuws dat ik voor
mijn toelatingsexamen ben geslaagd. “You are admitted first year Yale to matriculate
september fifteenth letter follows Edward Noyes”.’
‘Ik ben ongelooflijk blij en voel me après tout wel zéér bevoorrecht.’
‘Henk zit in Gorinchem in een militaire kazerne. Hij wordt daar gekeurd en
ingedeeld, maar komt nog terug voor eind-examen uitreiking.’

6 juli 1948
‘Heb Albert Plesman nog eens een gedetailleerd overzicht gezonden van mijn
indrukken over het NOIB en op welke punten de schoen hem mijns inziens wrong,
inbegrepen de opinie, dat rector Habbema beslist niet de juiste figuur was om aan
een dergelijk instituut leiding te geven.’

8 juli 1984
‘Vanavond werd ik om 19:00 uur bij de heer Habbema in de rectorskamer op het
kasteel geroepen. Eveneens aanwezig was het internaatshoofd, St. John Nixon. Het
was kennelijk D-Day voor de man. Met een zekere triomfantelijkheid kondigde hij
aan, dat hij en de lerarenvergadering tot de droevige slotsom waren gekomen, dat
ik, als enige van de studiejaren 1946-1948 geen eind-diploma zou krijgen. Mijn
prestatie's waren beneden peil gebleven,’ zei hij.’
‘Ik antwoordde hem, dat me dit speet, doch dat ik zojuist een telegram uit de V.S.
had gekregen, dat ik was geslaagd om toegelaten te worden voor de Yale Universiteit
en dat ik me er bijzonder op verheugde dáár naar toe te gaan. En omdat ik de audiëntie
als beëindigd beschouwde, stond ik op.’
‘Habbema: “Je gaat nu zeker je boeltje pakken en naar huis?” Ik: ‘Helemaal niet,
mijnheer Habbema, mijn ouders hebben niet voor deze cursus betaald minus een
week. Ik verheug me zéér voor de anderen en wil alle feesten meemaken.’
(St. John Nixon heeft nog jarenlang nadien over die confrontatie tussen de rector
en mij nagepraat, waarvan hij zei intens te hebben genoten. Ik wijdde aan het incident
in mijn dagboek verder nauwelijks aandacht.)
Ik eindigde de korte passage met ‘de man is gek’.’

12 juli 1947
‘Henk kwam gisteren terug uit Gorinchem met meesterlijke verhalen. We gingen
naar de sportwedstrijden. Mevrouw
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Boer, de secretaresse van Habbema, kwam me vertellen, dat ze haar pet voor me af
nam, dat ik zo sportief was te blijven. Ik begreep deze opmerking niet, want ik bleef
voor mezelf, omdat ik alles wilde meemaken en ook die laatste dagen bij Henk wilde
blijven. Het eind-diploma halen was voor mij irrelevant. Bovendien had ik een
volmaakt rein geweten over mijn “Nijenrode” parcours. Ik wist dat ik beslist niet
mindere prestaties had geleverd dan een aantal anderen. Ik ontmoette mevrouw
Habbema nog ergens en vroeg haar vooral aan de rector te zeggen, dat mij geen
gevoel van haat of gramschap bezielde vanwege de vuile streek van haar man mij te
laten zakken.’
‘Deze laatste dagen waren zelfs zeer prettig. Er was een uitvoering van “De
Koopman van Venetië”. Ik had Hetty van Swinderen uitgenodigd, die mee wilde. Ik
haalde haar bij de van Dedem's in 's Graveland af. Zéér plezierige avond.’
‘Vanmorgen was de uitreiking van de diploma's in de aula in aanwezigheid van
het Bestuur van Nijenrode. Ik was er natuurlijk bij, ook om mijn vrienden geluk te
wensen. Na afloop werd mijn naam twee maal via de luidspreker omgeroepen: ‘Wil
Oltmans even bij de heer Plesman komen.’
‘Ik had met de grondlegger van de K.L.M. een gesprek onder vier ogen van een
minuut of tien. Hij ging nader in op mijn rapport aan hem, en de activiteiten via
professor Weyer van het voorjaar. Hij scheen zich voortreffelijk te realiseren, dat er
nog veel op het NOIB zou moeten veranderen en dat het instituut als zodanig in de
kinderschoenen stond. Daarop zei hij: ‘Oltmans, je gaat nu naar de V.S. om te studeren
en dat is goed. Doe je best. Vraag aan de heer Kuneman het adres van mijn directeur
in Amerika. Wanneer je me nodig hebt, neem contact met hem op. Je weet het,
wanneer je bij de K.L.M. wilt komen, laat het me weten. Sukses met alles.’
‘Ik ging naar Kuneman en kreeg de aangeboden informatie.’
Albert Plesman was dan ook een man van formaat. De manier waarop hij
je aankeek, zijn optreden, wat ik noem, die ouderwetse Hollandse
rondborstigheid was natuurlijk ook werkelijk ‘goud’ waard. Na terugkeer
uit Yale zou ik hem opnieuw aan de Raamweg in Den Haag spreken. Hij
herhaalde zijn aanbod. Maar ik zag mijzelf toen niet als 39.999ste
werknemer de K.L.M. in duiken en dat heb ik hem ronduit gezegd. Plesman
had hier overigens volledig begrip voor. Later zou ik toch proberen bij de
KLM in dienst te komen, maar toen lukte het niet meer.
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‘De laatste dagen op “Nijenrode” waren prettig. Ik had dikwijls eraan gedacht hoe
het afscheid van de collega studenten na twee jaar zou zijn. Iedereen is alle
conflictmaterie vergeten. “Nijenrode” was een periode van affectie voor Henk
Hofland, zoals ik dat in mindere mate, en ook anders, op het Baarns Lyceum voor
Wicher van Swinderen had gevoeld. Ik ben van Henk gaan houden, ook al worden
mannen niet verwacht zulke taal te gebruiken. Maar vandaag is het of dit nu alles op
één of andere manier voorbij is. We zullen in het komende leven elkaar, wat, één of
twee dagen per keer zien. Dat is iets anders dan twee jaar een kamer delen en 's
avonds een appel op zijn bed klaar leggen. Die verwijdering zal betekenen, dat we
elkaar minder goed kennen. We groeien verder onze eigen richtingen uit. Moet je
hier somber over zijn? Ik geloof van wel. Het heeft zoiets tragisch, dat niets blijft.
We komen allen in de hemel om het eeuwige leven te genieten, zo luidt het verhaal
althans. Dat zou dus betekenen altijd alsnog samenzijn met de geen die men liefheeft.
Ik betwijfel deze gang van zaken ten zeerste.’
‘Hoe zal het verder gaan. Zal ik van Henk blijven houden? Blijf ik hem trouw? Ik
geloof nu van wel. Ik vraag me dit af, steeds opnieuw. Zullen alle hierop “Nijenrode”
opgebouwde banden nu voor de toekomst verloren gaan? Voor mij is dit afscheid
als een begrafenis.’
In deze geest stelde ik ook een afscheidstukje voor het Logboek van de
‘Nieuwe Compagnie van Verre’ samen, maar Peter van Schaardenburg
en J. Fuhri Snethlage van de redactie lazen het en vonden het onzin.

14 juli 1948 (dagboek)
‘Zag de film “Anna Karenina”. Opnieuw het thema: love. We zien iemand. De
sensualiteit neemt over. We zijn sexueel verliefd. We leren de persoon kennen. De
problemen vangen aan. Ik denk veel aan Micheline en hoe ik nu verder moet met
haar.’

17 juli 1948
‘Tennis wedstrijden in Noordwijk aan Zee. Wicher was er. Ik ontmoette Charles
Röell en zijn tweelingzusje Inez, een absolute schoonheid.’

21 juli 1948
‘Logeerde bij Henk om zijn 21ste verjaardag te vieren. We
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hadden meer dan uitstekend contact. We dineerden met zijn ouders in “Erasmus”.
Later ging hij even bij Mimi langs om voor haar bloemen te bedanken.’
‘Iederéén en alles verlies je en tenslotte blijf je over met je eigen cadaver. Het is
niet de kunst om te vergeten in het leven. Het is de kunst om je aan niemand en niets
te hechten. Ik vraag me trouwens af, soms, of Henk überhaupt in staat is om voor
iemand ooit in vervoering te raken. Je zou met een viool heel dicht bij zijn oor moeten
spelen, om hem tot ongecontroleerde, gevoelige emoties te brengen, laat staan ze te
uiten.’

26 juli 1948
‘Mr. J.J. Klaasesz, hoofd directeur van de PTT en lid van de Raad van Bestuur van
het NOIB antwoordt, dat er van de zijde van het Bestuur en de Raad van Toezicht
belangstelling bestaat een nader gesprek met oud-studenten te hebben, mits een
verzoek tot een onderhoud door een aantal hunner wordt gedaan.’

27 juli 1948, ‘De Horst’
‘Het is avond. De maan komt op en het is heerlijk buiten. De tuin is fris bespoten.
De rozen staan prachtig. Dit zijn de laatste dagen vóór Yale in mijn ouderlijk huis.
Tillot,53. de blauwe chow-chow van mijn moeder, zit zoet op de strap achter het huis.
Jammer dat zo'n lief beest zo kort leeft en Hitler zo lang.

30 juli 1948
‘Micheline logeert op “De Horst”.’

4 augustus 1948
‘Micheline vloog vandaag terug naar Parijs. We hebben meer dan heerlijke dagen
gehad. Op Loosdrecht met z'n allen gezeild, Micheline, Wicher, Han André de la
Porte, Inez en Charles Röell, Dick Timmer, Aurelia Groeninx van Zoelen, Agneta
van Son en vele anderen. Logeerden in Hamdorf. Dansten in “Meerrust” in Warmond
en waren twee dagen in Aerdenhout, voornamelijk met Han.’
‘Mijn ouders schijnen zéér op Micheline gesteld te raken. Iedereen was enthousiast
over haar. Ik denk veel na over deze unieke ontmoeting. Toch zal er lange tijd
overheen gaan voor ik werkelijk van haar zal kunnen gaan houden.’

53.

Naar het dier uit het toneelstuk van Maurice Maeterlinck.
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Henk Hofland meldt, dat het hem niet erg voor de wind, gaat. Hij is gezakt
voor de officierstest en is nu ingedeeld bij het derde regiment infanterie
te Bergen op Zoom. Verder had hij ‘het grote verhaal’ nu af, bestaande
uit een oplage van twee exemplaren. ‘Het was een heidens werk, maar ik
ben er toch mee klaar gekomen ondanks een groot aantal inzinkingen. Op
het resultaat ben ik natuurlijk nogal trots.’ Hij schreef verder:
‘Ik ga de zaak nu laten inbinden, compleet met colophon en dan komt er bovendien
een fotokopie in van het zelfportret dat boven mijn bed hangt. Ik denk, dat het voor
jou wel een beetje belachelijk zal klinken, maar je moet maar net doen of je het erg
leuk vindt... Ik weet niet in wat voor stemming je nu bent, maar het zou me niet
verwonderen, wanneer je op dit punt gekomen, de brief verscheurde. Tijdens het
schrijven heb ik het gevoel of ik in het donker met iemand sta te praten, die geen
antwoord geeft. Een onzeker gevoel dus.’

16 augustus 1948, Parijs (dagboek)
‘Met Wicher en Han André de la Porte in diens omgebouwde stationcar jeep, via een
plezierige lunch bij de familie de Ramaix in Baulers, hier gearriveerd op weg naar
Zuid-Frankrijk. Nu logeren we met ons drieën bij Micheline aan de Avenue de la
Bourdonnais, wat mogelijk is omdat haar ouders niet thuis zijn.’
‘Wicher en Han hebben aan Micheline gezegd mijn grote liefde niet al te ernstig
te nemen, want dat er wel meer dames in mijn leven waren gekomen en weer
verdwenen. Mam heeft me eveneens op mijn hart gedrukt, Micheline niet te laten
geloven, dat ik van haar hield, wanneer dit niet zo was. Ik geloof, dat ik eerlijk tegen
haar ben. Ik heb duidelijk gezegd, dat ik er heel lang over zou doen voor ik iemand
geloofde en dus lief kon hebben. Toch vind ik dat Han en Wicher zich hier niet mee
dienen te bemoeien. Voor ik zoiets zou doen. Geen haar op mijn hoofd zou er aan
denken. Wat wel waar is, is dat ik nauwelijks nadenk wanneer ik brieven schrijf en
nog minder met voorbedachte rade te werk ga in mijn dagboek.’
‘Parijs is heerlijk. Ik ben gisteravond opnieuw en alléén naar de Sacré Coeur
geweest. Ik denk ook veel aan Henk en vraag me af wat hij nu en of hij nu nog over
mij nadenkt. Waar zou hij zitten? In welke stemming zou hij zijn? Jammer dat mensen
nooit evenveel van elkaar houden.’
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‘Liefste Aunty,
Het is maar kort, maar ik moet u even schrijven. U kunt zich voorstellen hoe
heerlijk het was via Turnhout, Brussel en Compiègne naar Parijs te rijden. We zijn
overal vorstelijk ontvangen. We hebben het ongelooflijk, maar wat is het moeilijk
om er werkelijk van te genieten. Ik geloof zelfs dat het niet echt mogelijk is.
Als ik grote woorden zou gebruiken zou ik zeggen: De wereld is prachtig, met
alles wat er in is, maar wat hebben we er in godsnaam van gemaakt? Wat is het
intermenselijk verkeer eigenlijk primitief, bekrompen en behelpen. Misschien is dit
voor iemand van 23 jaar een achterlijke en verlate constatering. Maar wanneer je
weer eens, op andere plaatsen dan waar je aan bent gewend, ziet hoe het allemaal
tussen mensen verloopt, is het een koude douche.
Ik zou graag uren met u praten. Is ook die wens een afwijking, die in verband staat
met het beruchte Oedipus-complex? We vertrekken zo naar Chantilly op weg naar
Cannes. Veel liefs, Wim.’

23 augustus 1948
‘Heerlijke dagen aan de “Rivièra”. Veel herinneringen opgehaald aan de reis uit 1936
met mijn ouders en broers. Naar het Cap Martin Hotel gereden. We zijn veel met de
Labouchère's in Eden-Roc bij Antibes geweest. We logeren bij Mevrouw J.A. van
Dobben-Vuerhard in Golfe Juan, vrienden van Han. Micheline kwam naar Nice en
logeerde in de “Negresco”. Ontmoette kort haar vader, die teleurgesteld was op het
vliegveld, omdat zij niet bij hem maar bij ons in de auto stapte. Wicher vloog terug
naar Amsterdam. Wij volgden met de auto.’

6 september 1948
‘Ter gelegenheid van de kroning van Koningin Juliana het kroningsfeest “In Neerlands
Tuin” in het Olympisch stadion in Amsterdam bijgewoond.’

12 september 1948
‘Vandaag een bedevaart ondernomen naar Bergen op Zoom. Om 06:30 opgestaan
en ik was pas om 12:30 ter plekke. Henk bleek in de Korte Heyligers Kazerne te
liggen. Ik liet een pakje met sigaretten, chocola en andere dingen, die hij graag heeft,
voor hem achter. Ik wandelde weg en keek om naar de gebouwen tegen het bos. Hier
en daar kwam wat rook uit een
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pijp en sommige militairen liepen met etensblikjes. Ik zou hem graag even gezien
of gesproken hebben.’
Al gauw ontving ik een brief van Henk.

14 september 1948, Bergen op Zoom
‘Mijn algemene stemming is één van walging over alle zakken, die hier rondlopen
en over de sfeer van uiterste domheid. De confraters laten zich overigens uitstekend
exploiteren. Ze zijn volmaakt humorloos en ongevoelig voor alle soorten van moppen,
behalve de hele vieze. Dan is er nog een kleine groep “intellectuelen”, padvinderachtig
en anti-vloeken. De enige vent, die ik tot nu toe geschikt vindt, is een korporaal, die
ook uit Rotterdam komt en even weinig militair is als ik.’ En verderop:
‘Na alle bezwaren te hebben overwogen, heb ik besloten om maar te deserteren,
voor ik hier aan de rotzooi ben gewend. Wat ik nu nodig heb is een basis in het
buitenland, voor ongeveer één maand, waar ik kan logeren om verder een plan de
campagne op te stellen. Ik realiseer me zeer goed, dat de publieke opinie dan bijzonder
anti-Hofland zal zijn, en dat ik kans heb om in de gevangenis te komen en nog veel
meer, maar hier blijven en drie jaar in militaire dienst zitten is nog veel minder aardig.
Wat ik nu van je vraag is medeplichtigheid voor één maand, dat wil zeggen, het
uitzoeken van een pied-à terre, waar men geen morele bezwaren heeft. Denk er goed
aan, dat je kans hebt op uitkotsing, de bak, enzovoorts. In ieder geval is de zaak diep
geheim, en er mag met niemand over worden gesproken. Bedenk wel, dat ik weinig
geld heb (maximum ongeveer duizend gulden) en dat de vraag “geheel vrijblijvend”
is.’
‘Ik heb Henk per expresse geantwoord en wijd me geheel aan zijn zaak.’

15 september 1948
‘Een zéér onaangename botsing met mijn moeder. Ik vind dat zij er veel ongezonde
gedachten op na houdt. Ze kafferde me uit, dat ik nooit iets deed, tot mislukking was
gedoemd en absoluut niets in mijn leven zou bereiken. Ik werd ook erg boos en
slingerde alle denkbare verwijten naar haar hoofd, inbegrepen de slaag, die ik als
kind had moeten verduren om muziek te leren.’
‘Zoals altijd na dergelijke dieptepunten wilde ik wat later aan de vleugel me gaan
afreageren, toen ik niet alléén eerst de
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muziekkamer afgesloten vond, maar later ook de vleugel zelf. Belachelijk. Zal er
ooit een einde aan die narigheid en elkaar kwetsen komen?’
‘Intussen blijft Micheline één van mijn grootste zorgen momenteel.’

21 september 1948, ‘Bergen op Zoom’
‘Lang gesprek met Henk gedurende zijn eerste avond permissie over zijn vluchtplan.
Ik geloof, dat hij nog aarzelde. “Ga alsjeblieft mee als ik naar het buitenland moet
gaan,” zei hij.’

28 september 1948
‘Beste Wim,
Om een misverstand op te helderen, ik twijfel allerminst aan ons plan en weglopen
doe ik hier in ieder geval. Ik heb er absoluut niets op tegen naar wat voor plaats dan
ook te gaan, maar om als soldaat naar Indië te worden gestuurd, daar bedank ik voor.’

29 september 1948 (dagboek)
‘Op vrijdag 24 september ben ik met de ‘Air France’, en Micheline als stewardess,
naar Parijs gevlogen. Haar moeder was alleen thuis en ik kon het onmiddellijk prima
met haar vinden. Bovendien had Micheline haar mijn problemen verteld hoe Yale
gefinancierd te krijgen, ook waar de deviezen bepalingen niet het overmaken van
geld naar de V.S. toelieten. Haar moeder stelde voor dat er een oplossing zou kunnen
worden gevonden via vrienden van de familie in New York.54.
‘Micheline bezorgt me slapeloze nachten. We wandelden in het Bois de Boulogne.
Ik voel me sterk tot haar aangetrokken. Zeker, maar ik hou nog altijd veel meer van
Henk. Micheline en alles wat er bij komt is zo verleidelijk, maar Yale hoeft desnoods
niet. Hoe los ik eerst het desertatie probleem van Henk op.’

4 oktober 1948
‘De moeder van Micheline blijkt een uiterst cordate dame. Zij heeft haar vriendin in
NYC, Madame Suzanne van Acker, getelegrafeerd en reeds nu is er antwoord uit de
V.S.

54.

Mijn ouders zouden dan geld op een rekening in Nederland kunnen storten.
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gekomen, dat de familie van Acker bereid is zich voor mij garant te stellen, ook wat
betreft mijn studie aan Yale. De moeder schrijft me een buitengewoon hartelijke
brief, die zodanig is gesteld, om me het gevoel te geven, dat ik haar bemiddeling
rustig kan accepteren.’
‘Intussen is Micheline zelf hier één week. Heb haar met Wicher en Han van
Schiphol gehaald. Yale University liet weten, dat ik uiterlijk 30 oktober in New
Haven, Connecticut moet arriveren, wil ik alsnog de colleges kunnen inhalen van
dit semester.’
‘Theo en Hendrik hebben besloten naar Zuid-Afrika te vertrekken. Ze hebben voor
dit doel een Lincoln Zephyr met open dak gekocht en stellen zich voor van Bosch
en Duin naar Kaapstad te rijden. Verder weg van de Sovjets, die dus verondersteld
worden vroeg of laat West-Europa onder de voet te zullen lopen, kan haast niet. Het
komt er op neer, dat we uitgerekend alle drie in dezelfde maand, october 1948,
uitvliegen en het oudernest “De Horst” voor goed verlaten.’
‘Ik zie aan mijn ouders, dat ze er zéér van onder de indruk zijn. Ik vind het ook
eigenlijk vreselijk verdrietig voor ze. Nu zullen we allemaal voor vele jaren uit elkaar
liggen. Het deprimeert me zéér. We hebben allemaal dezelfde separatieangst
problemen.’

13 oktober 1948
‘Met Hendrik een afscheidsbezoek bij onze charmante grootvader, Ir. Willem Oltmans
in Amsterdam gebracht. De Lincoln rijdt prima, maar ik benijd ze niet om die tocht
zonder eind. Ze willen dwars door de Sahara trekken.’
‘Bij thuiskomst één van de naarste gesprekken van mijn leven met mijn ouders
gehad. Mijn vader zegt nu geen cent voor Yale te willen bijdragen. Hoogstens kan
ik een vliegbiljet naar New-York krijgen, wat eigenlijk klinkt als: “dan zijn we
tenminste eindelijk van je af.” Had geld in onze context een economische functie,
en werd het gebruikt om te binden?’

14 oktober 1948
‘Het affidavit van de familie van Acker, afgegeven op de National City Bank of New
York, is gearriveerd. Hierop kan ik nu naar de V.S. vertrekken.’
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18 oktober 1948, ‘Bergen op Zoom’
‘Beste Wim,
Ik zal je een uitleg geven van het voorlopig uitstellen van ons plan.
1. Op het ogenblik zou je in het hele West Europese blok worden gepakt wegens
desertie uit het leger van een van de landen die bij het blok behoren... Dit betekent
dus, dat je in Europa praktisch nooit veilig bent... 2. Gevoels argumenten. Hoewel
ik mij dat in het begin anders had voorgesteld blijk ik toch gehecht te zijn aan oude
dingen, Mimi, boeken, het veilige bestaan thuis enzovoorts. Bovendien als ik binnen
niet al te lange tijd zou weglopen, dan zou dat voor mijn vader en moeder op zijn
minst een beroerte betekenen... Op het ogenblik valt het leger nogal mee.’
Die storm was dus gaan liggen.’

19 oktober 1948
KLM passage geregeld.’
‘Met Micheline voel ik me dikwijls heel gelukkig. Ik wil alléén nog absoluut niet
het gevoel hebben gebonden te zijn. Ik overzie de toekomst nog niet met haar. Toch
is ze zo ongelooflijk lief voor me. Zaterdagavond heeft George van Renesse hier nog
op “De Horst” een afscheids-recital gegeven voor sommige van mijn vrienden. Dat
leek me het mooiste vaarwel, met elkaar verenigd zijn in muziek, en dan zijn wijze
van muziek presenteren.’
‘Wicher en Hetty waren er, Lex en Lucie Poslavsky, Guus Kalff, Alex Labouchère,
Netty Feldhaus van Ham en haar moeder, en de Müllers, waar ik in Bilthoven muziek
mee maakte. Mijn ouders schitterden door afwezigheid. Bij zijn voordracht van Clair
de lune - wat ik dus zelf altijd probeer te spelen - biggelden de tranen over mijn
wangen, denkend aan het komende afscheid van alles, mijn jeugd, “De Horst”, mijn
vrienden.’

20 oktober 1948
‘Micheline is langer gebleven. We zijn volkomen zeker van elkaar. We zijn ringen
gaan kopen. Ik heb haar uitgelegd, hoe werkelijke liefde door samen zijn groeit en
door het beleven van het leven met elkaar. Zij is lief, spontaan, alles. Ze wilde samen
in een kerk gaan en we hebben hand in hand gebeden. Daarop vertrok ze naar Parijs.
Mijn ouders delen wel duidelijk in de blijdschap van deze verbintenis. Er is nu, ook
voor Micheline, een soort verbond gesloten vóór mijn vertrek.’
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24 oktober 1948
‘Het is me een behoefte je nog even te laten weten, hoezeer ik je hartelijkheid en
enthousiasme op prijs stel... Ik zal Yehudi Menuhin met tact trachten te bewerken.55.
George van Renesse.’

28 oktober 1948
‘Bezocht Henks moeder ten afscheid in Rotterdam en reisde door naar Roosendaal
om Henk nog te bezoeken.’

55.

Van Renesse had me mijn mening gevraagd of hij een concert tour met Menuhin naar de
Philippijnen moest maken. Ik raadde het hem natuurlijk sterk aan. Hij zond me later knipsels
en het zou een éclatant succes zijn.
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Yale
(1948-1950)
31 oktober 1948, ‘New York City’ (dagboek)
‘De eerste indrukken zijn overstelpend. New York City is niets voor mij. Het verkeer
raast en tiert. Iedereen heeft vliegende haast. Het is een gekkenhuis. Madame van
Acker reserveerde de Y.M.C.A. aan de 34ste straat voor me, “want dan krijg je het
beste voorproefje van Amerika”, verzekerde ze me door de telefoon. Ik zit op kamer
1446. Het heeft veel van een huurkazerne.’
‘Mijn vertrek uit Bosch en Duin en “De Horst” was een ramp. Met Hendrik en
Theo reeds in Algiers op weg naar Kaapstad, was ik de laatste der Mohikanen, die
voor goed het nest uit vloog. Mam was ontroostbaar. Zelfs mijn vader was onder de
indruk. Nu wij weg zijn wordt het buitengoed opgedoekt. Mijn ouders en Wicher
kwamen mee naar Schiphól. Wicher bleef nog tot de kist echt vertrok.’
‘Ik kwam hier via Prestwick en Gander met een viermotorige Lockheed
Constellation van de KLM. Op het vliegveld Idlewild lag een boodschap om naar
de Y.M.C.A. te gaan.’
‘Ontmoette vanmorgen aan het ontbijt Bob Johnson, een soldaat met verlof. Hij
had in alles zin wat ik wilde gaan doen. Dus eerst naar een kerkdienst in de Mable
Colligiate Church of Fifth Avenue. De mensen zagen er uit of er een bruiloft werd
gevierd. Wel een beetje anders dan de boertjes in Nunspeet. De kosters droegen een
jaquet en een anjer in het knoopsgat. Er was een koor van jongens en meisjes in
paarse toga's. Na afloop werd ik voorgesteld aan dominee Norman Vincent Peale,
blijkbaar een bekende redenaar hier. Vond wel, dat er wat overdreven werd gedaan
omdat ik Hollander was.’
‘'s Middags met Bob naar het Metropolitan Museum. Hier hangen ze een
Rembrandt, Cézanne en Greco gewoon naast elkaar. Dan wint Rembrandt helemaal.
Was het Aldous Huxley, die van Greco heeft gezegd, dat hij schilderde alsof hij alles
vanuit de maag van een walvis zag? Liet een fotocopie maken van een zéér modern
schilderij, “Jive” van Bauer, om aan Henk te zenden. Micheline is een engel, maar
ik kan
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Henk niet vergeten.’

1 november 1948, ‘Manhattan’
‘Vannacht de gedenkwaardige ervaring gehad van een man gelijktijdig in mijn bed.
De pret duurde niet lang, want ik maakte er een vroegtijdig einde aan. Het volgende
gebeurde: In een melancholieke bui was ik in de Y.M.C.A. vanavond naar de eerste
étage gegaan, waar een vleugel stond. Al gauw stonden er jongens om me heen. Eén
er van, een blonde Canadees, ging zelfs naast mij op de pianobank zitten. Toen ik
later naar mijn kamer wilde gaan vroeg hij of hij mee mocht. Ik vond dat een prima
gedachte, want ik voelde me alléén en had zelfs nogal heimwee. Na een tijdje op bed
te hebben zitten praten, begon ik me uit te kleden en dook in bed. Hij zat op de rand
er van en wat nooit eerder was gebeurd, hij legde zijn hand op de deken op de plaats
waar mijn geslachtsdeel zich bevond. Ik kreeg dan ook prompt een erectie.’
‘Na een poosje stelde hij voor bij mij te blijven slapen. Ik zei: “Het bed is veel te
klein,” maar het wond me allemaal zéér op en ik protesteerde niet echt.’
‘Hij kroop zonder veel omhaal naast me en zo lagen we op onze rug met elkaar
te praten. Toen hij echter langzaam zijn hand in mijn pyamabroek stak, vond ik het
genoeg geweest, stond op en zei, dat het beter was, dat hij in zijn eigen kamer ging
slapen.’
‘Het is voor mij totaal onbegrijpelijk waar iemand het idee vandaan haalt om op
die manier uit te voeren wat hij denkt of misschien wel voelt en verlangt en nog
onbegrijpelijker om die handelingen dan nog eens te herhalen ook.’

3 november 1948, ‘Yale University, New Haven, Connecticut’
‘Arriveerde hier met de New-Haven Railroad vanuit New York City. Ontmoette
vrijwel onmiddellijk de heren Edward S. Noyes, met wie ik had gecorrespondeerd,
en Richard C. Carroll, Dean of Students. Er werd overeen gekomen, dat ik tot Kerstmis
vier colleges zou volgen: politieke wetenschappen, waarvoor ik was gekomen,
geschiedenis van de V.S., en Engels en Frans. Bovendien kreeg ik een job aangeboden
in de Yale Music School, het conservatorium. Ik zou in de muziekbibliotheek werken
voor 294 dollars in de maand cash om in mijn onderhoud te helpen voorzien. Het
was wel een baantje wat 16 uren van mijn tijd in de week vergde.’
‘Wat is begonnen als een kennismaking en een verkennend
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gesprek op ‘Nijenrode’ met William Fletcher zou werkelijkheid worden. Ik zat op
Yale. Er was nog geen kamer beschikbaar in Pierson College, waarvan professor
Arnold Wolfers, het hoofd van het Political Science Department, de Master was. Ik
ging dus voorlopig naar kamer 377 in Wright Hall.

8 november 1948
‘Eerste brieven van mijn moeder en Henk. Mijn broers staan op het punt de oversteek
van de Sahara te beginnen op weg naar Nigeria. Henk gaat nu naar de kaderschool
in Weert “om sergeant te worden of zoiets”, schreef hij.’

11 november 1948
‘Heb twee studenten leren kennen, precies zoals ik het eerste uur op “Nijenrode” in
Vierhouten tegen Henk Hofland aanliep.’
De één was Frederick Ashley Heath, een Argentijn van Amerikaanse
afkomst. Zijn vader leidde de ‘Esso’ in Argentinië. Freddy was in
Buenos-Aires geboren. Hij was een intense muziekliefhebber, die de ganse
dag langspeelplaten - toen voor mij een nieuwtje - draaide. Al de eerste
week op Yale gingen we in zijn beige Dodge via de Connecticut Parkway
naar New-York om een uitvoering van het vioolconcert van Mendelssohn
in Carnegie Hall bij te wonen. Hij studeerde, als ik, Political Science. We
zouden één jaar lang onafscheidelijk blijven.
De andere student was Erling Christophersen, een blonde Noor, die
medicijnen studeerde. Zijn vader was cultureel attaché op de Noorse
ambassade in Washington D.C. Ook met hem zou ik één jaar bevriend
blijven, tot zij beiden in de zomer van 1949 Yale verlieten.
Later zouden zich nog twee studenten bij onze groep van drie aansluiten:
een Portugees en een Fransman. Antonio baron de Almeida Santos
studeerde aan het Yale Conservatorium, onder meer bij Paul Hindemith.
Hij zou in 1949, na beëindiging van zijn muziekstudie in Yale, mijn ouders
in Nederland bezoeken. Mijn moeder nam hem mee naar Eduard van
Beinum. Hij is een internationaal bekende dirigent geworden. Ook Philips
heeft platen met hem gemaakt.
De Fransman was Giles Durant des Aulnois, heden ten dage notaris, met
een imposant kantoor in het achtste arrondisement in Parijs. Ook zijn vader
was notaris. Dit was een familietradi-

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

153
tie. Zijn voorvaderen behartigden de juridische belangen van Franse
koningen.
Het is niet toevallig, en kenmerkend, dat ik gedurende de achttien maanden,
dat ik op Yale verbleef, meestal vertrouwelijke betrekkingen met niet
Amerikanen onderhield. Van de vele duizenden studenten heb ik
voornamelijk vijf Yanks die tijd leren kennen: William Mann, Perry True,
William Barney, Richard Kaufman en Hugh Wilson. In de meer dan 25
jaren, dat ik in de V.S. heb gewoond, heb ik trouwens maar sporadisch
echte vrienden gemaakt: een dame van zeventig jaar in Washington D.C.,
twee scriptschrijvers in Hollywood, een echtpaar in Los Altos Hills,
California, Jonathan Raymond, waar ik later over zal spreken. Mijn
ervaring is, dat je in de V.S. vele, vele mensen leert kennen, maar het
blijven meestal relaties, die zijn te vergelijken met wat de Japanners
noemen ‘het tekenen van bloemen op water’. Althans, zo is het mij vergaan.
In de jaren volgend op Yale en na mijn huwelijk met Frieda Westerman
- emigreerde ik in 1958 permanent naar de V.S. Dikwijls heb ik me
beziggehouden met de vraag, wat mensen uit andere delen van de wereld
van Amerikanen onderscheidt. Ik denk, dat er geen land ter wereld is waar
geld, van huishoud-centen tot en met de meest absurde miljardenuitgaven
voor bewapening, een zo overwegende rol is gaan spelen in het dagelijkse
leven en denken als in Amerika. In de ‘mind’ van de Amerikanen staat de
dollar bovenaan. In nagenoeg ieder gesprek duikt de waarde, die aan geld
wordt gehecht op, thuis, op straat, over een kopje koffie, tot en met de
saunakamers van de massagehuizen toe. Overal domineert het totem van
de ‘green-back’ de contacten. Dollars zijn in de verste verte geen
hulpmiddel meer bij het tot standkomen van financiële transacties. Neen.
De dollarepidemie staat centraal als grote prijs van de dagelijkse jacht naar
meer. De dollar kent geen grens in het consumptiepatroon van de doorsnee
Amerikaan. Er bestaat geen verzadigingspunt ten aanzien van het bezit
ervan.
Daar staat tegenover, dat men geen einde kent aan de mogelijkheden, wat
met dollars te doen, wanneer men er voldoende van heeft. Als gevolg van
de dollarrage is anderzijds juist geen land ter wereld zo creatief en
expansief als juist Amerika. De lucide Franse minister voor cultuur, Jack
Lang, heeft dan ook eens in Mexico gezegd, dat er in de rest van de wereld
een kruistocht diende te worden georganiseerd tegen ‘financieel en
intellectueel imperialisme’. Hij verduidelijkte, dat deze nieuwe vorm van
expansie niet meer was gericht op het veroveren van gebied, maar dat ‘het
bewustzijn of manieren van denken of leven’ het
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doelwit vormen. Hij gaf tezelfdertijd toe, dat zijn directe chef François
Mitterand een enthousiast kijker naar de televisie-serie ‘Dallas’ was.56.
De Amerikanisering van het dagelijkse leven is inderdaad een gevaar, dat
tegenwoordig de hele wereld bedreigt. Of men het zich kan permitteren
of niet, tegen iedere prijs probeert men Amerikaanse levensgewoonten te
imiteren. De zuigkracht van Amerikaanse verworvenheden speelt tot en
met Oost-Europa een gevaarlijke rol. Vooral de jeugd loopt met Amerika
weg. Ik was hier zelf in 1948 mede debet aan. Eén van de eerste aankopen,
die ik deed in Yale, waren blue jeans. Wanneer jongeren in Moskou in de
zeventiger jaren me mijn jeans van het lijf wilden kopen, heeft me dat
nooit echt verbaasd. Ik kende hetzelfde verlangen uit West-Europa uit de
jaren onmiddellijk na de oorlog, toen textielgoederen in Nederland nog
op de bon waren.
Ervaring nummer één is dan ook geweest, dat het misschien lijkt dat een
buitenlander gemakkelijk in de Amerikaanse samenleving integreert, maar
dat hij in werkelijkheid, zeker de eerste generatie van emigrant-zijn, een
buitenstaander blijft al was het maar vanwege zijn accent. Ik heb het dan
ook nooit over mijn hart kunnen verkrijgen, al ben ik in 1958 ingezetene
van de V.S. geworden, om Amerikaans staatsburger te worden en mijn
Nederlandse paspoort op te geven.
Ik had mijn cello mee naar Yale genomen. En al spoedig kreeg ik een
uitnodiging van de familie Van Heuven, een voormalige oogarts uit Utrecht,
om kennis te maken. Mevrouw Van Henven speelde in het New Haven
Symphonie orkest. Zij introduceerde me bij Richard Donovan, de vaste
dirigent. Voor ik het wist zat ik in de repetities van het orkest en speelde
ik 23 november 1948 in mijn eerste Amerikaanse concert mee: Händel,
Piston, Brahms, Franck en Wagner. Hoe plezierig ik dit ook vond, het was
niet bevorderlijk voor mijn leerprestaties, want ik verloor er nog meer tijd
mee. De zoon van de Van Heuvens zou diplomaat worden en was lange
tijd verbonden aan de Amerikaanse ambassade te Den Haag. Hij zit in
1985 aan de onderhandelingstafel bij de ontwapeningsgesprekken in
Genève. Waarmee ik nog eens wil onderstrepen, dat ook de muziek me in
het leven als journalist dikwijls aan contacten heeft geholpen.
Freddy Heath zou vanaf de eerste week op Yale de focus van mijn
belangstelling gaan uitmaken, zoals dit enigermate in Baarn met Wicher
was gebeurd, en zeker op het NOIB met
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Henk. Niet dat mijn studie of de onderwerpen van de colleges me niet
interesseerden, maar mijn prioriteit lag, en ligt ook vandaag nog, bij zéér
bepaalde en geselecteerde mensen en niet bij einddiploma's en titels, laat
staan bij dollars. Was ik niet immers nog altijd op zoek naar een
acceptabele vervanging van wat ik als kind had gemist?
Mijn moeder verwonderde zich blijkbaar over de snelheid waarmee ik
vrienden maakte. Want nàdat ik met enthousiasme over de kennismaking
met Freddy en vrijwel gelijkertijd met Erling had geschreven, vroeg ze
me reeds op 25 november 1948: ‘Zijn die Freddy en Erling werkelijk
aardig? Hoe ben je juist aan hen gekomen?’ Ja, dat was het 'm nu juist,
hoe was ik aan Wicher en Henk gekomen?
Mijn diepe belangstelling in Baarn, Breukelen of New-Haven voor mijn
vrienden had niets te maken met homoseksualiteit of een verlangen naar
lichamelijk contact, niet openlijk en niet heimelijk. Fysieke contacten
zouden er tot mijn 25ste jaar en ná Yale dan ook nooit bestaan tussen mijn
vrienden en mij.
Tot 1950, en ik beken dit tot mijn schande en met schaamrood op de kaken,
speelde seksualiteit helemaal geen bewuste of waarneembare rol in mijn
leven. Ik was ongetwijfeld het totale produkt van een uitgesproken
Victoriaanse sfeer in mijn ouderlijk milieu. Men ging met elkaar om alsof
er geen seksualiteit tussen mensen bestond. De Victoriaan zocht immer
naar zuivere liefde zonder daarbij de sensualiteit te betrekken. Ik begreep
heel goed, dat jongens om me heen er op los rotzooiden en de seksuele
daad per se niet met liefde verbonden, maar dat gedrag beschouwde ik
toen als de verhouding man-vrouw reduceren naar het niveau van de
hondjes in het park.
Seks om de seks beschouwde ik in die dagen eerder als een noodzakelijk
kwaad. Zelf was ik er niet in geïnteresseerd. Een seksuele ervaring met
een ander had ik op mijn 23ste jaar, toen ik in de V.S. aankwam, nog niet
gehad. De seksualiteit, zoals mijn vrienden daar mee om sprongen, zag ik
als ‘neussnuitwerk’, wat niets met ‘houden van’ had te maken. Ik wilde
het beleven van de liefdesdaad bewaren tot ik echt de natuurlijke behoefte
zou voelen om seks met een ander mens te beleven als de kroon op de
relatie en niet andersom. Om me heen constateerde ik, dat relaties bijna
steeds met seks begonnen, waarna wanhopig werd geprobeerd datgene
waar het werkelijk om ging hierbij aan te passen. Dat was voor mij een
boek van achteren naar voren lezen, zoals de Japanners doen.
Een therapeut zou waarschijnlijk hebben gezegd, dat ik bezig was mezelf
bij de omschakeling van het ‘pleasure principle’ naar
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het ‘reality principle’ op een gigantische wijze te verlakken, en dat mijn
ontwikkeling op pathologische wijze in het rijk van de verbeelding was
blijven steken. Ik had misschien inderdaad mezelf een verhaal op de mouw
gespeld, dat de bevrediging van seksuele instincten moest vervangen. De
werkelijkheid, zoals ik die om me heen zag, beviel me echter niet en was
voor mij onaanvaardbaar, zodat ik me in een eigen wereldje terugtrok en
vluchtte in een nep-redenering gemengd met fantasie.
Micheline Vernier bleef in het middelpunt van de sector vrouw staan. Ik
schreef haar bijvoorbeeld op 24 november 1948:
‘My dear wife,
Your letter was so “lief”, so full of understanding, that I thank you and your mother
both for your understanding, friendship and love. But I will answer your letter not
tonight. I feel too depressed for various reasons. I saw a film alone. Afterwards I
walked trough the streets of New Haven, this strange town in this strange world. So
many people were killed in this film by bombs and war, that I became sick from it.
Returning to my room I felt the same way as I used to feel when I was young when
I walked in the fields in Bosch en Duin with the dog of my grandmother. Did I ever
tell you, that my parents gave away my own dog when I was away in school and
never told me where it had gone? That was one of the things that terribly hurt me at
the time, although they never knew it or realized it. All those memories came back
to me tonight... What is the aim of people in life? Do they really live to make their
wife and children truly happy? I have my doubts. Sometimes I even fear there will
be a third world war and I will never have a chance to make you a happy woman.
To think of the possibility, that a war may come and never to have had a chance at
all to love somebody, who loves you too, and live together, and build a life as God
has taught people to do, this frightens me. Tonight, life seems without purpose to
me, so I better stop writing.’

25 november 1948 ‘Norwalk, Connecticut’ (dagboek)
‘De van Acker's hebben mij geïntroduceerd bij Franse vrienden, Wladimir Archawski,
president van de Dutch-American Mercantile Corporation in Wall Street. Madame
Archawski is een telg uit het geslacht Lazard, van het Franse bank conglomeraat. Ze
hebben twee zoons en twee dochters. Ze wonen hier op een heerlijk buiten. Ik zat
voor het traditionele Thanksgiving diner bij hen aan. Het was een ouderwets
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gezellige dag, die me enigermate aan de Schimmelpennincks deed denken.’

27 november 1948
‘Een lange brief van Henk. Hij zit nu bij de Huzaren in Amersfoort en zendt me de
groeten van Charles Röell en Dick Timmer, die daar ook zijn ingedeeld. Henk schreef:
‘Na “rijp beraad” ben ik lid geworden van de communistenbond Spartacus. Ik ben
zelfs van plan werkend lid te worden. Deze communisten hebben niets van de
Waarheid-domheid en zijn even anti-Russisch als anti-Amerikaans. Ze geven een
blaadje uit, dat goed wordt geredigeerd, veel te ingewikkeld is voor de gewone
arbeiders en dus voortdurend in financiële moeilijkheden zit. De hele zaak is volstrekt
niet57. populair, uiterst links, en op het anarchistische af, zodat ik voorlopig tamelijk
geestdriftig ben.
Het enige waar ik nog aan moet wennen is de terminologie, die op mij een
kinderachtige indruk maakt. Men spreekt elkaar aan met kameraad en makkers, de
wereld is verdeeld in proletariërs en uitbuiters of kapitalisten, kortom het doet op het
eerste gezicht een beetje aan Jan van Hoeve denken, maar alléén op het eerste gezicht,
want zoals ik al heb gezegd, de beweging is verre van dom. Voor een soldaat in
dienst van Hare Majesteit is het communist zijn een ontzettende misdaad en in het
bijzonder een communistische huzaar is onmogelijk. Alleen dat te bedenken geeft
mij al een prettig gevoel.’
Het liep tegen Kerstmis en het einde van het eerste semester. Per 1 februari
1949 zou ik in overleg met professor Wolfers in de tweede helft van het
Junior jaar worden geplaatst, zodat ik het Senior en laatste jaar voor de
Bachelor of Arts Degree in Political Science tussen september 1949 en
juni 1950 zou kunnen halen. Dit betekende wél, dat ik vanaf het komende
semester geen tijd meer zou hebben om 16 uren per week in het
Conservatorium te werken of om mee te spelen in het New Haven
Symphony Orchestra en dus mijn sociale activiteiten tot een minimum
zou moeten gaan beperken. Maar hoe zou ik dan in mijn onderhoud kunnen
voorzien? Ik zong ook nog in een kerkkoor voor drie dollars per uitvoering,
maar de financiering van mijn verblijf in Yale bleef lapwerk.
Ik schreef mijn ouders. Die waren echter om allerlei redenen in de
contramine wat mij betreft. Ten eerste zeiden ze, dat na mijn
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vertrek er ‘een stroom’ van onbetaalde rekeningen was gekomen. Toen ik
om een specificatie vroeeg, kreeg ik bedragen opgegeven als 13 dollars
aan een vriendin van William Fletcher en via ‘Nijenrode’ had hen een nota
van 130 gulden onbetaalde tompoezen bij bakker Roskam in Breukelen
bereikt. Inderdaad bracht ik vroeger fietsladingen vol gebak mee naar mijn
vrienden op school. En het was waar, dat ik hoogst nonchalant was met
afrekenen, een slechte eigenschap, die vanzelf verdween toen ik later beter
in de slappe was kwam te zitten. Maar dat was pas na 1960 en in de V.S.
‘De Horst’ werd verkocht en mijn ouders zouden een ruime flat van zeven
kamers in ‘Huize Zonnehoek’ in de Laraissestraat in Amsterdam gaan
betrekken. Ik had van hen begrepen, dat ze eigenlijk uit
veiligheidsoverwegingen en uit de overtuiging dat de Sovjets op den duur
West-Europa onder de voet zouden lopen, liever helemaal uit Europa weg
wilden. Om die reden had ik reeds geschreven, dat indien ze naar de V.S.
wilden komen, ik alles zou regelen en dat ik over voldoende contanten
beschikte om mijn vader op enigerlei wijze weer aan de gang te krijgen.
De toon van het antwoord van mijn moeder was voor mij nieuw. Ik kon
me niet herinneren eerder iets dergelijks liefs van mijn ouders te hebben
gelezen. Op 9 december 1948 schreef zij:
‘Allereerst onze zéér grote dank voor je genereuze aanbod om ons zo gauw mogelijk
naar de V.S. over te hevelen. We appreciëren dit allebei buitengewoon en zullen er
misschien in uiterste nood ook wel gebruik van maken, met dien verstande, dat we
natuurlijk nooit als twee blokken - en nog een klein blokje, Tillot - zouden willen
fungeren. Stel je voor. Jij moet in ieder geval in Yale blijven en daarvan maken wat
er van te maken is voor je toekomst.’
Tussen Kerstmis en de eerste dagen van januari 1949 maakte ik met Freddy
een autotocht naar Lake Placid, Lake Champlain, Sarratoga en Albany.
We logeerden in skiclubs en bridgden met meisjes. Prachtige bossen en
bergen. Soms vond Freddy een dame van zijn gading en liet mij dan
ogenblikkelijk als een baksteen vallen, waardoor ik meer dan eens langere
tijd alléén kwam te zitten. Ik begreep zulk gedrag niet en had zelf dus
andere prioriteiten. We luisterden na thuiskomst naar Mams
lievelingsmuziek, ‘Nights in the gardens of Spain’, voor piano en orkest
van Manuel de Falla, Van muziek genoten we in ieder geval beiden even
intens.
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Mijn tweede concert, in januari 1949, met de New Haven Symphonie
Orchestra onder leiding van Hugo Kortschak, met medewerking van de
Russische violist Tossy Spivakovsky, zou tevens het laatste worden. De
hele familie Archawski was er voor naar New Haven gekomen. Ook Tony
en Erling waren aanwezig. Freddy liet verstek gaan. Hij had een afspraakje.
Intussen schreef Henk die dagen vanuit Amersfoort dat het Huzarenleven
hem bitter tegenviel. In typische Hofland-stijl gaf hij cryptische
beschrijvingen van op rapport te zijn geroepen bij de ritmeester tot en met
de laatste schietoefeningen met mortieren of ‘Piat’ anti-tank ‘gevallen’.
Opnieuw begon hij het onderwerp deserteren aan te roeren, vooral wanneer
hij bij de stormpioniers zou worden ingedeeld, die bovendien waren
voorbestemd naar Indonesië te worden gezonden.
In Yale hoorde je nauwelijks iets over ontwikkelingen in de internationale
politiek, laat staan over de tweede politionele actie van Nederland tegen
Sukarno. De eerste oorlog tegen de jonge Republiek Indonesia was
zogenaamd op advies van luitenantgouverneur-generaal H.J. van Mook
door premier L.J.M. Beel op 20 juli 1947 bevolen.58. Later zou ik de heren
Beel en Van Mook zelf spreken en bleek het allemaal anders te zijn
geweest. Maar van het voorspel tot die eerste politionele actie hadden we
op ‘Nijenrode’ eveneens nauwelijks iets gemerkt. Me echt verdiepen deed
ik die jaren absoluut niet. Het onderwerp Indië was voor mij met de
beëindiging van de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van de
Republiek in 1945 afgesloten. Bovendien had ik nog nooit een aardig
woord over Sukarno gelezen en in mijn omgeving was men unaniem van
mening, dat de nieuwe leider van Indonesië aan de eerste de beste boom
diende te worden opgeknoopt.
Mijn ouders schreven over een luchtlanding bij Jogjakarta op 19 december
1948 en de gevangenneming van Sukarno, Hatta, Sjahrir, Hadji Agus
Salim en andere leden van het Indonesische kabinet. Amerikaanse
medestudenten vroegen soms naar wat Nederland in vredesnaam uitvoerde
in Indonesië, maar aangezien ik er absoluut niet van op de hoogte was,
moest ik een verklaring schuldig blijven. Uit de schaarse berichten in de
Amerikaanse pers, die we op Yale te zien kregen was duidelijk, dat de
V.S. kennelijk sympatiseerden met het Indonesische verlangen zich los te
maken van de koloniale overheersing. Ik was ook bezorgd om de
verschillende vrienden, waarvan ik wist dat
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zij in het koloniale leger in Indonesië dienden.
Intussen schreef Henk Hofland, dat hij met Sint Nicolaas ‘Les Faux
Monnayeurs’ had gekregen.
‘Het boek van André Gide is beslist het beste werk, wat ik de laatste tijd heb gelezen.
Er komen onder anderen twee jongetjes in voor, die hele goede vrienden zijn maar
elkaar voortdurend verkeerd begrijpen. Daardoor krijg je de bekende situaties - zoals
ik heb proberen te beschrijven in het Joost-Floris verhaal. Gide heeft ze echter zo
nauwkeurig uitgepluisd en zo goed aangevoeld, dat je je tijdens het lezen betrapt op
het zogenaamde instemmende geknik. Ik moest steeds aan ons denken. Ook afgezien
van deze verhouding is het een meesterlijk boek. Nadat ik het voor de tweede keer
had uitgelezen, heb ik mijn eigen verhaal nog eens bekeken. Ik ben tot de conclusie
gekomen, dat er nog heel wat aan ontbreekt. Het plan is nu om de hele zaak om te
werken, te beginnen bij de voorrede, die toch eigenlijk maar ontzettend gepruts is.
Verder wordt het hoofdstuk Floris uitgebreid, al zijn lulligheid wordt zorgvuldig
geëlimineerd en dit gedeelte krijgt ook een ander einde. Dat nieuwe einde is evenmin
in overeenstemming met de werkelijkheid, maar de erotische touch verdwijnt... de
kunst is nu om Gide en zijn imponerende voorbeeld te vergeten.’
Hij schreef ook, van zijn moeder te hebben gehoord, dat ik haar ‘een
buitengewoon lieve brief’ had geschreven. ‘Ze wilde tenminste niet
vertellen, wat er in stond.’
Ik had Henk geschreven, in reactie op zijn tweede aankondiging te willen
deserteren, dat ik misschien kon arrangeren, dat hij in Cap Antibes
onderdook. Hij antwoordde, dat hij ‘zéér geestdriftig’ was over dit voorstel,
dat leek op ‘een vertrek naar een soort reservaat van absolute rust’. Het
kazerneleven in Amersfoort bleef een ramp voor hem. Bij zijn vader had
hij de complete werken van Busken Huet gevonden, ‘een uitgave, die in
mijn zak past’. ‘Die man is heerlijk sarcastisch, iedere bladzijde zit vol
met subtiele hatelijkheidjes op de manier van Du Perron, maar in een veel
minder agressive stijl - zonder dat je je hem met een rood hoofd voorstelt
- en dat maakt het eigenlijk veel beter.’ De Indonesische kwestie speelde
die dagen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ik besloot via
de Nederlandse autoriteiten in New-York een deskundige uit te nodigen
om voor de International Relations Club in Pierson College een
uiteenzetting te komen geven over het Nederlandse standpunt. Op 18
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januari 1949 om 19:30 sprak dr. Herman Friedericy, Hoofd van de Afdeling
Politieke Zaken van het Ministerie van Koloniën in Den Haag voor Yale
studenten. Hij bracht ter ondersteuning van zijn betoog een voormalige
Indonesische rechter, Wiadjono Kusomo mee en een zogenaamde
radio-specialist, Rudi Gontha. Deze laatste zei een vriend van Hans Beynon
te zijn. Eveneens was meegekomen Leopold Quarles van Ufford, secretaris
van de permanente Nederlandse delegatie bij de UNO. Hij was de broer
van Willem Quarles, die laatstelijk met Pauline de Ramaix uit Baulers
huwde.
Ik vond het verhaal van de heren au fond propagandistisch en vrij
onsmakelijk. Er werd volledig geredeneerd vanuit het standpunt, dat
Indonesië absoluut niet onafhankelijk was, zoals door Sukarno en Hatta
in 1945 afgekondigd, en dat de Nederlandse oorlog in Zuidoost-Azië om
die drogreden volledig gerechtvaardigd zou zijn. Met Gontha raakte ik
zelfs in conflict. Hij begon te huilen en zijn Amerikaanse gastheer, een
Yale professor, reageerde met een trillende lip. Eigenlijk rook ik voor het
eerst lont door een voor mij althans vrij doorzichtig gepresenteerd verhaal
over ‘good guys’ (Nederlanders) en ‘bad guys’ (Sukarno en diens
aanhangers).
Later nodigde mevrouw Doris Wolfers, de vrouw van de Master van
Pierson College me uit voor een glas sherry en bracht tactvol naar voren,
dat ik een beetje de bijnaam van ‘the sweeping Dutchman’ begon te krijgen
vanwege de gepeperde uitspraken, die verschillende mensen van mij
registreerden. Een week later stelde ze voor samen naar een film te gaan.
In 1985 woont zij in Vermont en schildert. Professor Wolfers is reeds lang
geleden overleden.
De laatste dagen van januari 1949 maakte ik met Freddy Heath een
autotocht naar New York en Washington, waar we de bekende toeristische
plekken bezochten, zoals de National Gallery of Arts en de beroemde
plantage van Mount Vernon. We gingen ook een paar dagen op stap met
een vriendin van Wicher, Dolly van Suchtelen, die als secretaresse van de
Marine Attaché op de ambassade werkte.
Wicher van Swinderen probeerde eveneens naar de V.S. te komen. Ook
hij was overtuigd van de permanente dreiging vanuit Oost-Europa.
Gelukkig kon ik via de heer W.V. Archawski een zogenaamd ‘affidavit’
voor hem krijgen, gedateerd 18 februari 1949, waardoor de weg naar ‘de
vrijheid’ voor hem werd gebaand. Hij zond me onmiddellijk een hartelijk
telegram naar Yale en was kennelijk zeer dankbaar.
Een stroom van brieven arriveerde van Henk vanuit Amers-
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foort, zoals op 23 en 31 januari en 6 februari 1949. Op 31 januari 1949
arriveerde een hartekreet per expresse, omdat hij nu verwachtte mogelijk
in maart al naar Indië te worden gezonden. Hij wilde weten of mijn
onderduikadres in Cap Antibes waterdicht zou zijn. Op 20 februari schreef
hij:
‘Ik weet niet of de Amerikaanse kranten de Indische kwestie goed behandelen, want
als ze dat doen kan je constateren dat het een heerlijk preu is. Ik lijd aan het zuiverste
ressentiment, dat je je kunt indenken, want bij elke nieuwe regeringsstap, waarvan
je vooruit weet, dat hij de rotzooi alléén maar verergert, geniet ik. Het zijn ook wel
verbazend zielige prutsers, Beel, Romme c.s. Dat kan je zonder ressentiment zelfs
zien. Het zijn lullen.’
Zag de film ‘Red Shoes’ met Moira Shearer en was er van onder de indruk.
Ik schreef in mijn dagboek:
‘Vanavond ben ik verdrietig en gegrepen door twee rode schoentjes. Soms zie ik
zoveel mooie gedachten voor me en tegelijkertijd allerlei treurigs. Wat voel ik mezelf
toch slecht voorbereid op het leven. Ik mis iedere drang naar het volbrengen van een
bepaalde carrière in wat maar ook. Waar wringt de schoen hem toch precies? Ik dank
God voor zowel mijn geluksgevoelens als mijn intense eenzaamheid.’

26 februari 1949 (dagboek)
‘Micheline is momenteel in Noorwegen. Ze heeft echter kans gezien om door de
“Air France” op de lijn naar New-York te worden geplaatst. Het zal niet lang meer
duren voor ze hier komt. Ze is met haar familie naar de Boulevard Suchet verhuisd.
Ik krijg veel brieven en schrijf haar bijzonder regelmatig. Ik verheug me zéér op haar
komst.’

2 maart 1949
‘Ik speel thans in het strijkkwartet van het conservatorium de cello. Ik probeer ze er
toe te krijgen mijn lievelings piano-quartet van Gabriel Fauré op het repertoire te
nemen. Freddy kwam naar ons luisteren.’
‘Ik heb Wicher laten beloven, dat nu ik hem aan een “affidavit” voor de V.S. heb
geholpen hij in Bilthoven in de tuin geen eekhoorns meer mag schieten. Hij
antwoordde mijn verzoek te zullen inwilligen.’
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14 maart 1949
‘Wonk Schimmelpenninck, luitenant van de Huzaren is in Midden-Java gewond
geraakt en in een hospitaal in Solo overleden. Zijn zoon is geboren en zal nu zijn
vader nooit hebben gekend. Het verlies voor de Schimmelpennincks is niet onder
woorden te brengen. Ik ben in een kerk een kaars gaan branden. Hij zou in de toren
van een tank hebben gestaan, toen een Indonesische scherpschutter hem in zijn nek
raakte.’
‘Vandaag schrijft Henk, dat de dreiging om naar Indië te worden gezonden wat is
afgenomen:
In het begin van de vorige week ben ik twee dagen in Oldenbroek geweest om mij
te bekwamen in het schieten met mortieren, maar aangezien de Nederlandse staat
nog steeds noodlijdend is en blijkbaar op de oorlogsbegroting alleen uitgaven
voorkomen voor alle soorten kool en broodbelegging, was er maar één granaat
voorradig om af te schieten. De rest van de tijd heb ik mij kunnen voorstellen hoe
het er in Siberie uit zal zien, want het was ijskoud en het sneeuwstormde.’
De zinloze dood van Wonk Schimmelpenninck hernieuwt mijn belangstelling voor
wat er in Indië in werkelijkheid speelt, maar voorlopig ben ik te diep in het Yale
wereldje gedompeld om er de Nederland versus Sukarno affaire nog bij te gaan doen.
Als ik over Wonk nadenk kan ik me nauwelijks voorstellen dat hij er gewoon niet
meer is. Ik zou hierover willen schrijven en, zoals er met zijn leven door alle betrokken
partijen is omgesprongen, vooral dieper willen analyseren. Zij, die dergelijke rampen
met hun ‘geloof’ opvangen, denken dat ze er mee opschieten, maar ze houden zichzelf
grandioos voor het lapje. Jung heeft gelijk; dat werkt slechts als doekje voor het
bloeden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een kaars te gaan branden, waar ik een handje
van heb.

20 maart 1949 (dagboek)
‘Micheline schrijft volgend op het bezoek van mijn ouders aan de familie Vernier
in Parijs. Micheline had zitten trekken, dat ik de zomer in hun appartement aan de
haven van Cannes zou komen doorbrengen om mee te gaan zeilen op hun driemaster
op de Middellandse Zee. Mijn ouders hadden de wens uitgesproken, dat ik in de V.S.
zou blijven en werk zou zoeken voor de zomermaanden om in mijn onderhoud te
voorzien. Ook waren mijn ouders bereid 10.000 gulden over te maken op een rekening
van de heer W. Archawski in Am-
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sterdam, om zodoende mijn verblijf op Yale verder mogelijk te helpen maken. Er
was dus een soort krijgsraad geweest tussen beide families en men scheen een
uitermate plezierig contact te hebben opgebouwd. Foto's van één en ander begeleidden
het overzicht van de gebeurtenissen.’
‘Micheline betekent voor mij, wat nog nooit iemand voor me heeft betekend. Ik
zou haar nu in mijn armen willen sluiten en haar lippen willen voelen en haar danken
voor haar toewijding en loyaliteit, die zo helemaal uit haar lieve brief spreekt. Ik zal
dus hier blijven en werken. Maar wat? Iedereen zal weg zijn met vacantie: Freddy
gaat naar Buenos Aires, Erling naar Oslo en Tony naar Parijs.’
Die dagen in Yale speelden mijn vrienden nog steeds een belangrijke rol
in mijn dagelijkse leven, maar ik hield me ook diepgaand bezig met
liefdesgevoelens voor Micheline Vernier. Ik miskende allerminst het
bestaan van de zogenaamde ‘body chemistry’, waar de heren in mijn
omgeving zo kwistig mee omsprongen. Ik interpreteerde dit gedrag echter
toen nog als ten grondslag liggend aan ongecontroleerde, driftmatige,
primitieve, biologische processen, samen te vatten als uitingen van de
‘body machine’. Manhaftig hield ik vast aan mijn prioriteit: het contact
van mens tot mens komt vóór het contact van dier tot dier.
Het klink bombastisch, maar het was voor mij gewoon wáár. Dat was mijn
opvatting en ik handelde er naar. Ik wilde geen seksueel contact zonder
dat ik vooraf overeenstemming en liefdevolle harmonie voelde, die me
werkelijk aansprak en raakte. Micheline had me met haar hele hart lief,
dáár twijfelde ik geen moment aan. Maar zolang ik haar kende, had ik me
nog geen enkele maal geroepen gevoeld om een uitzonderlijke uitspraak
of een onder woorden gebracht gevoel of gedachte in mijn dagboek te
noteren. Het was vooralsnog een totaal oppervlakkige relatie gebleven.
De dikwijls herhaalde verzekering, dat zij van me hield en haar leven aan
me wilde geven, zei me in feite niet genoeg. Ik kende haar niet. Althans
niet in de verste verte zo intiem als Henk of Freddy. Micheline en ik
spraken niet werkelijk met elkaar. Althans, onze gesprekken benaderden
die met mijn vrienden in geen enkel opzicht. Wat dat betreft scheen er
meer reden toe te zijn met een vriend te slapen, die te omhelzen of de
sensualiteit te laten gaan, dan per se seksueel contact tot een vrouw te
beperken, omdat het aldus strikt biologisch zou zijn voorgeschreven of in
het verhaal van Adam en Eva zou zijn voorgevallen.
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Het is een feit, dat wanneer een warm gevoel wordt opgewekt, dit dikwijls
ook seksuele prikkels met zich meebrengt. Het is eenvoudig níet zo, dat
praten één aspect van een relatie zou zijn en seks of ‘sensual arousal’ een
ander. De nietbotteriken of mannen die niet à priori een Berlijnse muur
trekken tussen zichzelf en een andere man, zullen er weinig moeite mee
hebben een kameraad te omhelzen of in elkaars armen te slapen. Dit is,
voor mij althans, een volkomen normale voortzetting van een intiem
verbaal contact. Zo kan ik me voorstellen, dat een man een vrouw lief
vindt en nader wil leren kennen en dus ook met haar slaapt zonder binnen
de kortste keren een liefdesdaad zelf te volvoeren en zeker niet, wanneer
hij die vrouw in ernst benadert. Vrijen, ook in bed, met een man of een
vrouw is, in Freudiaanse termen, eveneens een vorm van intiem zijn met
elkaar, van met elkaar ‘spreken’.
Aldus opereerde mijn intieme gevoelsleven in de dagen, dat ik me had
voorgenomen Micheline tot mijn vrouw te kiezen. Ik besef nu dat het een
benadering van de hofmakerij was van vóór de Eerste Wereldoorlog. Want
mijn vaders zuster, mevrouw Juliana Cornelia Mennega-Oltmans, vertelde
me eens op 88-jarige leeftijd, dat toen zij als jonge vrouw in Utrecht voor
tandheelkundige studeerde, een net jong meisje gerespecteerd werd. Zij
vervolgde: ‘Ik zat in het bestuur van het tandheelkundige studentencorps
en uit dien hoofde kwamen jongens ook wel eens 's avonds naar mijn
kamer. Maar dacht je, Wim, dat ze zoveel als mijn elleboog zouden
aanraken? Tegenwoordig is het een bende en de gevolgen zijn er dan ook
naar.’
Voor mijn doen was ik in 1949-1950 ‘modern’ omdat ik het als geoorloofd
beschouwde bij Micheline te slapen. Dat had ik toen bovendien niet
jongens, met uitzondering van Hofland, nog nooit gedaan. Maar ik vond
het absoluut niet vanzelf spreken om me dan ook meteen maar vrijheden
te permitteren en te gaan experimenteren met een vrouw als Micheline,
die ik inderdaad respecteerde en serieus beschouwde als de mogelijke
moeder van mijn kinderen. Ik was bovendien nog lang niet echt zeker van
haar. Ik vond dus niet, dat het gerechtvaardigd was om verder te gaan zoals
mijn vrienden deden. Wat zou er anders over zijn gebleven van de waardige
liefdesdaad als kroon op werkelijke, bewuste, diepgevoelde affectie?
Eros was eens de Griekse tegenpool van de Romeinse Cupido. Eros was
de zoon van Chaos en belichaamde de oorpronkelijke krachten der natuur.
Eros was de verpersoonlijking van de harmonie en de scheppende kracht
in het universum. In de Griekse kunst werd Eros als een gevleugelde
schoonheid afgeschilderd,
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waarbij de ogen waren afgedekt om de blindheid van de liefde te
symboliseren. Hij droeg een zilveren boog en zilveren pijlen bij zich,
waarmee hij angels van verlangen in de boezems van mannen en goden
schoot. In de Griekse mythologie dankte het leven haar bestaan aan
waarachtige Eros.
Het bedrijven van pure seks zonder een greintje Eros viel voor mij in Yale
nog altijd onder het hoofdstuk zoölogie. Ik vond, dat mijn vrienden zich
gedroegen als aapjes in Artis. En ik gewaagde meer dan eens van mijn
mening, waar ik smakelijk om werd uitgelachen, wat me overigens koud
liet, want ik was overtuigd, dat ik - voor mij - gelijk had. Ik was als gezegd
ook eigenlijk produkt van een familie, waar men met elkaar om ging alsof
mensen geen geslachtsdelen hadden. Later hoorde ik van vriendjes, dat ze
op zes- zeven- en achtjarige leeftijd met elkaars pikkies speelden of in
hooischelven met meisjes stoeiden. Wel, die geneugten waren aan mij
falikant voorbij gegaan. Ik vroeg me trouwens bij het aanhoren van
dergelijke indianenverhalen wel eens af of ik in mijn jeugd door het
uitblijven van de nieuwsgierigheid of drang naar exploratie van de seks,
abnormaal was geweest. William Blake heeft eens gezegd: ‘Hij, die
verlangt maar niet handelt, verspreidt pestilentie.’ Ik verlangde niet en
handelde dus ook niet.
Geen wonder, dat Sigmund Freud over ‘het moeras van neurotische
symptomen’ zou spreken, refererend aan de vele vormen van frustratie en
waanzin, die zich rond het onderwerp seks afspelen.
Ik had er geen enkele behoefde aan om met stoer te doen jegens vrouwen
mijn dapperheid, mannelijkheid of identiteit te bewijzen of herbevestigen.
Ik wenste niet, noch jegens een verhouding met een vriend, noch jegens
liefdesgevoelens voor een vriendin, de zuiverheid van de gevoelens en
emoties door sensualiteit te laten vertroebelen en overheersen. Ik was
misschien dan 23-24 jaar oud, maar ik hield zowel bij jongens als bij
meisjes nog steeds mijn handen strikt thuis. Over de foto, die voor het
Yale Class Book van 1950 in New Haven van mij werd gemaakt, wordt
door een huidige vriend dan ook gezegd, dat ik er toen in 1949
‘onaangeraakt’ uitzag. Dat was een feit.
Voor mij stond vast, dat mijn vrienden, die zéér regelmatig vrouwen pakten,
seksuele activiteiten lieten prevaleren boven de ‘eros’ in haar zuiverste
vorm. Want eros betekende immers niet alléén het seksueel in elkaar op
gaan van twee mensen. Het betekende ook, zoals de Amerikaanse
psychoanalyticus Rollo May schreef: ‘Andere vormen van liefde, het
hunkeren naar meer kennis en het gepassioneerd zoeken naar een verbond
met
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de waarheid.’59.
Ik ben inderdaad zo lang als ik me kan herinneren bezig geweest met het
hartstochtelijk zoeken naar waarheid en misschien wel het meeste naar
waarheid, naar geloof in een ander mens. Vandaar ook misschien deze
halve eeuw dagboeknotities, die mij thans behulpzaam zijn bij het
benaderen van hoe het echt, naar waarheid, is geweest. Aleksandr
Solzhenitsyn heeft geschreven: ‘Hoe graag zou ik mijn leven geven,
wanneer ik daarmee de zaak van de waarheid zou kunnen dienen.’ Ik zou
hem willen parafraseren en zeggen, dat ik hierbij een beschrijving van een
leven aanbied, waarbij maximaal naar waarheid werd gestreefd. Dat wil
zeggen: wie de zaak van de waarheid werkelijk wil dienen, behoort bij
zichzelf te beginnen. Mijn dagboeknotities hebben het resultaat van dit
streven vergemakkelijkt.
We zijn eigenlijk de totaalsom van alle gebeurtenissen en belevenissen
uit ons leven. We belichamen de unieke ervaring van onze handel en
wandel. We zijn het maximale produkt van onze levensjaren. Daarnaast
maakt, vormt en ontdekt de persoonlijkheid zichzelf door een toetsen aan
de omgeving, door ervaring en door lief en leed. Eros verbindt feiten en
waarden. Eros moet het bindende element zijn tussen de buitenwereld en
de mens in wording. Eros is niet alléén de dimensie die de biologie met
het individu verbindt. Eros biedt basisingrediënten van het leven als liefde,
vriendschap, tederheid en geloof in één ander. In mijn benadering van de
buitenwacht was het toen volmaakt irrelevant of de uitverkorene een man
of een vrouw was. Ik verdiepte me vanaf mijn jeugd in beide geslachten.
Maar in ‘ontmoetingen’ met mijn vrienden vond ik vanaf het begin vormen
van contact, die vrouwen, die ik benaderde, niet in de verste verte
evenaarden. Ik verdiepte me niet samen met Micheline in André Gide,
maar met Henk. Ik luisterde niet met Micheline naar ‘Die Lieder eines
fahrende Gesellen’ van Mahler maar met Freddy. Er viel tussen mijn
vrienden en mij nooit iets werkelijk essentieels te overbruggen. Er was
zoveel wat nooit behoefde te worden uitgesproken. Er was een vorm van
zielsverwantschap met mijn vrienden, die vanzelfsprekend was. Belangrijke
gelijkgestemdheden behoefden niet te worden verwoord, laat staan
uitgelegd. Bij vriendinnen daarentegen diende altijd weer te worden
uitgespeld wat à priori begrepen en juist geïnterpreteerd had behoren te
zijn. De voorgekauwde uiteenzetting vernielde dan dikwijls bij voorbaat
die wonderlijke

59.

‘Love and Will’, W.W. Norton & Compagny (1969), pag. 78.
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primaire ongeschondenheid van de relatie, waar ik juist bij vrienden zo
van kon genieten.
Sommige lezers zullen op dit moment menen te hebben gesignaleerd, dat
mijn leven in Yale in de richting van de homoerotiek schoof. Ik
constateerde inderdaad steeds meer en duidelijker, dat vrienden in zovele
opzichten op me zelf leken, dat ze voor mij vormen van vertrouwdheid en
herkenning vertegenwoordigden, die ik bij vriendinnen niet vond. Vrouwen
waren totaal andere wezens. Onbereikbaar en mysterieus, alsof zij een
geheel andere taal spraken. Ik dacht echter niet aan homoseksualiteit. Dat
was ver van me. Anderen zullen zich hier afvragen: was de man niet in
staat de afstand tussen de seksen te overbruggen? Of kon hij dit niet of
wilde hij dit niet?
Ik wilde het absoluut zeker wel. Ik speelde niet met Micheline. Ik was
fysiek tot in mijn kleine teen tot haar aangetrokken. Ik geloofde, dat ik
van haar zou kunnen gaan houden. Maar wanneer ik toen, omdat onze
lichamen er om vroegen, reeds de geslachtsdaad met haar zou hebben
opgevoerd, zou voor mij de Eros, de vrucht, de climax, de intense
schoonheid van het wonder man-vrouw, althans wat Micheline betreft,
geschonden en daarom reeds bij voorbaat verloren zijn geweest. Zo voelde
ik dit in 1949 tot in het merg van mijn botten. Maar leg dat maar eens uit
aan een met seks geobsedeerde wereld, waar het immers ‘bon ton’ is om
je eerst aan de ander te vergrijpen, waarna de rest vanzelf zou volgen. Ik
heb mijn gevoelens en standpunt in deze in alle toonaarden aan Micheline
uiteen gezet, maar ook in de wereld van hoogvliegend personeel gelden
nu eenmaal geheel andere maatstaven. Dit levert ook verder geen enkel
probleem op bij 99,9 procent van de hedendaagse geliefden, maar het was
in mijn geval wel de directe oorzaak van haar wat gehaaste conclusie, dat
ze bij mij mogelijk seksueel bakzeil zou halen. Ze zou vijf jaren alléén
blijven alvorens te huwen, maar naar mijn mening had zij zich dit verdriet
voornamelijk zelf aangedaan.
Zowel op ‘Nijenrode’ als op ‘Yale’ bleef mijn sluimerende seksuele
oriëntatie strikt op vrouwen gericht. Wanneer er in die sector activiteiten
zouden zijn te ontplooien, zou dit niet Hetty of Micheline dienen te
gebeuren en niet anders. Het wachtwoord in mijn jeugd was immers
geweest: een jongen is een jongen en een meisje is een meisje, twee
volmaakt incongruente grootheden. Jongens gedragen zich anders. Jongens
huilen niet. Jongens hebben ander speelgoed. Jongens zijn flink en wanneer
het mee zit spreiden zij ‘macho’ eigenschappen ten toon.
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Ik denk, dat deze geslachtsdifferentiatie voor een deel werd bevorderd om
vroegtijdig heteroseksuele experimenten te helpen voorkomen. Eigenlijk
ben ik opgevoed alsof mannen en vrouwen in verschillende werelden
leefden. Misschien ging dit op ‘De Horst’ zelfs onbewust zo ver, dat we
naar gescheiden sociale werelden toe worden geprogrammeerd, waarbij
slechts begrensde contacten met het tegenovergestelde geslacht waren
ingecalculeerd. Daarenboven ging het om drie jongens. We hadden immers
geen zusje.
Bovendien waren ‘Nijenrode’ en ‘Yale’ in mijn tijd exclusieve
jongensscholen. Tegenwoordig is dat anders. Wanneer je in de tachtiger
jaren op de ‘Yale-campus’ loopt, zie je jonge vrouwen met boeken onder
de arm naar de colleges gaan. Mij doet dit nog altijd vreemd en onwennig
aan. ‘Yale’ is voor mij ‘Yale’ niet meer. Ik ben, ‘for better or for worse’,
een geslachtsloyalist gebleven, tenminste wanneer het op werkelijke
intimiteit aankomt.
Toen, maar ook nu nog, veertig jaar later, was mijn leven echter totaal op
het zoeken naar en het ontwikkelen van werkelijke vriendschap gericht.
Vriendschap vereist immers gelijkwaardigheid? Vriendschap vraagt om
gelijkgerichtheid. Vriendschap kán niet van één kant komen. Vriendschap
bestaat niet, wanneer zij niet wordt beantwoord. Vriendschap moet
wederzijds zijn en naar twee kanten groeien en bloeien. Daarentegen kan
seks te allen tijde worden opgelegd, zelfs geforceerd. Seks kan volledig
van één kant worden bedreven, waarbij de partner gelaten, met de ogen
dicht - en de ziel bevroren - de ‘storm’ over zich heen laat komen. Seks
kan soms jarenlang als een geconditioneerde reflex worden bedreven. Seks
kan zich tussen twee mensen voortslepen, als armzalige gewoonte of
verplichting, terwijl er van gelijkgestemdheid, laat staan van erotische
liefde, al sedert jaren geen sprake meer is. Voor mij heeft vriendschap de
verkwikkende eigenschap, dat de absentie ervan bij één der partners zich
overduidelijk manifesteert, zodat men tijdig een passende conclusie kan
trekken en zich op een ander liefdes-object kan gaan richten. Keuze te
over of tewel ‘l'embarras du choix’.
Waar ik op ‘Nijenrode’ en op ‘Yale’ - en trouwens in 1985 nog altijd voor knokte, was om werkelijke toegang te verkrijgen tot één mens, tot
één andere ‘mind’ waar de biologische factor eerst buiten zou blijven, en
in het geval van een jongens-partner dus desnoods helemaal buitengesloten
zou blijven. Misschien hield ik tegen beter weten in krampachtig vast aan
een harstochtelijk verlangen, aan een innerlijke projectie, die absoluut niet
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realiseerbaar zou zijn, ooit, maar dat was toen mijn diepste streven.
Eigenlijk dacht ik helemaal niet aan tekst-boeken, colleges of
examencijfers. Die beleefde ik als pure bezigheden van eenzelfde rangorde
als ontbijt, lunch en diner.
Ik denk nu ook, dat ik er op ‘Nijenrode’ en ‘Yale’ nog absoluut geen benul
van had, dat ik me op de jacht naar ‘love’ diende te realiseren, dat ik een
‘andere persoonlijkheid’ benaderde, een gecompliceerde, zelf nog zoekende
ziel, met specifiek eigen karakteristieken, ervaringen, waarden, doelen en
vooral geheimen.
Ik herkende in Freddy vrijwel bij aankomst op ‘Yale’ een passie voor
muziek. Ik nam daarbij klakkeloos aan, dat we over de hele linie over
gelijkgestemde bronnen van gevoelens en emoties zouden beschikken.
We zouden hartsvrienden zijn op basis van die ene overeenkomst. Iedere
keer wanneer hij dan bijvoorbeeld op basis van andere psychologische of
erotisch gerichte factoren in zijn leven zijn drang naar seksualiteit absolute
voorrang verleende en dus voor één nacht met een jonge dame verdween,
om mij de volgende ochtend voor het ontbijt af te halen, alsof er niets was
gebeurd, voelde ik me gepasseerd en was mijns inziens onze relatie
opnieuw beschadigd. Ik reageerde iedere keer weer met het gevoel, dat
wanneer copuleren met een meisje, waarvan hij zelfs de naam niet te weten
was gekomen, belangrijker voor hem was, dan bijvoorbeeld met mij, zijn
vriend, naar een muziekavond van Paul Hindemith te gaan, hij ‘mijn
vriendschap’ niet waard was.
Het zou vele jaren duren tot het eindelijk tot me doordrong, dat ik op mijn
23ste in dit opzicht ‘anders’ was dan de meeste van mijn vrienden en dat
ik dit ‘anders-zijn’ of zou moeten opgeven of op geen enkele wijze mocht
relateren aan het karakter en gedrag van mijn vrienden. Slaagde ik hier
niet in dan zou ik absoluut alléén komen te staan.
Dat zonderlinge verlangen om in één mens eens in zijn totaliteit op te
kunnen gaan was dus toen bij mij nog niet per se mangericht. De smeltkroes
van gedachten en gevoelens in het binnenste van mijn Zelf verlangde te
geloven in één mens, naar het moment in mijn leven, dat een innerlijke
stem me met zekerheid à la Windekind zou influisteren, ‘dit is hèt’. Pas
dán, en dán alléén, zou ik ook in alle eerlijkheid en overtuiging bereid zijn
biologische reserves aan te spreken, en in werkelijke overgave me te geven.
Tweemaal in mijn leven heb ik gedacht, dat ik het hoogste ideaal had
bereikt. Het betrof beide keren een jongen. Eerst in 1967 en later in 1981.
In werkelijkheid zou ik het in totaliteit in den ander
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opgaan beide keren slechts benaderen. Maar wat niet is kan komen. Ook
al ben ik steeds sceptischer geworden ten aanzien van het verwezenlijken
van de uiteindelijke wensdroom, optimisme ligt tenslotte als houding, als
stemming, als methode om het leven te ondergaan, ten grondslag aan de
evolutie. Ik denk aan Lionel Tiger's creative studie gewijd aan ‘de biologie
van de hoop.’ Wie weet.
In ‘Yale’ voerde ik van binnenuit en naar buiten toe dit gevecht louter met
mezelf. Al was ik vanuit ‘De Horst’ en ‘Nijenrode’ zonder verzachtende
overgang in een Amerikaanse mannensamenleving geparachuteerd, ik
bleef mentaal binnen de context van mijn tot dusverre gevormde wereldje
opereren. Met twee handen hield ik vast wat ik als mijn principes zag. Ik
leefde volgens een mentaal en sociaal concept van eigen fabrikaat. Het
werd gekleurd door een geleidelijke escalatie van wantrouwen al naar
gelang ik iedere keer opnieuw mijn neus stootte. Er was binnen mijn Zelf
een soort poppetje in de weer, dat met demonische kracht scheen vast te
houden aan het specifieke Wim Oltmans-script, ook al eindigde ieder
nieuw bedrijf met dezelfde mentale domper van de niet haalbare kaart.
Henk schreef me op 26 maart 1949 aldus:
‘Ik vind het merkwaardig, dat we vrijwel op hetzelfde ogenblik en onafhankelijk van
elkaar, tot de conclusie komen, dat het hoog tijd wordt, elkaar weer eens te spreken
en dat we die conclusie zelf in ongeveer dezelfde woorden formuleren. Het verbaast
me ook dat we (jij iets eerder dan ik) plaatsvervangers voor ons gevonden hebben,
wat bewijst, dat je het zonder een zekere “Verwaltung” toch niet klaarspeelt, en zeker
niet van tweedimensionale correspondentie alléén kan leven. Wat dat vriendje van
mij betreft, hij is lang niet zo indrukwekkend als de jouwe. Er zijn massa's dingen,
waarvan hij niets begrijpt. Het zogenaamde aanvoelen bijvoorbeeld laat veel te
wensen over en dat is toch één van de belangrijkste dingen. Er ontstaan soms
misverstanden, die ik onmogelijk kan ophelderen, omdat hij de dingen op het eerste
gezicht moet snappen. Dat geeft mij een verlegen gevoel: pijnlijk.
Eigenlijk maak je in de kazerne dezelfde dingen mee als op “Nijenrode”. Ik heb
hier zelfs een H.K. ontdekt, die wel niet zo plukkerig is als de echte, maar die toch
ook niet van mij af kan blijven. En ook heb je hier het bepaalde soort, dat het nodig
vindt, mijn das recht te trekken. Ik schijn zo af en toe beslist en hulpbehoevende
indruk te maken... Alléén de zogenaamde cavaleristen team spirit is veel beter. Ik
moet eer-
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lijk zeggen, dat het soms verleidelijk kan zijn daaraan mee te doen, ook al realiseer
ik me, dat de menigte hoofdzakelijk bestaat uit boeren en prollen, met wie ik niets
anders gemeen heb dan het uniform. Maar ja, cavalerie: een oud wapen, een zwarte
pet, een standaard, het is natuurlijk wel allemaal vreselijk stoer.’
Ook beschreef hij het vertrek van een eskadron huzaren vanuit Amersfoort
naar het schip, dat hen naar Indië, dus Indonesië, zou brengen.
‘Intussen is het roemruchte eskadron nu ook vertrokken. Ik ben op het station geweest.
Ik had moeite niet te gaan huilen. Het was een miserabel gezicht, al die hufters met
zware pakken op hun nek in een oud rottig treintje te zien stappen, zwaar bewaakt
door militaire politie. Er waren geen opschriften op de trein van “Wij gaan Sukarno
de nek omdraaien”. Er was geen gezang en er was niemand die lachte. Ik zal hierbij
een stuk van een artikel uit “Het Parool” doen, dat een verslag geeft van dit vertrek
van de huzaren. Het is voor 90 per cent gelogen. Het misselijkst van alles was de
veldprediker, die “een laatste praatje met de jongens maakte”. Om van te kotsen,
Wim. Het was smerig. In ieder geval is dit weer een aanleiding om te deserteren voor
het geval dat ze van mij ook nog eens mochten verwachten op een dergelijke manier
in de kudde te participeren.’
Omdat Henks eskadrons-commandant bij de Huzaren in Amersfoort mijn
commandant in de ondergrondse strijdkrachten was geweest, had ik hem
geschreven indien mogelijk voorzieningen te treffen om Henk Hofland
een bij hem passende taak in de strijdkrachten toe te bedelen. Henk werd
spoedig bij Majoor van Pallandt geroepen met de mededeling, dat hij
mogelijk als huzaar belast zou worden met het vertonen van films aan
boord van troepentransportschepen op weg en retour uit Indonesië. ‘Dat
wil zeggen,’ verduidelijkte hij, ‘één maand heen, ongeveer twee weken
in Batavia, één maand terug, twee weken verlof enzovoorts.’

3 april 1949 (dagboek)
‘De Horst’ is verkocht aan mevrouw van Osselen-Spakler. Mijn broers zijn in
Rhodesië gearriveerd en hebben reeds visa voor Zuid-Afrika ontvangen. Ik begrijp,
dat ze op hun lange tocht door het hart van Afrika de meest wilde avonturen heb-
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ben beleefd. Het ongeremde avonturisme zit toch wel in ons bloed, en moet genetisch
zijn overgedragen.’

14 april 1949 (Manhattan)
‘Om 18:00 uur ontmoette ik Micheline in het ‘Paramount Hotel’ waar de ‘Air France’
crews verbleven.
Ik beefde en beefde. En daar was zij. Wat een zeldzame gewaarwording. We
praatten en praatten, maar ze was min of meer ziek van moeheid van de oversteek
en het werk aan boord. We gingen iets eten om de hoek op Broadway en om 22:00
uur bracht ik haar naar bed. Ze was erg lief. Ik was ‘crazy’.
Het weekeinde van 15-18 april 1949 verbleef Micheline op Yale. Ik had
een kamer voor haar genomen in het ‘Taft Hotel’. Ik liet haar de universiteit
zien en we zaten uren en uren op mijn kamer in Wright Hall te praten. Ze
ontmoette mijn vrienden. We maakten een autotocht naar Bridgeport, waar
we in een kerk kaarsen brandden. Het roerde me zéér tot tranen toe.
Micheline was diep in gebed verzonken. Ik dacht wat doet ze nu allemaal
precies. Maar ik keek naar haar en ze vertederde me totaal. Later brachten
we haar met de auto naar het ‘Air France’ toestel op Idlewild.
Bij terugkeer in het appartement van haar ouders aan de Quai Saint Pierre
in Cannes drukte zij haar gevoelens in een brief alsvolgt uit:
‘A Cannes, après une magnifique journée de soleil, vivant encore les souvenirs de
ces derniers jours que l'ai passé avec toi, et avec la pensée de bientôt te retrouver, je
suis à l'instant précis avant de tomber dans un lourd sommeil parfaitement heureuse.
Je n'ai plus l'impression que tu te trouves à l'autre bout du monde géografiquement
mais surtout sentimentalement parlant et surtout cela me fait du bien à penser.
Qu'importe que nous ayons encore plus d'un an à attendre si tous les jours plus tard
nous éprouvons autant de joie de nous retrouver, si chaque fois nous trouvons autant
de gentillesse pour nous entourer.’
Tijdens het familieberaad in Parijs had Monsieur Vernier er herhaaldelijk
op gewezen, dat zijn dochter ‘al’ 23 jaar oud was en dat het de hoogste
tijd werd voor haar om te huwen, want dat in Frankrijk meisjes niet te lang
wachtten met het stichten van een gezin. Mijn ouders hadden er, zoals
mijn moeder schreef, met
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veel tact op geïnsisteerd, dat ik minimaal Yale eerst zou afmaken, waar
overigens Micheline zelf en haar moeder het mee eens waren.
Henk Hofland had platen van Bach gekregen. Hij schreef, dat hij zich
afvroeg of ik me op ‘Nijenrode’ net zo had geërgerd aan zijn gemis zich
in muziek te verdiepen, als hij over mijn verzuim om veel te lezen. Hij
had een gedicht gemaakt, naar aanleiding van luisteren naar Bach, waarvan
zijn vader had gezegd: ‘Net een echt gedicht.’
't Is buiten stil, de aarde draait
Het helle licht langzaam naar donkergrijs
Vanachter 't zichtbaar veld de koelte waait
Mijn associaties in melancholieke wijs
‘De naald zuist op het eboniet
‘Dan- onverwacht verrijst 'sgeluids gewelf
Massaal gebouw van rust in het gebied
Rondom oneindig. 't Centrum is mijzelf
Geluid groeit uit tot combinatie
Van hoge lijnen in een duiz'lend persspectief
En wat bewust was wordt amorphe lustsensatie,
En mijn bestaan omvat het wijd motief
Van koele klanken. In mijn chaotisch hoofd
keert t'rug de rust en het begrip wordt uitgedoofd.’

Henk voegde er nog een paar dichtregels aan toe geinspireerd op zijn
vriendin Mimi en tijdens de vakantie opgetekend:
‘Je schoonheid kan ik zien en voelen
Maar waarom kan ik je begrip niet peilen
En met mijn hoofd alléén vermoeden
Dat wij hetzelfde tot verschil herleiden.’

Henk schreef eveneens, in commentaar op deze regels, dat ik mijn drang
naar uiteindelijk niet te realiseren eenheid niet al te serieus moest nemen,
want dat er toch wel degelijk, zonder totaal in elkaar opgaan, contact
mogelijk was.
Hij schreef ook, dat hij ‘The Picture of Dorian Gray’ van Oscar Wilde had
gelezen. Er waren ‘met een beetje goede wil’ wel parallellen te trekken
met ons en hij vond het een meesterlijk boek. ‘Dorian Gray vind ik niet
zo aardig, maar Lord Henry, bij monde van wie Oscar al zijn wijsheid en
snobisme lucht, is meesterlijk, een soort super-sophisticated cynic en zoals
ik tot mijn verbazing heb ontdekt, een voorbeeld is geweest voor
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Hans van Lookeren Campagne. Uitroepteken. Ik zou met alle plezier Lord
Henry willen zijn, al was het maar voor het aristocratische plezier van de
‘art of doing nothing’.
Zelf zou ik dit inderdaad prachtige boek van Wilde als gevolg van de meest
intense liefdesaffaire van mijn leven met een jongen van toen 22 jaar, pas
in 1983 echt lezen aan het zwembad van ‘Hotel Torarica’ in Paramaribo.
Ook ik had op ‘Nijenrode’ dit boek van Wilde doorgeworsteld, maar ik
zou de inhoud er van pas in 1983 werkelijk beleven als gevolg van de
emoties die de bijzondere relatie met mijn vriend hadden losgemaakt. Het
is immers volmaakt belachelijk, dat we op zeventienjarige leeftijd op het
Lyceum ‘Die Leiden des jungen Werther's’ voorgeschoteld krijgen, terwijl
we absoluut niet over mentale instrumentarium beschikken ten naaste bij
de schoonheid en de diepte van Goethe's gedachtenwereld te peilen. En
later in het leven komen de meeste mensen er niet meer aan toe, overstelpt
als ze zijn door dagelijkse materiële beslommeringen, om deze
meesterwerken uit de wereldliteratuur opnieuw en nu werkelijk te
‘inhaleren’.

30 april 1949 (dagboek)
‘Leopold Quarles regelde voor Freddy en mij om een debat in de algemene
Vergadering van de UNO bij te wonen over de stand van zaken rond mensenrechten
in Bulgarije en Hongarije. Later reden we in twee auto's naar Long-Island om bij
Leopold en zijn toenmalige Chileense vrouw, Anita, te dineren.’
De volgende dag kwam Micheline aan. We sliepen met zijn drieën in haar
kamer van het ‘Paramount Hotel’. Freddy vond, dat ik de stomste dingen
tegen Micheline zei, wat me razend maakte. Ik trok me, als gevolg hiervan,
in mijn privé fortificatie verder terug door bijvoorbeeld in mijn dagboek
te schrijven.

2 mei 1949
‘Micheline is weer vertrokken. Ik liep vanavond in het park, de New Haven Green,
en had een vers zacht jong blaadje in mijn hand. Voor mij belichaamde het mijn
liefde voor Micheline, die ik voel als even puur en mooi als de natuur zelf. Ik voel
als een verre, eenzame bloem in een oneindig wijds veld, zoals een wit of geel
madeliefje, dat bij het slapen gaan de bloemblaadjes sluit. Ik verberg jou met twee
armen aan de binnenzijde ervan om je te beschermen tegen de eenzaamheid en
rampspoeden van de wereld.’
‘Toch waren het afgelopen weekeinde in New York topda-
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gen. Micheline en Freddy samen. Ik was desondanks constant teneergeslagen, maar
word er steeds beter in dit te verbergen. Ik mis Henk ook en heb van hem gedroomd.
Freddy zei trouwens, toen we terugreden naar New-Haven, dat ik de enige in zijn
leven was, die hij 100 per cent vertrouwde, en dat hij dit gevoel nooit zou vergeten.’
De moeder van Freddy schrijft me uit Buenos Aires:

9 mei 1949
‘Let me begin by telling you, as Freddy's mother, I will never thank you enough for
your lovely gesture of writing such an open, friendly and sincere letter to us. I think
Freddy is a very very fortunate boy, having a friend, such as you and I know he
values and appreciates your friendship - though he may seem at times indifferent or
agressive. The reason, dear Wim, that we don't write much is that we are so “derouté”
by the incomprehensible silence of Freddy...’
De reden, dat ik zijn familie schreef, was, dat ik me realiseerde, dat Freddy
een eigen keten van negatieve psychologische ervaringen in zijn jeugd
had opgedaan, die ook hem voor het leven zouden tekenen. Henk was
enige zoon. Freddy had een oudere en een jongere zuster, maar was in dit
opzicht, vooral in de ogen van zijn vader, die zelf een buitengewoon
succesvolle en prominente zakenman was, dus zijn enige zoon en
stamhouder. Freddy was voornamelijk door een Schotse ‘Nanny’ opgevoed
en grootgebracht. Hij sprak meer over haar dan over zijn moeder. Omdat
hij me had verteld, dat zijn ouders verdrietig waren omdat hij nooit schreef
- en ik me dat verdriet inleefde - had ik eindelijk maar eens de stoute
schoenen aangetrokken en zijn ouders geschreven, met het accent op zijn
moeder. Eigenlijk kon Freddy niet echt een diepgevoeld woord tegen zijn
ouders door zijn keel krijgen. Zover was het bij mij nooit gekomen, want
ik schreef, ondanks alles ‘up or down’, wat ik dacht aan mijn ouders.
De vader van Micheline schreef me die dagen een brief:
‘My dear Wim,
I have received your long letter and I am very happy to see how much you
appreciate my Miche, who has always been my preferd child. I don't know you well,
but I think I know you and the qualities you have. I follow day by day the life you
enjoy at Yale. In your letter I observe that you speak a
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little too much of money. I don't seek for my daughter someone who is wealthy. I
never looked for that. The value of a man lays in his intelligence, his will and his
heart. It does not mean that money is not necessary and that it does not need very
often sacrifice and organisation. In fact, the situation is made by each of us. The
years you live now, while being young are so important for the future, you can hardly
imagine. Now you are making the future. I am sure you are a very very good boy
and you are already a great friend of mine, chiefly if you make my Miche happy,
and if you are both happy. It would be the best gift for us...
your Daddy.’

9 mei 1949 (dagboek)
Micheline was weer een paar dagen in New-Haven. Ik had haar met Freddy per auto
van Idlewild gehaald. Zij logeerde opnieuw in het Taft Hotel. Na het avondeten reed
ik met haar naar de rots, die over de vallei van Connecticut uitziet. We waren intens
gelukkig. Na haar naar bed te hebben gebracht ging ik naar Freddy's kamer, waar
we tot vroeg in de morgen naar platen van Debussy luisterden, de ‘Nocturnes’, met
het prachtige laatste deel met koor, ‘Sirènes’, en ‘La demoiselle élue’, dat me altijd
ten diepste roert. Micheline was een engel. Het weer was prachtig. De laatste avond
bleef ik bij haar in het hotel slapen, maar ik wilde absoluut geen seks bedrijven. Ik
vond dus dat ik daar in dit stadium geen recht op had.
Tijdens dit tweede bezoek van Micheline aan Yale scheen het of ik mij
plotseling realiseerde, dat ik in mijn relatie met haar gevoelens had
geëntameerd, die ik in werkelijkheid niet aankon. Mijn financiële positie
in Yale was nog steeds een absolute puinhoop, wat me van tijd tot tijd
grenzeloos deprimeerde. En nu kwam hier een vrouw bij, die echt van me
hield, - en ik van haar - maar voor welke gevoelens ik nog niet werkelijk
verantwoording op me kon nemen. Ik was niet in een positie om Micheline
echt helemaal te omhelzen en tot me te nemen, noch in psychologische,
noch in materiële zin.
Ik werd erg erg triest tijdens haar tweede bezoek aan Yale en iedereen
merkte het. We gingen naar een garden-party van de Yale International
Club. Toen ik Micheline later naar het station bracht, waar zij de trein naar
New-York zou nemen was ik in tranen. Toen ik haar ten afscheid kuste
liepen de tranen in stromen over mijn wangen. Zij was er totaal door
gechockeerd
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en in de war van. Die avond schreef ze me vanuit ‘Hotel Paramount’:
‘My poor little darling,
It is terribly hard for me to leave you in such a depressed mood. l'Atmosphère de
ces trois jours passés ensemble a été quelquefois si lourde, que je me sentais moi
même désesperée. Mais je ne veux me souvernir de rien que le fait que tu es
malheureux en ce moment...’
Mr. W.V. Archawski bezocht inmiddels mijn ouders in Amsterdam en liet
me weten buitengewoon prettige regelingen voor de financiële problemen
te hebben getroffen en hij kondigde aan mij zéér belangrijke voorstellen
te zullen brengen.
Intussen was ik er in geslaagd een contract te tekenen als schoonmaker
van het studentenhuis aan Grove Street 109. Dit zou mij drie uren per dag
kosten maar wel 100 dollars in de maand gaan opleveren. Dat was op dat
moment een belangrijke financiële injectie, die ik broodnodig had.
Mijn broer Theo had zichzelf inmiddels in het Britzius College nabij
Johannesburg geïnstalleerd om zijn ‘matrikulasie’ te halen om daarop
toegelaten te worden aan de Universiteit van Pretoria voor de studie
Economie.
Henk Hofland schreef, dat hij dankbaar was voor mijn interventie bij zijn
commandant, Baron van Pallandt, want zijn kansen waren gestegen, dat
hij bij de filmdienst zou worden ingedeeld. ‘Toen hij er over begon, heb
ik erg verrast gedaan. Hij vertelde mij, dat hij je heel goed kende. Ik kreeg
de indruk, dat je onder anderen een belangrijk aandeel hebt gehad in de
organisatie van de Dolderse B.S. Ik heb altijd wel zoiets vermoed.’ Dat
aandeel was nooit zo groot geweest, maar het was plezierig dit via Van
Pallandt alsnog te vernemen.
Henk beklaagde zich erover, dat hij zijn andere vrienden bijna niet meer
zag, ‘zelfs Hans niet en daarom wordt het weer tijd dat wij elkaar zien en
spreken’. Intussen vertrok Freddy voor vakantie naar Buenos-Aires en zou
niet meer naar Yale terugkeren. Hij trouwde later met Adela Acevedo,
dochter van de eigenaren van het Acindar staalconcern in Argentinië.
Freddy ging het zakenleven in. Zijn cijfers op Yale waren bovendien te
laag geweest om terug te kunnen komen, zelfs indien hij dit gewild zou
hebben.
Ik was inmiddels gekozen in het bestuur van de Yale International Club,
welke over een clubhuis beschikte op 406 Prospect Street. Ik verhuisde
naar dit adres om de zomer in te gaan. Naast
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de schoonmakerij in 109 Grove Street vond ik bovendien een baantje als
tuinman - grasmaaien, spuiten, schoffelen en wat dies meer zij - wat nog
eens enkele dollars per uur opleverde. Freddy had me zijn auto achter
gelaten, dus al met al waren de maanden juli tot september niet onplezierig.
Ik maakte bovendien een autoreis van tien dagen door de noordelijke staten
en bezocht ook het vaste nummer Niagara Falls.
Henk zat einde juli met inschepingsverlof te wachten op vertrek met de
‘Kota Inten’ naar Indonesië en wel als militair film-operateur. Op 24 juli
1949 schreef hij:
‘Ik heb op mijn verjaardag onder anderen een boekje gekregen met de correspondentie
tussen Ter Braak en Du Perron, waarin ik me de afgelopen dagen heb gebaad. Als
je daarbij het tegenwoordige gepruts in Libertinage of Podium vergelijkt, is het niet
te geloven, hoe genuanceerd die mensen waren. En ook met ‘Les Temps Modernes’
(blad van Sartre c.s.) vergeleken, vind ik ze tien maal zo goed. Ik begrijp niet hoe
het komt, dat tB en dP je zo weinig zeggen, aangezien ze mijns inziens veel meer
met je gemeen hebben, dan welke muziekmeneer ook. Door de muziek van
Rachmaninoff bijvoorbeeld voelt de eerste de beste pianospelende hufter uit de
manschapscantine, zich al in zijn ziel gegrepen op het plan der keukenmeiden. Terwijl
tB en dP dan dingen doen, waarbij Rachmaninoff al lang niet meer bestaat. Clair de
Lune zal wel niet representatief zijn voor de complete Debussy, maar ik zeg je, dat
ik alléén door de bekende associaties (met jou) dat stuk nog kan aanhoren. Ik heb
nog nooit componisten met elkaar afgewogen en misschien zou ik met Debussy veel
beter hebben kunnen praten dan met Bach, maar het delirium van rust dat deze laatste
opwekt vind ik een aangenamer associatie dan de nostalgie van de eerste.
Ik heb een hele tijd over de correspondentie tussen tB en dP nagedacht en vooral
jou en mij met hen vergeleken. Wat betreft de eerlijkheid sta jij veel dichter bij hen,
dan ik. Bijvoorbeeld vind ik, dat ik nog altijd te beleefd ben tegen allerlei officieren
en onderofficieren. Maar aan de andere kant herinner ik me, dat ik jou ook wel eens
tegen Habbema heb horen zeggen ‘goed meneer H.’, ‘Ja, meneer H.’, ‘uitstekend
meneer H’. Rector Habbema was in veel opzichten ook een onderofficier, van wie
wij vroeger veel afhingen, zoals ik nu van een of andere wachtmeester af hang met
wie ik ruzie heb. Met dit verschil, dat de titel ‘rector’ meer geciviliseerd optreden
noodzakelijk maakte, dan ‘wachtmeester’, maar minder
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gevaar met zich meebracht in verband met opsluiting met vermindering van kost,
zoals dat heet.
Na het her-constateren van de verschillende zijden van tB en dP ben ik er toe
overgegaan onze eigen zijden in rangorde op te stellen:
jij:

gevoel (1)

ik:

gevoel (1)

gevoel (2)

seks en gevoel (2)

verstand (3)

perversiteit (3)

seks (4)

ijdelheid en
verstand (4)

Micheline had geschreven dat ze enige tijd niet naar de V.S. zou komen
en over onze relatie wilde nadenken. Ik ontmoette haar voor het eerst weer
in New York City op 4 augustus en ik wist meteen dat alles tussen ons
voorgoed was veranderd en voorbij zou zijn. Eigenlijk kon het me op dat
moment ook niet meer zoveel schelen. Ik kon me niet echt aan haar geven.
Ik was niet in een positie haar met mijn hele hart te omhelzen. Afgezien
van het feit, dat ik het me materieel niet kon veroorloven. Mij hadden
boodschappen bereikt, dat de ouders een belastingvrij appartement in
Monte Carlo te onzer beschikking zouden stellen, dat ik in naam
commissaris zou kunnen worden van Vernier-Leurent & Frères, naar
verluidt textielfabrieken nabij Roubaix en de boot met bemanning zou ter
beschikking staan om de huwelijksreis vanuit Cannes naar Marokko te
gaan maken. Dit soort suggesties komt bij mij nu eenmaal over, hoe lief
ook bedoeld, als een onontkoombare ‘guetapens’ oftewel hinderlaag en
valstrik.
Micheline zou jaren later mevrouw Chavane worden en al zou ik haar
graag nog eens hebben teruggezien, bijvoorbeeld als moeder van een groot
gezin - wat haar liefste wens was - ben ik haar uit het oog verloren.
Intussen werd ik zelf naar Nederland voor de militaire dienst opgeroepen
en mijn vader beijverde zich om de autoriteiten duidelijk te maken, dat ik
in Yale studeerde en met rust gelaten wenste te worden. Henk Hofland
was inmiddels in Tandjung Priok aangekomen, stuurde foto's en schreef
op 1 september 1949:
‘Bijzonder bedankt voor je meesterlijke brieven.’
Nu het volgende zéér belangrijke punt, namelijk wat je schreef over het
jongelingschap en naaien. Wat je ook doet, ga in godsnaam nooit met een hoer naar
bed. In no time heb je een druiper of syphilis. Dat is het ergste wat bestaat. Negen
van de tien meisjes die snollen of hoeren zijn hebben iets,
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tenminste in Nederland en hier in Indië. Bij mijn films heb ik een film over
geslachtsziekten. Je ziet niets anders dan zwerende piemeltjes, en dan twintig maal
de ware grootte. Het is zo vies, dat massa's mensen, die het ding voor het eerst zien
flauw vallen.’

6 september 1949
‘Vandaag deed ik een eerste examen, en ik denk vrij behoorlijk, dit om toegelaten
te worden tot het Senior jaar.’ (Vermeldde niet in welk vak ik examen moest doen.)

12 september 1949
‘Verhuisd naar Pierson College. Eindelijk. Hier voelde ik me thuis. Hier hoorde ik
tenslotte. Ik had kamer 1505, tegenover het huis van de Master ofthe College,
professor Arnold Wolfers.
Erling Christophersen was getrouwd met Lorna Blount en naar Noorwegen
vertrokken. Tony de Almeida Santos was in Europa. Van de
oorspronkelijke groep was alleen Gilles Durant des Aulnois over. Hij
woonde eveneens in Pierson.
Intussen was ik gekozen tot president van de Yale International Club, de
organisatie voor buitenlandse studenten. Ik kon eindelijk mijn lang
gekoesterde plan doorzetten om het piano-quartet van Gabriel Fauré uit
te voeren. Op 7 oktober 1949 gebeurde dit in Jonathan Edwards College
onder auspicieën van de Club. Ik speelde zelf dus de cellopartij.
Terwijl ik onveranderlijk drie uren per dag gangen dweilde en toiletten
schoonmaakte op 109 Grove Street, dit laatste was vooral na befaamde
bier-partijen niet altijd een even plezierige bezigheid, bleef het financieren
van mijn Yalestudie een doorlopend probleem. 13 oktober 1949 schreef
Dean Richard Carroll dat ik 261,01 dollars schuldig was van vorig jaar,
maar men was bereid dit bedrag voorlopig als lening te noteren. Op 20
oktober 1949 schreef Homer D. Babidge, secretaris van het
studiebeurscomité, dat hij het genoegen had me mee te delen, dat mij voor
het eerste semester tot maart 1950 een beurs van 300 dollars zou worden
verstrekt.
Tussen Nederland en Indonesië was in die dagen van november 1949 in
Den Haag de Ronde Tafel Conferentie aan de gang om tot een overdracht
van souvereiniteit te komen van het voormalige Nederlands Indië aan de
Republiek Indonesië. De voormalige Indische kolonieën zouden dan
eindelijk op 30 december worden overgedragen. Artikel 2 van het
overdrachtsverdrag

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

182
stipuleerde echter, dat de kwestie Nieuw-Guinea nog diende te worden
opgelost.
In overleg met Leopold Quarles nodigde ik ditmaal als President van de
Yale International Club F.C.A. Baron van Pallandt uit in Pierson College
te komen spreken over het conflict van Nederland in Zuidoost Azië. Van
Pallandt was op dat moment ambassadeur in Buenos-Aires en was
toegevoegd aan de Nederlandse permanente delegatie bij de Algemene
Vergadering van de U.N.O. Op 15 november kwam hij als mijn gast,
vergezeld van de diplomaten Leopold Quarles en Robert Fack naar Yale.
Inmiddels was er een nieuwe Master in Pierson College benoemd, een
professor in de Engelse taal, Gordon Haight. Hij gaf een cocktailparty
voor het Nederlandse gezelschap, welke later in mijn kamer werd
voortgezet. De ‘Pierson Slave’ en de ‘Yale Daily News’ maakten uitgebreid
melding van het bezoek. De heer Van Pallandt, die zojuist was benoemd
tot ambassadeur in Moskou, gaf ik ter herinnering het boek ‘Sovjet Gold’.
Wat me in Van Pallandts betoog opviel was, dat volgens hem ‘karakter’
één der belangrijkste kwalificaties was om in aanmerking te komen voor
de buitenlandse dienst. ‘De populaire versie, dat een diplomaat een goede
leugenaar moet kunnen zijn60. is een drogreden,’ aldus ambassadeur Van
Pallandt. ‘Volgens mij is juist één van de meest belangrijke karakteristieken
voor de diplomaat om onscrupuleus eerlijk te zijn. Vandaag aan de dag
wordt alles wat er gebeurt immers gecheckt en dubbel gecheckt?’
Van Pallandt behoorde tot die Nederlandse diplomaten, die voor mij een
aanmoediging betekenden om in de buitenlandse dienst te gaan. Met hem
had ik contact. Ik voelde, dat ik een man voor me had van formaat, die ik
kon en wilde respecteren. Micheline kwam voor het eerst met het
Thanksgiving weekeinde weer naar New York. Ik ontmoette haar en we
gingen naar een uitvoering van het Ballet de Paris-Roland Petit. Het was
duidelijk, dat we toch nog steeds veel om elkaar gaven.
Intussen had ik een stroom van mensen leren kennen, van wie Pat Chauvel,
dochter van de Franse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Jean Duc de
Béarn en de Comtesse Raymond de Pourtales voor mij de voornaamste
waren. Ik gaf tal van kleine en grotere avondjes op mijn kamer, zowel als
student in Pierson College als in verband met mijn activiteiten voor de
International Club. Ik weet niet meer hoe ik haar oorspronkelijk ont-
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page 248.
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moette, maar op een gegeven moment was prinses Sonia Rosetti-Rosnovana
van Moldavië op de Balkan mijn gaste. Haar vader was nog koning van
Moldavië geweest, tegenwoordig deel uitmakende van de socialistische
republiek Roemenië. Zij was verbonden aan het Comité voor de bevrijding
van Oost-Europa. Zij noemde de Sovjet-Unie de gevaarlijkste tegenstander
in de wereld.

15 december 1949 (dagboek)
‘De familie Archawski is per boot naar Frankrijk vertrokken en komt niet meer in
Norwalk terug. Het buitengoed is verkocht. Ik bracht ze naar de “Queen Mary”. Veel
tranen.’
Henk schreef het eerste deel van de verzamelde werken van Menno ter
Braak te hebben gekocht.
‘Wim, het is zo heerlijk nieuwe dingen van hem te lezen, terwijl de toon mij nu zo
bekend voorkomt. Ik heb zonder de minste overdrijving bijna steeds het gevoel met
een hele goede vriend te zitten praten. Het plezierige is, dat in dit eerste deel alleen
dingen staan, die hij schreef, toen hij nog betrekkelijk jong was. Er staan veel dingen
in, die precies in onze kraam te pas komen. Wat denk je bijvoorbeeld hiervan?
“Vriendschap, heeft mijn hond me aan mijn verstand gebracht, is in veel opzichten
ongelooflijk vulgair, en meer afhankelijk van de vraag, of men elkaars bestaan met
plezier verdraagt, dan van geestelijke verwantschap. Nog duidelijker: geestelijke
verwantschap is van secundair belang, dat men er alleen iets aan heeft, als de lichamen
ja zeggen tegen elkander.”
Dit is kortweg gezegd, de kwestie van het smoel: aardig of niet. Hoofdzaak is, dat
je je eigen genre smoel bij anderen herkent, dat wil zeggen, dat je daarvoor een neus
hebt en dat je de aanwijzingen van die neus ook volgt. Het doet mij in het geheim
toch een beetje plezier, dat ter Braak dertig jaar nodig had, om te ontdekken, wat wij
op het eerste instinct al door hadden.’

20 december 1949 (dagboek)
Erling, die op IJsland studeerde, was in New York. Ik logeerde bij de familie Blount
op 11 1/2 East 76 Street. In het straat nummer 13 geloven ze niet in de V.S. Dus nà
11 1/2 komt 15. We deden van alles samen. We zagen ‘Miss Liberty’ van Irving
Berlin. Ik ging alléén naar een concert van de
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New-York Philharmonic in Carnegie Hall met Dimitri Mitropoulos en Joseph Szigeti
in een vioolconcert van Mozart. Ook de 4de symfonie van Vaughan Williams. We
hadden een diner bij de Franse ambassadeur Jean Chauvel. Het kerstfeest vierde ik
bij de Blounts, allemaal buitengewoon plezierig. Op 26 december belde Erling me
in Yale op. Hij had een zoon gekregen.

29 december 1949 (dagboek)
‘Ik huilde niet, maar in vond het toch maar lullig vanmorgen in het ochtendblad te
lezen, dat onze vlag in Indonesië is gestreken. Het kon ook niet anders, maar arme
Wonk Schim-melpenninck gaf zijn leven voor die waanzin.’
‘Stephen White schreef in de “New York Herald Tribune” vanuit Amsterdam, dat
Koningin Juliana de souvereiniteitsoverdracht met haar handtekening in het Paleis
op de Dam had bekrachtigd. Mohammed Hatta tekende voor Indonesië. President
Harry Truman liet bekend maken, dat de V.S. Indonesië binnen 24 uur zouden
erkennen.’

31 december 1949
‘Ik belde vanavond naar Amsterdam. Ik kreeg mijn beide ouders aan de telefoon.
“Hallo Wim,” zei mijn vader heel aardig voor het eerst sinds ik me kon herinneren,
“we zijn erg trots op je. Ik zal voor de zomer een boottocht naar Rotterdam voor je
reserveren!’
‘Han André de la Porte en Wim de Groot van Embden zijn eveneens in New York.
Han zou een paar dagen mijn gast zijn in ‘Yale’.
‘Henk meldt dat hij is gedemobiliseerd. Hij heeft een grootverlofpas gekregen.
Hij heeft veel geschreven de laatste tijd en voegde er aan toe: ‘Deze jonge literator
zal het nog ver brengen.’

9 januari 1950
‘Theo is in Dar-es-Salaam om op een nieuw visum voor Zuid-Afrika te wachten.
“Bedenk wel, de afstand van Johannesburg is zoiets als London-Istanbul,” schreef
hij. Ook brieven van Micheline, Freddy. Nu is hij in militaire dienst in Argentinië.’

17 januari 1950
‘Met Jean de Béarn bij een diner aangezeten, aangeboden door ambassadeur en
mevrouw Chauvel ter ere van ex-Ko-
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ning Peter en Koningin Alexandra van Joegoslavië. Een beetje een trieste affaire,
een koning zonder koninkrijk. Vergane glorie. Tito zou ze zien aankomen.’
‘In Yale zie ik enkele andere vrienden steeds meer, waaronder William Mann,
Perry True en William Burney. Ook heb ik een aardig meisje leren kennen, Anne
Flint, de dochter van een professor Engels en Literatuur.’

29 januari 1950 (dagboek)
‘Woonde in het Metropolitan Museum of Art een concert bij, waarbij Desi Halban
liederen van Richard Strauss zong. Zij is thans gehuwd met de advocaat von Saher.
Ik bracht hen samen een bezoek in hun flat op Park Avenue.’
‘Mijn vader was inmiddels naar Zuid-Afrika vertrokken om te zien of hij samen
met mijn moeder daar zou gaan wonen, dit om bij mijn broers te zijn, terwijl de
overtuiging, dat de Sovjets vroeg of laat West-Europa onder de voet zullen lopen,
een ondergrondse drijfveer blijft om te emigreren. Vóór vertrek schreef hij me nog,
dat terwijl de koers van de dollar op 3.80 stond, hij in de arrangementen met de heer
Archawski minimaal 8 gulden per dollar moest betalen, en dat hij niet boven het
toegezegde bedrag wilde gaan, mede vanwege de te verwachten kosten van een
verhuizing naar Kaapstad.’
‘Intussen waarschuwde Dean Richard Carroll per brief, dat mijn financiële positie
versus de universiteit precair was geworden en dat hij hoopte, dat ik op een of andere
wijze naast de beurs van 300 dollars voldoende middelen zou kunnen blijven
mobiliseren om het studiejaar af te maken. Deze jarenlange geldperikelen begonnen
mij nu werkelijk te enerveren.’
Intussen ontwikkelde zich een gigantisch incident rond mijn positie van
President van de ‘Yale International Club’. Het uitvoerende bestuur had
onder mijn voorzitterschap besloten in de periode februari-juni 1950 drie
vooraanstaande diplomaten uit te nodigen, dit in navolging van het
geslaagde bezoek van Baron van Pallandt. Onze keus viel op de Franse
ambassadeur bij de UNO, Jean Chauvel, de voormalige Amerikaanse
ambassadeur in Den Haag, dr. Herman Baruch en tenslotte de
Sovjet-onderminister van Buitenlandse-Zaken, Jacov Malik. Ik had krachtig
bepleit, dat we een zeker evenwicht zouden betrachten door ook een
prominente Sovjet-deskundige uit te nodigen. Het besluit werd unaniem
genomen. Tenslotte, ook al had Alexander Olt-

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

186
mans op de Krim tégen de Russen gevochten, Cornelis Verloop en diens
zoon hadden niet alléén uitstekende zaken met de Tsaren gedaan, Willem
had diens paleis in Elisabethgrad gebouwd! Wat betreft de invitatie aan
de Sovjet diplomaat had ik uit voorzorg getelefoneerd met het bureau van
de President van Yale Universiteit, Charles Seymour. Na overleg aldaar
was mij meegedeeld, dat indien ik tijdig de betreffende data zou doorgeven
de president van Yale voor alle drie heren een ontvangst zou geven in
Woodbridge Hall.
Eveneens informeerde ik, denkende een routine beleefdheid in acht te
hebben genomen, professor Gordon Haight van Pierson College met het
verzoek of hij, evenals bij het bezoek van de Nederlandse ambassadeur,
een cocktailparty wilde geven voor de drie diplomaten. Hij raakte zeer
geagiteerd en antwoordde, dat hij drie partijen teveel vond, wel ontvangsten
wilde geven voor Chauvel en Baruch, maar voor Malik moest ik maar naar
een ander onderkomen zoeken.
Op 23 november 1949 had ik met ambassadeur Jean Chauvel een gesprek
gehad in diens werkkamer thuis in New York. Hij zegde toe gaarne een
avond op Yale te komen om over de internationale situatie en het vak der
diplomatie in het bijzonder spreken. Als datum werd vastgesteld 6 maart
1950. Inmiddels vond ik professor en mevrouw Flint, zogenaamde ‘fellows’
van Pierson bereid, een cocktailparty voor de Franse ambassadeur te geven.
Ook het hoofd van de Franse faculteit professor Peyre, zegde alle mogelijke
medewerking toe. Ik had hem indertijd bij de Archawski's leren kennen.
Dus alles verliep volgens plan.
Op 24 februari 1950 bereikte mij echter een brand-brief van Dean Carroll.
Indien ik op 27 februari niet cash of per cheque 782,62 dollars had betaald,
zou mij met ingang van die ochtend om 10:00 uur de toegang tot de
universiteit worden ontzegd en zou ik mijn kamer in Pierson College
moeten hebben ontruimd. Ik had het geld niet, dus besloot ik Yale te
verlaten. Ik vroeg de Dean toestemming mijn vertrek met één week te
vertragen, opdat ik het bezoek van ambassadeur Chauvel nog zou kunnen
afmaken. In principe werd dit toegestaan.
Vanaf dit moment echter, dat ik professor Haight had meegedeeld ook een
Sovjet-diplomaat te hebben uitgenodigd, ontwikkelde zich een wervelwind
van gebeurtenissen rond mijn persoon. Eén voor één traden dezelfde
bestuursleden, die eerst volledig met het diplomaten-project hadden
ingestemd, per brief af. Ze kwamen niet met me spreken. Ze schreven
boodschapjes. ‘Yale’ ging voor mij dicht. En omdat professor Peyre
verzuimd had zijn vrouw over het bezoek van de Franse ambas-

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

187
sadeur in te lichten, begon deze dame een telefonische campagne
voornamelijk omdat de cocktailparty voor de heer Chauvel bij professor
Flint zou worden gegeven en niet bij professor Peyre thuis.
Ook de Master van Pierson, professor Haight, bleek zich er achteraf
intensief mee te hebben bemoeid. Hij wilde immers wél Nederlandse,
Franse en Amerikaanse diplomaten ontvangen, maar niet de Rus. Natuurlijk
had ik na Haights weigering jegens Jacov Malik ambassadeur Chauvel
ergens anders moeten onderbrengen. Al gauw bleek, dat de Haights en de
Peyre's elkaar in deze affaire hadden gevonden en dat ik de tot vijand
verklaarde boosdoener van het steeds groter wordende schandaal was.
Haight wond zich dermate op, dat hij zelfs dreigde mij door de Campus
Police uit Pierson te laten zetten, indien ik niet onmiddellijk van het toneel
verdween.
Het was bijzonder jammer, dat Arnold Wolfers, een vooraanstaande
Amerikaanse buitenland-specialist van Europese afkomst, er niet meer
was en door een hetzerige anticommunistische professor in de Engelse
literatuur was opgevolgd. Professor Wolfers had immers in zijn colleges
politieke wetenschappen de stelling verdedigd, dat de belangrijkste
uitkomst van de Tweede Wereldoorlog niet de nederlaag van de Nazi's
was geweest, maar de opkomst van de USSR tot super-macht.61. Voor mij
was het dan ook, ongeacht hoe men verder over het vermaledijde
Sovjet-systeem zou denken of oordelen, een noodzaak om ook een Rus in
onze serie aan het woord te laten.
Pat Chauvel was inmiddels in New-Haven gearriveerd en logeerde bij de
Flints. In overleg met haar heb ik toen op het allerlaatste moment
ambassadeur Chauvel verzocht van een bezoek aan Yale te willen afzien,
aangezien er teveel problemen rond zijn bezoek waren gerezen. Eén jaar
later zou Yale University de ambassadeur een ere-doctoraat aanbieden om
het afzeggen van zijn bezoek in 1950 aan de Yale International Club goed
te maken.
Ik ondernam nog een poging om in de ‘Yale Daily News’ een artikel over
het gebeurde opgenomen te krijgen. Maar aangezien William (Bill)
Buckley, de man die later als journalist faam zou maken als één der meest
oerconservatieve Amerikaanse anticommunisten, op de redactie de scepter
zwaaide, kon er geen sprake van zijn dat over het incident rond de invitatie
aan de drie ambassadeurs één letter zou worden gepubliceerd.
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Ik had bij Dick en Peggy Flint, de ouders van Anne, de schrijver Thorton
Wilder ontmoet. Hij zou naar Parijs reizen om de Franse produktie van
zijn in 1942 geschreven toneelstuk ‘The Skin of our Teeth’ op zich te
nemen. We waren vrienden geworden en hadden vele gesprekken gevoerd.
Hij zou ook enkele dagen in Amsterdam blijven, dus vroeg ik hem mijn
ouders te bezoeken. Dit heeft hij ook gedaan.
Madame van Acker, mijn oorspronkelijke sponsor in de V.S., telefoneerde
intussen het Nederlandse Consulaat-Generaal, dat zij niet langer borg voor
me wilde staan. Nu Micheline en ik uit elkaar waren, was dit ook eigenlijk
vanzelfsprekend. Ik had de ambassade in Washington nog gevraagd of
mij geen deviezenvergunning kon worden verstrekt om in de V.S. verder
te studeren en om dollars niet voor 8 gulden maar voor 3,80 gulden te
kunnen kopen. De heer N.A.C. Slotemaker de Bruïne antwoordde, dat die
beslissing alléén genomen kon worden door het Ministerie van Onderwijs
in Den Haag. Daarvoor was het nu te laat.
Mevrouw Flint schreef een afscheids briefje:
‘Dear Wim,
I did not really say enough to you last night about how much we will miss you.
But this morning it came over me with quite a wave of sorrow that when you leave
New-Haven, something very bright and comforting will have gone out of our lives:
or at least out of our daily lives. We shall miss you.’
Op 15 april 1949 zou ik met de ‘Noordam’ van de ‘Holland-Amerika-Lijn’
naar Rotterdam vertrekken. Jean de Béarn en Richard Kaufman zouden
in maart nog enkele weken in Miami en Bay Harbor, Florida doorbrengen
en vroegen me te komen logeren. Ik schraapte mijn laatste centjes bijeen,
beleende zelfs mijn cello bij de heer Wrozina, een instrumentbouwer in
New-Haven, en nam vanuit Newark, New-Jersey een vliegtuig naar Miami.
De heer Wrozina leek me toen reeds een oude man. Toen ik 15 jaar later
op goed geluk naar hetzelfde oude huis reed in New-Haven, stond mijn
cello nog altijd braaf op me te wachten. Ik kon hem terugkopen en heb
nog wel eens geprobeerd het instrument weer te bespelen, maar teveel tijd
was verlopen. Ik heb later de cello van de hand gedaan.
Erling en Lorna Christophersen en Wim en Anne de Groot van Embden
duwden me samen met Gilles Durant des Aulnois in Hoboken af.
Van mijn ouders ontving ik de dag vóór vertrek een kort, dit-
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maal getypt briefje, dat Madame van Acker hen had verwittigd mijn
‘affidavit’ in te trekken, dat zij om die reden mij een
Holland-Amerika-Lijn-ticket hadden gezonden, maar dat ik vanaf dit
moment iedere cent, die ze mij gaven als voorschot zou moeten
beschouwen, aangezien zij zelf op het punt stonden naar Zuid-Afrika te
vertrekken en ik voor mezelf diende te. zorgen. Wanneer ik terugdenk aan
die achttien maanden op Yale - mijn naam en portret verschenen in het
zogenaamde Yale Class Book van 1950, alsof ik voor mijn B.A. was
geslaagd - begrijp ik acheraf dat het plan gedoemd was te mislukken.
William Fletcher had een studiebeurs in het vooruitzicht gesteld van alle
kosten de universiteit betreffende. Dat wilde zeggen, dat ik met bijbaantjes
of wat geld in de marge van mijn ouders, in eigen onderhoud zou kunnen
voorzien. Toen ik eenmaal op ‘Nijenrode’ van Habbema geen diploma
had gekregen en voor Yale was geslaagd, wist ik inderdaad pas vlak vóór
vertrek, dat mijn studiebeurs slechts 600 dollars zou bedragen, terwijl ik
minimaal 2.500 dollars nodig had. Maar geheel vertrouwende op de
bekende ‘sleutel die alle deuren zou openen’ waagde ik het erop. Ik zou
met praten en een gelukkig gesternte de rest van het geld ook wel bij elkaar
scharrelen. En, terwijl ik van huis uit tot en met de Van Ackers en
Archawski's, tussen families met fortuinen was opgegroeid, bleef ik er op
vertrouwen, dat tijd raad zou brengen. Tenslotte zou mijn schuld in Yale
nooit te enigertijd de duizend dollars overschrijden, terwijl ik met allerlei
karweitjes de eindjes aan elkaar had trachten te knopen, waar overigens
veel te veel kostbare tijd in was gaan zitten. Uiteindelijk zou ik dus in Yale
stranden, omdat ik zonder gezonde financiële basis vooraf, het experiment
met teveel optimisme was begonnen. Nu ik dit, in 1985, nog eens allemaal
overdenk en die gebeurtenissen de revu laat passeren, zie ik in, dat ik in
de grond van de zaak van de Yale ervaring niet al te veel heb geleerd. In
geldzaken ben ik een ongeneeslijke optimist gebleven, met een soort
onverklaarbaar onderliggend gevoel, dat wanneer de nood het hoogst is
er op een of andere manier een oplossing zal komen. Ik ben nu nagenoeg
zestig jaar oud, ben dertig jaar als ‘free lance’ journalist op pad geweest
en realiseer me nu, in 1985, dat ik geen pensioen zal krijgen, geen
oudedagsvoorzieningen heb getrof-fen en eigenlijk ‘op weg naar het einde’
ben gegaan, op dezelfde wijze zoals ik op een dag in 1948 in een vliegtuig
naar de V.S. stapte om in Yale te gaan studeren.
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Niemandsland
(1950-1952)
De terugkeer in Nederland had het effect van een kater. Opnieuw was ik
zonder bul van een periode van studie teruggekeerd. Ik stapte in een
vacuüm. Ook al meende ik, dat het plotseling intrekken van alle faciliteiten
van de zijde van Yale University, direct had te maken met mijn uitnodiging
aan de Sovjet-diplomaat Jacov Malik om de gast te zijn van de Yale
International Club, het uiteindelijk resultaat van mijn reis naar New-Haven,
Connecticut bleef, dat ik niet kon melden een Bachelor of Arts graad in
Political Science te hebben gehaald. Ik geneerde me er ook wel voor. Nier
zo zéér voor mezelf als voor mijn ouders. Ik werd voor het eerst overmand
door een gevoel van défaitisme zonder uitweg.
Verder had ik me nog altijd geen beeld gevormd van wat ik wilde gaan
doen. ‘Wat wil je worden?’ werd me van verschillende zijden gevraagd.
Waarop ik dan antwoordde: ‘Ik ben al iemand.’ Maar waar het inderdaad
om ging, is hoe aan een behoorlijke boterham te komen.
Mijn oorspronkelijke voornemen te proberen in de buitenlandse dienst te
gaan overwoog ik uiteraard niet meer. En dit was niet alléén vanwege het
niet halen van een B.A. in ‘Yale’. Ik had in de V.S. een aantal ervaringen
opgedaan met heren, die het métier van diplomaat uitoefenden. Het had
me verontrust om te moeten constateren, dat diplomaten in het
communicatietijdperk van trans-continentale telefoon- en telexverbindingen
steeds meer werden gereduceerd tot filiaalhouders van overzeese
nederzettingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Daarbij komt dat diplomaten met handen en voeten worden gebonden aan
een politiek, welke aan het andere einde van de wereld wordt uitgestippeld.
De overzeese mankracht van B.Z. loopt meer dan ooit het risico het
slachtoffer te worden van een niet ter zake doende beleid. Om persoonlijke
redenen kan een bewindsman uit het verre vaderland in een vendetta terecht
komen, waarbij het landsbelang niet wordt gediend, maar regelrecht
geschaad. De trieste Nieuw-Guinea affaire rond het langdurige bewind
van Joseph Luns, waarover ook hier de nodige details zullen volgen, is
daar helaas een lich-
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tend voorbeeld van. De kern van de Nederlandse belangen in Indonesië
werden permanent vernield.
In feite zag ik in 1950 dienstneming bij B.Z. als solliciteren bi’ een
soortgelijke gigantische bureaucratie als de K.L.M.62. Twintigste-eeuwse
diplomatie biedt nauwelijk meer ruimte voor geïnspireerd solistisch
optreden. De ‘glamour’ van weleer, van de klassieke diplomaat, in kleurrijk
costuum met gepluimde steek, in de traditie van gezanten als Ridder van
Rappard, de Marees van Swinderen of van Ketwich Verschuur behoort
tot het verleden. Misschien is Henry Kissinger inderdaad de allerlaatste
solist oude stijl geweest, omdat hij er nog éénmaal grandioos in slaagde
de Bismarckiaanse traditie van weleer enigermate nieuw leven in te blazen.
Mijn ouders woonden in 1950 nog in Amsterdam, maar maakten zich
gereed naar Zuid-Afrika te emigreren en zich bij mijn broers te voegen.
Mijn moeder gaf op subtiele wijze te kennen, dat ik de cello uit de
mottenballen zou moeten halen en solliciteren bij een orkest. Mijn vader
was dermate gedegouteerd over mijn intellectuele wanprestaties, dat hij
eenvoudig vermeed het onderwerp van mijn toekomst aan te snijden.
Eén van mijn eerste bezoeken gold mejuffrouw Buringh Boekhoudt. Zij
betoonde als altijd begrip voor wat in de V.S. was gebeurd en van haar
gezicht straalde lieve bezorgdheid. Ze was zelf nogal gepreoccupeerd,
omdat de kroonprinses binnenkort naar het Baarns Lyceum zou gaan en
er in overleg met oudrector J.A. Vor der Hake - zoals in mijn geval in
1942 - was besloten, dat juist mejuffrouw Boekhoudt een belangrijke taak
zou krijgen in een speciaal voor Beatrix op te zetten klas. Ook de prinses
vond het ‘juffrouw’ al gauw te officieel en afstandelijk en noemde haar
voortaan ‘Miss B.B.’. De affectie tussen leermeesteres en koninklijke
leerlinge zou eveneens tot de dood van mejuffrouw Boekhoudt in 1981
voortduren.
Wicher was nog steeds niet naar de V.S. vertrokken. Hetty van Swinderen
schreef me uit Tanger, waar zij samen met Machteld Pauw van Wieldrecht
bij de familie van Vredenburch logeerde. Freddy Heath berichtte me uit
Buenos-Aires, dat ik gerust naar Argentinië zou kunnen komen en hij me
zeker aldaar aan de slag zou kunnen krijgen. Henk Hofland studeerde
inmiddels aan de zevende, de politieke, faculteit te Amsterdam. Wat me
ook interesseerde was hoe Charles en Inez Röell het maakten. Ik schreef
hun moeder een briefje. Dit laatste initiatief zou tot rampen leiden.

62.

Zie pagina 140.
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Binnen de kortste keren kreeg mijn moeder onaangekondigd bezoek van
mevrouw Röell. Maar zij liet de dienstbode zeggen haar tot haar spijt niet
te kunnen ontvangen. Ik was woedend toen ik thuis kwam en dit hoorde.
Mijn moeder voelde intuïtief, dat mevrouw Röell naar de Laraissestraat
was gekomen met bijbedoelingen, haar dochter betreffende. Bovendien
vond zij dat ik, nu ik inmiddels 25 jaar was geworden, me allereerst diende
bezig te houden met wat ik in de toekomst zou gaan doen.
‘Dit is niet het moment opnieuw je hoofd op hol te laten brengen,’ zei ze
me. Eigenlijk had zij groot gelijk, maar dat zag ik toen niet in.
Ik had in die dagen een lang gesprek met mevrouw Röell. Inez woonde in
Lausanne en was inmiddels getrouwd met een Zwitserse fotograaf, François
Gonet. Zij had hem ontmoet toen ze in Lausanne in een ziekenhuis werkte
om de Franse taal te leren beheersen. Volgens haar moeder was zij diep
ongelukkig, maar bang haar man te verlaten. Zij stelde de situatie voor
alsof Inez in gevaar was en bevrijd diende te worden. Bovendien vertelde
ze, dat Inez in 1948, nà met Wicher, Micheline en mij te hebben gezeild,
tegen haar moeder had gezegd: ‘Wim Oltmans is een jongen, waar ik
verliefd op zou kunnen worden, maar hij heeft al een vriendin.’
Mevrouw Roëll had blijkbaar uitgezocht, dat de verloving tussen Micheline
en mij was verbroken. Zij deed vervolgens een vlammend beroep op mijn
ridderlijkheid om Inez in Lausanne te gaan bezoeken en na te gaan op
welke wijze ik haar behulpzaam zou kunnen zijn de kracht te vinden haar
relatie met Gonet te verbreken en naar Nederland terug te keren. Waar het
verzoek in feite op neer kwam, en dat had mijn moeder onmiddellijk en
feilloos aangevoeld, was dat ik als lokaas zou gaan dienen om de jonge
dame op haar schreden te doen terugkeren.
Ik zegde toe te zullen overwegen of ik naar Zwitserland zou gaan. Ik
herinnerde me Inez als een charmante ‘beauty’. Wanneer zij werkelijk in
gevaar verkeerde, zoals haar moeder met stelligheid en op zéér
overtuigende wijze beweerde, dan zou ik in ieder geval een poging kunnen
wagen de situatie op haar mérites te onderzoeken en Inez tot steun te zijn.
Ik schreef haar naar hetzelfde postbusnummer, dat haar moeder gebruikte
om in het geheim met haar te corresponderen. Ik kreeg vrijwel onmiddellijk
antwoord.

Lausanne, 2 juni 1950
‘Wim, chéri,
Je brief heeft me erg gelukkig gemaakt. Een soort gelukkig-
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heid welke maar weinig mensen kennen of begrijpen. Dat gevoel, wat je krijgt, als
je naar mooie muziek luistert of als je iets prachtigs ziet of leest.
Meen je alles wat je schrijft? Voel je dan ook hoe dicht, hoe gevaarlijk dicht we
bij elkaar zijn in het begrijpen, in hetzelfde voelen, en hetzelfde appreciëren. Jij
neemt geen genoegen met het gewone, met het eenvoudige of met een gemakkelijk
leven, en daarom, als ik me niet vergis, begrijp ik je zo goed.
Wim, zeg me eerlijk, wees niet bang te kwetsen of gekwetst te worden: waarom
schrijf je me dit alles zo ineens? Is het je fatsoen tegenover moeder en mij, dat je me
wilt helpen of is het uit vriendschap? Je laat me dingen in je brief lezen, die ik er
misschien niet in moet lezen. Verhelder mijn gedachten eens.’
Ik bracht samen niet mijn moeder een bezoek aan de familie
Schimmelpenninck in Bosch en Duin. Het was de eerste maal dat ik hen
zag nadat Wonk in Indonesië was gesneuveld. Een paar dagen later schreef
zijn vader me een brief om voor ons bezoek nog eens te bedanken. Hij
merkte op:
‘Het leven gaat door en het lijkt of een ieder kan worden gemist, wanneer het een
tijd van gaan is. Maar één ding is zeker, dat er bij ons een groot gat in ons geluk is
geslagen. De hechte band was misschien te mooi om waar te zijn om lang te blijven
bestaan. We moeten nu trachten de kleine Wonk de plaats van zijn vader te geven.
Meer kunnen we niet doen. Als we maar medewerking krijgen.’

10 juni 1950 (dagboek)
‘Vorige week zat ik met mevrouw Röell op het Lido terras te praten, toen aan het
tafeltje naast ons een Indische jongen kwam zitten. We keken elkaar een paar maal
aan. Ik voelde een ongewone en vreemde spanning. Het riep sommige ervaringen
uit de V.S. bij me wakker.
Een paar dagen later ontmoette ik hem opnieuw in de steeg tegenover het
“Algemeen Handelsblad”. We raakten in gesprek en zaten één uur te praten in de
vensterbank van een tabakswinkel, tot we door de sigarenboer werden gevraagd door
te lopen. Hij had zin met me mee te gaan. We begaven ons naar de Laraissestraat.
Hij ontmoette mijn ouders. We gingen naar mijn kamer. Het werd laat en omdat er
twee bedden stonden bleef hij slapen. Midden in de nacht kroop hij
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bij mij in bed, wat ik ditmaal geen onprettige ervaring vond. Toch, toen hij me een
zoen wilde geven, vroeg ik hem terug te gaan naar zijn eigen bed.
Zijn naam was Albert Hilverdink. Hij vertrok ná het ontbijt want ik was jarig en
er kwamen gasten. Mijn ouders gaven een diner.’
Er kwam opnieuw een brief van Inez.
‘Wim, als ik je niet over mijn huwelijk schrijf is het, omdat ik je geen dingen wil
zeggen, die niet waar zijn en omdat de waarheid zich niet op papier laat schrijven.
Ik heb “horreur” van een vrouw, die zich over de ene man tegen een ander gaat
beklagen. Ik vind het heerlijk, dat je moeder veel ziet. Ze heeft me enthousiast over
je geschreven. Ze houdt erg veel van je.’
Zij vroeg me ook of ik in Lausanne wilde komen, maar echt om haar en
niet omdat haar moeder me had verteld, dat ze ongelukkig was met Gonet.
‘Ik wil niet, dat je de dupe wordt van je “gentleman behavior”, schreef ze.
“Wanneer je het zelf prettig zou vinden me terug te zien, dan zou ik het
heerlijk vinden.” Gedurende een aantal weken probeerde ik er achter te
komen welke discrepantie er zat tussen de toch nogal geëxalteerde
voorstelling van zaken van mevrouw Röell en de werkelijkheid. In haar
brieven kwam Inez bij mij allesbehalve over als het onwillige, zwaar
gedupeerde slachtoffer van “een monster, een psychopaat en een
mythomaan” zoals mevrouw Röell en haar schoonzoon, ook aan de hand
van een uitvoerig psychiatrisch rapport, omschreef.
De moeder ging opnieuw poolshoogte nemen in Zwitserland en schreef
me 6 juli 1950 vanuit de ‘Beau Rivage’ in Ouchy:
‘Inez is zó gelukkig, dat ik hier ben. Het is “touchant” zoals zij nu is. Zij is werkelijk
allerliefst en ziet er zéér goed uit. Alléén, zij is door hem overstemd. Zéér zeker heeft
zij hulp nodig. Lieve Wim, zij is kinderlijk blij met alles wat ik voor haar doe... Ik
verlang zoo om je alles te vertellen en ben je heel dankbaar voor al je hartelijkheid,
je hulp en je vriend schap. Ik zal dat heusch nooit vergeten! Je je zéér toegenegen,
E. Röell.’
Op 7 juli 1950 volgde een allerliefste brief van Inez, waarin zij
onomwonden stelde, dat zij er zéér naar verlangde, dat ik zou
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komen. Mevrouw Röell zond me een vliegticket. Ik vloog naar Genève
en nam de trein naar Lausanne. De dagen, die daarop volgden waren
romantisch en heerlijk. De moeder liet ons steeds alléén. We brachten vele
uren door langs het meer van Genève, met wandelen, op terrasjes en in
gezellige restaurantjes. Inez bleek inderdaad met de verkeerde man te zijn
getrouwd. Ze geneerde zich niet voor deze misstap en zei, dat ze veel van
de ervaring had geleerd, met haar hele hart had geprobeerd Gonet gelukkig
te maken, maar dat de combinatie zonder meer desastreus was.
Reeds eerder had mevrouw Röell geprobeerd Inez af te leiden en op een
wereldreis mee te nemen. Ze waren bijvoorbeeld in Cuba geweest en
hadden er vele contacten opgebouwd, onder andere met de familie Maduro.
De moeder stelde voor, dat Inez en ik naar Havana zouden reizen en ik
via haar contacten dáár aan het werk zou kunnen komen. Zij ging er
blijkbaar à priori vanuit, dat wij vroeg of laat in een perfecte ‘match’
zouden eindigen. Ik stelde me daarentegen bij alle gesprekken op het
formele standpunt, dat een ‘liaison’ onmogelijk zou zijn zolang Inez niet
op zijn minst een echtscheidingsprocedure in werking zou hebben gezet.
Na drie dagen besloot Inez inderdaad een streep onder haar relatie met
Gonet te zetten. Zij begaf zich naar haar advocaat, Maître André Cordey,
om de weg vrij te maken en ongehinderd naar Nederland te kunnen
vertrekken. Kort daarop reisden mevrouw Röell, Inez en ik per vliegtuig
terug naar Amsterdam. Een radeloze Gonet volgde zijn vrouw op de
motorfiets. Waar niemand duidelijkheid over kreeg, was of Inez haar man
in het geheim in Amsterdam niet toch ontmoette.
Op 22 juli 1950 keerden Inez en ik samen naar Lausanne terug. Haar
aanwezigheid was gewenst bij de ‘juge de paix’ in Cully, omdat haar
verzoek tot scheiding zou worden behandeld. De moeder had me bezworen
mee te gaan, opdat haar dochter niet opnieuw zou worden omgepraat en
in Zwitserland zou blijven. We logeerden ieder in eigen kamers in het
Palace Hotel, waar we ook een langdurige bespreking hadden met advocaat
Cordey. Inez kreeg gedetailleerde instructies over wat zij de volgende dag
tijdens de zitting moest zeggen. Die avond heeft zij echter in het holst van
de nacht het hotel verlaten - met achterlating van de juwelen die zij droeg
- en Gonet op een afgesproken plaats ontmoet. Later zij ze me, dat ze
nimmer de bedoeling had gehad met hem mee te gaan, maar toen hij haar
hun huisje in Grandvaux toonde, hoe alles was opgeknapt, geschilderd en
schoongemaakt, was zij dermate vertederd geweest, dat zij het niet

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

196
over haar hart had kunnen verkrijgen naar mij in het hotel terug te keren.
Ik ontdekte de vermissing pas de volgende dag. Ik werd 's ochtends
opgebeld door Gonet, die verzocht mij te mogen spreken. We ontmoetten
elkaar gedurende anderhalf uur. Hij vroeg me te willen helpen een
verzoening tussen beide families tot stand te helpen brengen en
suggereerde, dat ik met Charles Röell terug zou komen, omdat hij hoopte,
dat de broer zich zou willen inzetten om de moeder te overtuigen de Gonets
verder met rust te laten. Later voegde Inez zich bij ons en we gebruikten
samen de lunch. Ze brachten me naar het station in Lausanne, omdat ik in
Genève het vliegtuig terug zou nemen. Gonet bood aan medicijn voor mijn
keel te gaan halen. We waren niet lang alléén maar Inez gebruikte die
luttele momenten om me innig te omhelzen en me met een onbeschrijflijke
angst in haar ogen te laten beloven, zelfs te laten zweren, dat ik haar niet
in de steek zou laten. Ze vroeg me op haar te wachten, want ze zou beslist
terugkomen.
In diepe verwarring keerde ik onverrichterzake naar Amsterdam terug.
Gonet had op mij een wat zielige, onsympathieke indruk gemaakt. Ik kon
absoluut niet begrijpen, hoe Inez ooit voldoende ‘épris’ van de man had
kunnen worden om met hem te trouwen. Ik begreep er steeds minder van
en vroeg me af of mevrouw Röell dan toch gelijk had, dat Gonet op één
of andere manier macht over haar had.
Op 25 juli telefoneerde Inez naar haar moeder en naar mij met een nieuwe
smeekbede naar Lausanne te komen, want zij wilde absoluut zeker
Zwitserland voor goed verlaten. Charles was als luitenant in dienst bij de
huzaren van Boreel in Amersfoort. Ik vroeg hem met me mee te gaan. 28
juli vlogen we samen naar Genève en betrokken een hotel in Cully.
Meteen de eerste avond begaven Charles en ik ons naar het huisje van de
Gonets, ‘Villa Maria’. Gonet opende de deur. Hij wist kennelijk van niets,
ook niet, dat we zouden komen, laat staan op speciaal verzoek van zijn
vrouw. Inez kreeg een hoogrode kleur en opnieuw zag ik die
verschrikkelijke angst in haar ogen.
Er volgden enkele dagen van intensieve gesprekken. Soms met Inez alléén
en meestal met de Gonets samen. Ik probeerde de conversaties wél in een
bepaalde richting te sturen, maar hield me toch zoveel mogelijk buiten de
eigenlijke onderhandelingen. Charles trachtte op tactische wijze tot
resultaten te komen. Gonet voelde zich menigmaal in het nauw gedreven
en probeerde zijn gedrag dan te verklaren als een reactie op de zonderlinge
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capriolen van zijn vrouw. Ze was ook nu weer uit zichzelf bij hem
teruggekomen. Hij zei met grote stelligheid er zeker van te zijn, dat zij
altijd weer bij hem zou terugkeren.
Eigenlijk kwamen we niet verder en werd er in cirkels gesproken. Mevrouw
Röell telefoneerde dagelijks vanuit Nederland en oefende druk uit, dat we
spijkers met koppen zouden slaan. Volgens haar was het nu of nooit en
wanneer we er niet in zouden slagen Inez uit de tentakels van Gonet te
bevrijden, zou ze ten onder gaan. Dit was, aldus de moeder, onze aller
laatste kans.
We brachten nog enkele dagen samen door, terwijl Inez opnieuw met
Maître Cordey haar definitieve aftocht begon voor te bereiden. Toen de
dag van vertrek was aangebroken, belde Inez ons in het hotel aan het ontbijt
op en vroeg mij of ik naar haar huis wilde komen om haar met haar bagage
af te halen. Gonet was reeds naar kantoor vertrokken. Het leek me onjuist
om achter de rug van de echtgenoot in diens huis binnen te stappen. Ik
probeerde Inez ervan te overtuigen, dat dit geen acceptabele gang van
zaken zou zijn. Besloten werd, dat Charles haar zou komen halen.
Wat daarop gebeurde tart iedere beschrijving. Terwijl Charles en Inez in
de slaapkamer van het appartement aan het inpakken waren, keerde Gonet
onverwachts terug. Hij had lont geroken. Zonder aarzelen ging hij naar
zijn schrijftafel, haalde een geladen revolver uit de lade en begon als een
razende op Charles te schieten, die in een reflex eerst omhoog en daarna
door een open staand raam was gesprongen en al rollende een heuvel was
afgekomen tot hij bij een huis zwaar bloedend werd opgevangen. Gonet
en Inez vluchtten op de motorfiets naar Frankrijk, waar zij binnen niet al
te lange tij d via Interpol werden opgepikt. Charles was levensgevaarlijk
gewond en werd in zorgelijke toestand in een ziekenhuis opgenomen.
Nadat ik in het hotel was gewaarschuwd, volgde een dag van
onvoorstelbare commotie. De consul-generaal Flugi van Aspremont uit
Genève arriveerde. Het parket van Lausanne kwam in volle actie. Ik begaf
me naar het ziekenhuis waar Charles op een operatietafel lag, omdat hij
twee kogels in zijn ‘body’ had gekregen, één in zijn dij en één zéér
gevaarlijk onder in de rug op een plaats, die waarschijnlijk niet operabel
was. Ook moest ik mevrouw Röell van het verschrikkelijke incident op
de hoogte brengen. Ik raakte dermate geagiteerd van alle gebeurtenissen,
dat ik tegen de avond zelf 40 graden koorts had en een kamer naast die
van Charles kreeg toegewezen.
Hoe zij het had klaar gespeeld, herinner ik me niet meer, maar via contacten
had zij het bedrijfsvliegtuig van Philips weten te charteren en tegen
middernacht trad mevrouw Röell geheel over haar
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toeren mijn ziekenkamer binnen. Zij heeft toen, tot 04:00 uur in de ochtend,
naast mijn bed zitten praten, terwijl Charles in de kamer ernaast
voortdurend mijn naam riep. Hij ijlde en wilde dat ik bij hem kwam, iets
wat de doktoren niet toestonden. Ook de moeder mocht haar zoon nog niet
bezoeken. Tenslotte heb ik de verpleegster moeten verzoeken mevrouw
Röell uit mijn kamer te zetten want zij kletste me in haar radeloosheid de
oren van mijn hoofd. Ik wilde eindelijk proberen te slapen.
De eerste dagen van augustus verkeerden we in ongerustheid over Charles.
Zijn toestand verbeterde tergend langzaam. Intussen zat Gonet in de
gevangenis en Inez in hun huis. Na véél aarzeling ontwikkelden zich weer
de eerste contacten. Ook de zuster van de overleden vader van Inez,
mevrouw Insinger-Röell arriveerde. Er zou een ‘summit’ worden
georganiseerd tussen beide ‘partijen’ op het kantoor van Maître Cordey.
Het was pijnlijk en triest, dat Inez aan de overkant van de tafel plaats nam
geflankeerd door de advokaat van haar man. Ik was daarbij aanwezig en
realiseerde me welk een intens familiedrama ik van nabij meemaakte.
Mijn ouders had ik met deze affaire veel verdriet gedaan, maar zij waren
er niet de mensen naar om mij nu onder de neus te wrijven, dat indien ik
naar hen had geluisterd ik nooit bij deze afschuwelijke zaak betrokken
zou zijn geraakt. Wicher keurde mijn bemoeienissen met de perikelen van
Inez Röell zonder meer af. Ook Henk schreef vanuit het ‘Palace Hotel’ in
Noordwijk aan Zee, waar hij met zijn ouders en Mimi logeerde, dat hij
vraagtekens zette bij mijn avonturen met Inez.
‘Bij mij gebeurt er verder niet veel. Ik knutsel aan mijn verhaaltjes. Er is er één, dat
mij heel goed lijkt, en dat je beslist moet lezen. Ook lees ik veel over Grieken en
Romeinen, wat mij wel bevalt.’
Charles Röell knapte geleidelijk aan op. Hij schreef me 27 augustus 1950
uit Territet:
‘Dat men elkander in tegenslag en verdriet pas goed leert kennen, beste Wim, dat
hebben wij zeker ondervonden. Het leven in voorspoed en prettige dingen is toch
geheel anders en ook de verhouding die men dan met elkander heeft, evenals de
waardering voor elkaar, is dan veel oppervlakkiger van aard.’
Mevrouw Röell schreef ook enige kantjes en eindigde met:
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‘Dag lieve Wim, hond je goed. Ik heb er zoveel verdriet van, dat ik je zoveel ellende
en zorgen heb aangedaan. Je bent zoo héél lief en goed voor ons geweest. We zijn
je dankbaar, Wim. Heel veel liefs en hartelijks van je je zo zéér toegenegen, E. Röell.’
Op 10 augustus 1950 was er een familiefeest op ‘De Vinkenhof’ ter
gelegenheid van het vertrek van mijn ouders naar Zuid-Afrika. Eigenlijk
zag ik voor het eerst sinds 1948 iedereen weer terug. Ik realiseerde me,
dat ik de ‘clan’ volmaakt was ontgroeid en van de meesten van hen was
vervreemd. Ik ging in de muziekkamer achter de vleugel zitten. Mijn
grootmoeder kwam even binnen om, eigenlijk tot mijn verwondering, te
zeggen dat het jammer was, dat ik niet in piano verder zou studeren. Ik
wist maar al te goed hoe kritisch zij was op het gebied van de muziek. Nu
zei ook grootmama dus wat mevrouw de Ramaix had geadviseerd. Toch
durfde ik op mijn 25ste jaar van de piano geen beroep meer te maken.
Op 15 september 1950 stond ik op de kade bij de ‘Holland-Afrika’ lijn en
zag mijn grijzende ouders de loopplank van de ‘Heemskerk’ op gaan. Mijn
vader was 56 jaar. Mijn moeder 54 jaar. Alsnog een nieuw leven beginnen,
de verhuizing op zichzelf was voor mijn moeder al een ware belasting,
leek me zwaar en slopend. Twee argumenten hadden hen doen besluiten
naar het andere einde van de wereld te gaan. Zorg om de studie en het
veroveren van een plaats in de Zuidafrikaanse samenleving van mijn broers
Hendrik en Theo. En de overtuiging, dat vroeg of laat West-Europa het
slachtoffer zou worden van een Sovjet-invasie naar het voorbeeld van
Hitler in 1940.
De expeditie werd vergemakkelijkt, omdat een neef van mijn vader, Ir.
Dirk Klink, eveneens had besloten zich permanent in Zuid-Afrika te
vestigen. Hij was gehuwd met Uuske van Ketwich Verschuur, een
buitengewoon artistieke dame, die met professionele vaardigheid piano
speelde. Haar vader was reeds gezant in Zuid-Afrika geweest en men
kende het terrein. De Klinks bezaten het oud Hollandse buitengoed ‘De
Waterhof’ in het hart van Kaapstad. Mijn ouders waren zéér met hen
bevriend. Het was zeker een geruststelling, dat beide families samen op
‘De Heemskerk’ reisden.
De eerste brieven gedurende oktober 1950 van mijn moeder uit Zuid-Afrika
waren enthousiast en lief. Ze vonden een huis, ‘De Wielewaal’ aan
Woodgate Road in Plumstead. Ook sloot zij veel foto's in. Terugkomend
op het drama Röell schreef zij:
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‘Beroerd voor je dat die affaire helemaal scheef ging. Het was te voorzien. Maar als
je jong bent en onervaren zie je zoiets niet. Ik kan ook niet vinden, dat je nu weer
een ervaring “rijker” bent geworden. Zulke experimenten zijn schadelijk en tijdrovend
en volgens mij had je je tijd en je vlijt in je eigen belang nuttiger kunnen aanwenden.
“Well, never cry over spilt milk!” Je kent mijn slogan, maar ik zou je wel raden, sla
een andere weg in voor het te laat is...’
Bij het vertrek van mijn ouders uit de Laraissestraat stond ik op straat. Ik
had een kamer genomen aan de Churchilllaan. Daar ontving ik regelmatig
bezoek van Bertie Hilverdink. Ook mevrouw Röell kwam dikwijls op
bezoek. Ik begreep al spoedig dat zij smoesde met mijn wat bejaarde
hospita om details over mijn dagelijkse leven te weten te komen. Ik stelde
haar aan Bertie voor. Vrijwel onmiddellijk vatte zij een levendige antipathie
voor hem op en liet geen gelegenheid voorbij gaan om hem tegenover mij,
ook op grond van zijn huidskleur, de grond in te praten.
Ik sprak veel met hem. Bertie had zich sinds zijn prille kinderjaren als een
vrouw gevoeld. Hij vond het heerlijk zich te verkleden en zichzelf in de
spiegel in vrouwenkleren te bewonderen. Ik herinnerde me overigens, dat
ik op ‘De Horst’ een bedsprei had van een zijden stof met goudbrokaat en
die ook wel eens om me heen drapeerde, alsof het een avondtoilet moest
zijn, maar ik kon me niet herinneren, dat ik het na die eerste kinderjaren
ooit prettig vond als een vrouw te doen, te denken of te voelen. Bertie
daarentegen besprenkelde zichzelf met parfums en gedroeg zich in die tijd
nogal vrouwelijk. Hij kwam er rond voor uit zich anders te voelen en soms
een vrouw te willen zijn.
Albert Hilverdink was in 1931 in Nederlands Indië geboren. Op zijn tiende
jaar kwam hij eerst samen met zijn moeder in een Jappenkamp terecht en
later zat hij alléén in een kamp voor jongens. In Nederland liep hij de HBS
af en wilde gaan studeren, maar de scheiding van zijn ouders plaatste het
gezin enigermate voor financiële problemen. Hij werkte nu bij de Rijks
Post Spaarbank en verdiende 110 gulden in de maand. Het van half negen
tot half zes op kantoor zitten en dom werk te moeten doen maakte hem
extra nerveus. Intussen nam hij lessen bij het Opera-ballet en hij volgde
lessen in Spaanse dansen bij Maria Petrelli. Het was duidelijk dat hij prima
kon tekenen, want wanneer we zaten te praten nam hij dikwijls een potlood
en papier en begon lijnen te trekken.
Ik hield hem duidelijk voor, dat ik in staat was veel van mijn vrienden te
houden en dat in mijn relatie tot hen een zeker fysieke

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

201
aantrekkingskracht misschien een rol speelde, maar dat ik scherp
onderscheid maakte tussen ‘love’ tussen twee vrienden en ‘love’ tussen
de seksen. Toen hij echter in een brief naar Zwitserland, waar ik bij Inez
was, een tekening van een bruidstoilet insloot, dat hij zich voorstelde te
dragen op de dag dat hij en ik ‘in het huwelijk’ zouden treden, begon ik
me zorgen te maken. Ook het feit, dat ik geen notitie van hem had
genomen, en geen tijd voor hem had gehad wanneer Inez in Amsterdam
was, bleek hem diep getroffen en beledigd te hebben. Hij wilde zelfs ons
contact verbreken, ‘want jij houdt toch van Inez, dus vroeg of laat ga je
met haar trouwen en dan zou me dat alléén maar nog meer pijn doen’.
Ik zond een rapport van 8 pagina's over mijn relatie met Albert Hilverdink
naar mijn Oom Poslavsky, de psychiater, die toen nog in Utrecht woonde.
Ik vroeg hem zo vriendelijk te willen zijn een aantal gesprekken met
Hilverdink te hebben. Ik zei: ‘Ik zou het Gods zonde vinden, dat hij zijn
leven zou verpesten door een afwijking, die in omvang en formaat alléén
maar zal toenemen, wanneer er nu niet iets aan kan worden gedaan’.
Op 19 oktober 1950 zou zich een incident voordoen waar mevrouw Röell
indirect bij betrokken bleek. Bertie was bij mij op de Churchilllaan op
bezoek. Om te weten te komen wat er zich in mijn kamer afspeelde - want
er zat een ruit boven mijn kamerdeur - klom mijn bejaarde hospita op een
stoel, zogenaamd om een spinrag uit de gang te verwijderen. In
werkelijkheid lazerde de spionerende dame naar beneden en brak een pols.
Wij stormden naar buiten. Mijn allereerste gedachte was: ‘God straft.’
Later bleek, dat zij door mevrouw Röell was opgestookt aldus te handelen.

22 oktober 1950 (dagboek)
‘Ik hou veel van Bertie - erg veel - maar ik zal nooit voor hem kunnen zijn wat hij
denkt of van me verlangt. Ik ben er inwendig kapot van te bedenken, dat hij naar de
haaien zou gaan. Ik zou graag lief, goed en aardig voor hem willen zijn, maar mijn
God, zo'n relatie kan ik niet, nu niet en nooit. We moeten gewoon goede vrienden
blijven, maar wanneer we elkaar dan weer zien komt er iedere keer toch weer van
alles bij wat er niet bij mág komen. We moeten elkaar respecteren.’

29 oktober 1950
‘George van Renesse liet me twee kaarten sturen voor zijn optreden met het
Concertgebouworkest en Pierre Monteux.
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Hij speelde het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Prachtig. Meer dan prachtig.
Ik ging hem de hand drukken in de solistenkamer en wat zou ik graag geweten hebben
wat er werkelijk in hem omgaat wanneer hij zo schitterend speelt. Pierre Monteux
is een eminente dirigent. Ik geloof hem.’
Er was ook een ander voorval met mevrouw Röell geweest, dat mij die
dagen te denken gaf. Het zou me in contact brengen met de heer Seesink,
toenmalig hoofd van de recherche van Soestdijk, een man die ik me als
innemend en beschaafd herinner.
Mevrouw Röell had mij namelijk omstandig verteld, hoe de familie direct
na de Tweede Wereldoorlog haar villa in Laren aan Prins Bernhard had
verhuurd om diens persoonlijke militaire staf te herbergen. Veel van het
meubilair van de Röells was achter gebleven, evenals schilderijen en ander
kostbaarheden. Op een avond was er in het huis een feest georganiseerd.
De toenmalige prinses Juliana was reeds om 22:00 uur naar Soestdijk
teruggekeerd, maar Bernhard, diens broer prins Aschwin en andere
vriendenn en amices waren doorgegaan. Tegen 03:00 uur was er brand
uitgebroken en, aldus mevrouw Röell, was prins Aschwin ongekleed bij
de buren binnengebracht, evenals enkele niet nader geïdentificeerde dames.
Het landhuis was tot de grond toe afgebrand en men had slechts enkele
meubels en schilderijen kunnen redden. Het restant van de Röell-inboedel
was in allerijl naar de orangerie van paleis Soestdijk gebracht, alwaar
mevrouw Röell met de prins had onderhandeld over de schadevergoeding.
Over die gesprekken kon zij lyrisch uitwijden, zoals over ‘de prachtige
handen’ van de prins. De Röells waren ten bedrage van een halve ton met
een kluitje in het riet gestuurd, zo verzekerde zij mij, en het was duidelijk
dat de familie uit piëteit jegens Wilhelmina en Juliana het feestje van de
beide prinsen von Lippe Biesterfeld maar door de vingers had gezien.
Maar de moeder van Charles en Inez voelde zich kennelijk gedupeerd.
Eerst dacht ik nog met een baron von Münchhausen verhaal van doen te
hebben. ‘Toen de douarière het verhaal op de Churchilllaan in mijn kamer
echter ook nog eens in extenso aan verschillende van mijn vrienden
vertelde, leek me, dat ik het misschien toch au sérieux moest nemen. Niet
lang daarna had ik in de villa naast paleis Soestdijk, die tegenwoordig door
prinses Irene en haar kinderen wordt bewoond, een lang gesprek met
genoemde heer Seesink. Deze verzocht me dringend het mij ter ore
gekomen verhaal rond de villa van de Röells niet in de publiciteit te
brengen. Maar na de Lockheed zaak is de affaire rond het geduchte
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verlies, dat de Röells als gevolg van het prinselijke feestje hadden, een
peuleschil. Ook al heb ik deze geschiedenis niet aan de grote klok
gehangen, het liet mij die dagen een kant van de populaire prins zien, die
me toen al bepaalde vraagtekens deed zetten bij de man van het toekomstige
staatshoofd. Ik heb hier echter de volgende dertig jaren over gezwegen,
zoals van me werd verwacht.
Ik begreep overigens ook, dat het blad de ‘Gooi en Eemlander’ op het punt
had gestaan de brand van de villa der Röells groot opgemaakt te brengen,
maar dat dit onfortuinlijke nummer tijdig en met vereende krachten uit de
handel was genomen. Het nationale totem mocht immers op geen enkele
wijze worden beschadigd?
Intussen had ik gesolliciteerd bij Keerdijk Produkten Maatschappij. Het
was een bedrijf dat internationaal handelde in ‘Sunpearl’ produkten, van
sinaasappelsap in blik tot en met dadels en rozijnen. Ik zou per 1 december
1950 in dienst komen voor 200 gulden per maand. De werktijden waren
van 9:00 tot 18:00 en zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur. Mijn ouders
beschouwden dit als een positief teken en schreven me nu mevrouw Röell
dankbaar te zijn voor haar vriendelijke bemiddeling.
Met Inez, die alleen woonde, omdat François Gonet nog in de gevangenis
zat, was ik blijven corresponderen. Ik besloot vóór ik bij Keerdijk vast
zou zitten haar opnieuw te gaan opzoeken. 2 november 1950 vloog ik met
de Sabena naar Genève en nam een kamer in Hotel des Palmiers nabij het
station in Lausanne. We hadden heerlijke dagen. We maakten met een
gehuurde auto tochten door het Rhônedal. We lunchten in Montreux en
dineerden in Annecy in de Franse Alpen. We genoten intens. We vonden
elkaar in zekere zin terug. 7 november luisterde ik in het Maison du Peuple
naar een recital van Jaques Thibaud, begeleid door Marinus Flipse in
werken van Mozart, Vitali, Schumann, Schubert en de prachtige sonate
van Debussy. Inez aarzelde Lausanne te verlaten, zeker zolang haar man
nog gevangen zat. Ik keerde 9 november naar Amsterdam terug.
Na lange gesprekken met mevrouw Röell en een ontmoeting met haar
advocaat Mr. E. Heldring, werd besloten, dat ik vóór 1 december opnieuw
naar Lausanne zou gaan om Inez proberen te overreden voorgoed naar
Nederland terug te komen. Intussen had Freddy Heath me bericht, dat zijn
vader, zijn vroegere gouvernante en zijn zuster Cathita, Madame Jean
Pierre Allez, op het buitengoed ‘Les Fontaines’ van de familie in Salbris
et Loire ten zuiden van Parijs verenigd waren. Hij hoopte dat ik
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hen wilde bezoeken. Het weekeinde van 18 tot 21 november 1950 ben ik
naar Freddy's familie gegaan. Er was voor 19 november een jacht
georganiseerd waar ik ‘contre coeur’ in zoverre aan heb meegedaan, dat
ik samen met grootmoeder Allez op grote afstand van de jagers door de
bossen heb meegewandeld. Ik werd buitengewoon hartelijk bejegend door
Freddy's vader en zuster en bewaar een bijzondere herinnering aan dat
weekeinde. De bejaarde Schotse ‘Nanny’ was lief, als alle nannies.
Ook bracht ik een bezoek aan Margaret van Boetzelaer van Oosterhout,
de dochter van de oud-minister van Buitenlandse Zaken, die op dat moment
ambassadeur was in Parijs. Ik dineerde bij mijn Yale vriend, Jean de Béarn
aan de Avenue Victor Hugo, die zéér meeleefde met de geschiedenis van
Inez en ons uitnodigde voor langere tijd op het kasteel van de familie,
‘Clos Méjean’ aan Cap Brun bij Toulon, te komen logeren.

23 november 1950, Lausanne (dagboek)
‘Ik houd van Inez. Ik houd zelfs heel veel van haar. En alhoewel ik ervan ben
overtuigd, dat zij van mij houdt geloof ik dat ik juist handel door van haar eerst een
volledige capitulatie wat betreft Gonet te eisen, zeker wanneer we een basis willen
vormen die verantwoord is tegenover onze ouders. Ik wil precies eerst weten waarom
zij nog steeds hier blijft. Zij zegt, dat zij wil helpen, dat Gonet zijn gezicht eerst zou
kunnen redden. Maar wat valt er te redden na zijn ‘coup de foudre’ jegens Charles?’
‘Wanneer zij eenmaal een streep zou zetten onder haar Lausanne bestaan zou ik
zeker met haar naar Cuba of waar ook willen gaan en met haar trouwen.’
In Lausanne bereikte me een lange brief van vier kantjes van Charles Röell.
Hij schreef onder meer:
‘Wim, old friend, je weet zo langzamerhand hoe mijn karakter is. Ik ben gesloten en
uit mijn gevoelens niet gemakkelijk, maar het moet mij van het hart je te zeggen hoe
enorm dankbaar ik ben en hoezeer ik het waardeer dat jij Moeder en mij toch zo'n
bijzondere vriendendienst bewijst om te proberen onze lieve Inez te verlossen uit die
ellendige omstandigheden. Wat er ook gebeurt en hoe het ook in ons leven zal gaan,
Willem, dit zal ik nooit vergeten!... Geloof me, dat ik waarachtig blij zou zijn wanneer
het tussen jou en Inez goed zou komen, want ik weet, dat ze bij jou in goede handen
terecht
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komt en wij tweëen zouden toch ook goed met elkaar kunnen opschieten.’ Hij eindigde
met: ‘Stevige poot en sterkte in het gevaar,
Charles Röell.’
Op 26 november 1950 schreef ik een brief naar mijn ouders in Zuid-Afrika
en kondigde aan te hebben besloten op den duur met Inez te zullen trouwen.
Op 27 november was ik terug in Parijs en woonde samen met de heer en
mevrouw van Boetzelaer van Oosterhout, dochter Margaret, Bijn
Grovestins en Albrecht van Aerssen in de Salle Gaveau een recital bij van
de cellist Edmund Kurtz en de pianist George van Renesse in werken van
Valentini, Schumann, Brahms, Stravinsky, Bloch, Fauré, Villa-Lobos en
Piatti. Op 28 november dineerde ik bij mijn vrienden, de Archawski's uit
Norwalk, Connecticut, die nu in Neuilly in de Rue du Bois de Boulogne
wonen. De oudste dochter Diane ging 16 december trouwen met René
Fould.
Op 1 december 1950 begon ik mijn werkzaamheden bij Keerdijk Produkten
Maatschappij. Ik was inmiddels verhuisd van de Churchilllaan naar een
kamer in de Nicolaas Maesstraat.
Eind januari zou de zaak van François Gonet en het schieten op Charles
Röell door een ‘juge de paix’ in Cully worden behandeld. Mevrouw Röell
werd met de dag nerveuzer, omdat Inez geen enkele aan wijzing gaf in
welke richting zij zich had voorgenomen te getuigen in de komende
rechtszaak. De moeder wilde een extra reis naar haar dochter ondernemen
en bepleitte bij mijn werkgever, dat ik enkele dagen vrij zou mogen nemen
om haar naar Lausanne te vergezellen. Zij durfde langzamerhand haar
dochter niet meer alléén te confronteren uit angst dat er nieuwe scènes
zouden komen.
Ik voelde er niets meer voor me met de juridische kant van de zaak te
bemoeien, maar er werd een vlammend beroep op me gedaan. En ik kon
tenslotte de smeekbeden van Inez, die rechtstreeks tot mij gericht waren
in haar situatie niet zonder meer naast me neerleggen of eenvoudigweg
vergeten.
Op 16 december bevond ik me andermaal, en nu weer in gezelschap van
mevrouw Röell in Lausanne. De moeder had kennelijk besloten ‘va banque’
te spelen en haar dochter voor eens en voor al uit de klauwen van haar
man te redden. De missie mislukte andermaal. Twee dagen later keerden
we onverrichter zake naar Amsterdam terug. De tragedie voor de moeder
was thans volmaakt. Zij was ontroostbaar en bij tij den niet meer
toerekeningsvatbaar in de ongecontroleerde uitspraken, die ze deed.
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Inez schreef me 18 december 1950 nog een brief, waarin ze onder meer
zei:
‘Hoe gaat het nu met Ma? Wees lief voor haar. Ik vond het zo rot, toen ze als een
arm klein beestje zat te huilen. God engeltje, er zijn altijd de zwakkere en de sterke.
Ze houdt zoveel van ons. Ik weet het wel, maar toch is het soms met haar om een
heilige uit zijn slof te doen schieten.
Het is hier een sprookje, helemaal wit en het sneeuwt nog de hele tijd. Maar het is
bar koud.’
Mijn lieve ouders konden de evenementen rond Inez Röell langzamerhand
niet meer volgen. Mijn moeder was als gewoonlijk zeer lucide en expliciet
in haar reactie op mijn aankondiging, dat Inez en ik van plan waren later
te trouwen; inmiddels een besluit dat dus ook al weer ruimschoots was
achterhaald. Zij schreef,
‘Je moet mij nu niet kwalijk nemen, dat ik niet in uitbundige gelukwensen uitbarst,
want vergeet niet, dat ik eigenlijk niets over jullie situatie echt weet in het gunstigste
geval. Ik kan je alléén verzekeren, dat niemand zich meer zal verheugen dan ik,
wanneer het zeker is, dat dit genomen besluit blijvend tot jullie beider geluk heeft
bijgedragen. Meer kan ik er op het ogenblik niet van zeggen. De rol, die mevrouw
Röell vanaf het begin af heeft gespeeld heb ik echter steeds verwerpelijk gevonden
en die opvatting herzie ik niet. Inez is nog zo jong, daar valt nog over te denken...’
Op het kerstdiner bij mijn grootmoeder op ‘De Vinkenhof’ zat ik tegenover
mijn Oom Poslavsky. Ik wist, dat hij nog enkele gesprekken met Albert
Hilverdink had gehad. Ik vroeg hem dus naar zijn conclusie. ‘Je vriend
Bertie is homoseksueel,’ antwoordde hij, ‘en het heeft dus geen zin voor
jou of iemand anders om zich in zijn leven te mengen om te proberen hier
verandering in te brengen. Hij wil dit zo en daar moeten wij ons niet mee
bemoeien.’ Daarop vroeg ik hem, wat hij me raadde ten aanzien van mijn
relatie met Hilverdink. ‘Volg je gevoelens,’ zei Poslavsky.
Wat ik trouwens met Kerstmis 1950 allemaal voelde was nauwelijks te
beschrijven. Ik voelde me totaal als rondwarend in een niemandsland.
Mijn familie bevond zich in Zuid-Afrika. Mijn ‘werk’ interesseerde me
in de verste verte niet. Ik verscheepte dan ook met het grootste gemak een
lading dadels van de Libanon naar Griekenland, in plaats van naar Ierland.
Bertie had me
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uit zijn leven verbannen. Hij ging er vanuit, dat ik vroeg of laat met Inez
zou trouwen. Bovendien had hij inmiddels een andere vriend. Inez schreef
brief na brief, dat ze innig veel van me hield en naar me toe wilde komen.
Zolang haar man zich nog voor de rechter had te verantwoorden, wilde ze
hem echter nog niet verlaten.
Mevrouw Röell was eigenlijk het allergecompliceerdste vraagstuk. Zij
was door alles wat er de afgelopen maanden was gebeurd aan het einde
van haar latijn. Ze begon het gedrag van haar impulsieve en veranderlijke
dochter te vergoelijken door er de relatie tussen Bertie en mij de schuld
van te geven. Ik had geweigerd, ook toen ik in Lausanne met Inez in
hetzelfde hotel logeerde, seks met haar te hebben. Intussen wist mevrouw
Röell via haar spionage-netwerk, dat er de afgelopen maanden tussen
Bertie en mij wel ‘lichamelijke contacten’ waren geweest. Dus zo
redeneerde zij, was het dan verwonderlijk, dat Inez aarzelde voorgoed
naar Nederland terug te keren? Mevrouw Röell verwees naar Hilverdink
als ‘dat baboekind, dat het grootste ongeluk in ons leven heeft gebracht,
dat ons ooit is overkomen’.
Soms reageerde ik op laconieke wijze op deze onbedaarlijke onzin, die
mevrouw Röell te pas en te onpas te berde bracht, en wond me er verder
niet over op. Maar soms ook kon ze me met haar aperte kletspraatjes
dermate het bloed onder de nagels uithalen, dat ik gewoon buiten mezelf
raakte. Een en ander bevorderde de sfeer tussen alle partijen bepaald niet.

Tweede kerstdag 1950 (dagboek)
‘Ik zie Bertie niet als een vrouw. Nu niet en nooit. Ik begrijp nu wél wat hij wil. Hij
bedoelt waarschijnlijk iets heel liefs. Vreemd hoe ongeveer tegelijkertijd een man
en een vrouw in mijn leven zijn gekomen. Bertie heeft in ieder geval mijn volle
vertrouwen. Na al haar strapatzen heeft Inez dat beslist niet meer. De moeder voelt
dit aan en het maakt haar razend.
Inez en Bertie houden beiden van me. De uiteindelijke liefde - als vriendschap en
als band - die ze beiden met me delen is in wezen dezelfde, met zit verschil, dat Inez
me veel minder heeft gegeven dan Bertie. Inez praat veel en schrijft veel, maar handelt
totaal anders. Bertie geeft zich zonder voorbehoud en totaal. Althans, dit deed hij
nog van de zomer, toenik voor het eerst naar Inez ging.’
‘Toch verlang ik nog altijd naar een vrouw. Niet zozéér vanwege de seks.
Vriendschap of liefde tussen mannen sluit seksueel contact immers niet uit? De
seksuele pret niet een man of een vrouw mag op punten of in onderdelen verschillen,
in de
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grond van de zaak draait het om hetzelfde. Het ene wordt natuurlijk genoemd, het
andere tegen-natuurlijk, vooral in de ogen van mevrouw Röell, maar ze weet niet
waar ze over spreekt. Trouwens, voor hen, die vast besloten zijn aan het verder
uitzaaien van levens niet mee te doen is de liefde tussen vrienden een veilige zaak.’
Niet lang na een gigantische scène tussen mevrouw Röell en mij, waarbij
ze de door Godfried de Groot van mij gemaakte foto ostentatief had
verscheurd, kwam ik thuis op mijn kamer om dáár een Steinway vleugel
geplaatst te vinden. De hospita bevestigde, dat het geschenk van mevrouw
Röell afkomstig was. Eigenlijk was ik woedend over het impertinente
karakter van de ongevraagde ingreep in mijn plekje, maar anderzijds was
dus een onvervulde droom in vervulling gegaan. Mevrouw Röell was
bijzonder bedreven in het bespelen van gevoelige snaren, zowel in majeur
als in mineur.
Spoedig kwam ze me bezoeken en onze verhouding leek weer pais en
vree. Ze kondigde bovendien aan, dat ik op haar kosten lessen bij George
van Renesse mocht gaan nemen, zeker zolang ik slechts 200 gulden in de
maand verdiende bij Keerdijk. De eerste week van januari 1951 speelde
ik in Bussum op de vleugel van de grootmeester. Mijn techniek vond hij
terecht abominabel, maar hij was bereid gedurende tien tot vijftien lessen
na te gaan welke vorderingen ik op korte termijn zou maken.
Weer een paar dagen later liet mevrouw Röell me een enveloppe bezorgen
met daarin drie van de voornaamste juwelen van Inez: een paarlen collier,
een paarlen broche en een paarlen armband. In een begeleidend briefje
stelde zij, dat ik het liefste en het allertoegewijdst was geweest, wat haar
dochter ooit had ondervonden en dat zij mij uit waardering en als
herinnering aan Inez haar juwelen schonk. Afgezien van het feit dat het
me een raadsel was wat ik met parels moest beginnen die bovendien
kennelijk en eigendom van Inez waren deponeerde ik het pakje de volgende
dag op het kantoor van haar advocaat, de heer Heldring. Ik begon de situatie
langzamerhand griezelig te vinden. De irrationele handelingen, en vooral
het redeloze gepraat, namen schrikbarend toe.
Op 14 januari 1951 deden mevrouw Röell en Charles opnieuw een beroep
op mij met de moeder naar Lausanne te willen reizen om nog een laatste
maal met Inez te spreken. Ook advocaat André Cordey had me geschreven:
‘Je constate que Madame Inez Gonet continue à adopter la
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même attitude dilatoire et qu'elle n'a pas tenu les promesses qu'elle vous avait faites.’
‘Je vous rapelle que l'audience pénale devant le Tribunal de Police correctionelle
de Lavaux est fixée au mardi le 30 courant à 14heures 30.’
Op 15 januari vertrokken mevrouw Röell en ik dus opnieuw naar
Zwitserland. Op 16 januari had ik in de avond een dermate onacceptabele
botsing met haar in mijn kamer in het hotel, dat ik zodanig buiten mezelf
raakte, dat ik haar letterlijk op de gang heb moeten zetten. Dat deed voor
mij de deur dicht. Ik vertrok 17 januari in alle vroegte naar Amsterdam.
Ik liet voor Inez een brief achter.
‘Of ik je verantwoording of een uitleg schuldig ben bij mijn vertrek naar Amsterdam
weet ik eigenlijk niet. Je begrijpt, dat ik met jouw perikelen niets meer te maken wil
hebben. Je moeder heeft me tot razernij gedreven, want ze blijft bij hoog en bij laag
volhouden, dat jij haar zou hebben gezegd, dat je naar Gonet bent teruggegaan,
vanwege mijn vriendschap met Bertie.
Dat ik, toen we daar gelegenheid toe hadden, niet met je naar bed ben gegaan,
daar staat Bertie geheel buiten en dat weet je zelf heel goed. Ik heb je mijn standpunt
tot in den treure uiteengezet en je hebt me steeds doen geloven, dat je dit respecteerde.
Je moeder is absoluut niet te vertrouwen en in dit opzicht gevaarlijk. God mag weten
wat zij zich nog meer in het hoofd haalt en rondbazuint. Ik word ziek en misselijk
van haar. Nu gooit ze jouw capriolen met Gonet op een physieke liefdesverhouding
tussen Bertie en mij, die er helemaal niet is. Ik heb haar steeds niet de kans willen
geven haar praktijken ook op ons toe te passen, maar nu is ze toch te ver gegaan.’
Bij terugkeer in Amsterdam liet ik het eerst van alles de vleugel van
mevrouw Röell uit de Nicolaas Maesstraat weghalen en naar Kettner en
Duwaer terugbrengen. Ik had dus geen piano meer en ook de lessen van
George van Renesse zouden dus op enkele na geen doorgang vinden. Wat
mevrouw Röell precies over mij tegen Van Renesse heeft verteld weet ik
niet, maar hij stond me nà dit incident nimmer meer te woord, noch
beantwoordde hij mijn brieven.
Ik verhuisde per 1 februari naar een kamer in de Johannes Verhulststraat
om van het gekonkel tussen mevrouw Röell en de
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hospita in de Nicolaas Maesstraat verlost te zijn. Mijn huisarts Kees Bellaar
Spruyt verschafte me wat slaappillen, want gedachten als aan het voorstel,
dat de moeder mij ook nog had gedaan om haar dochter naar Frankrijk te
ontvoeren en mij er 5.000 Zwiterse franken voor te betalen, wonden me
iedere keer verontwaardigd op, waardoor ik tegen mijn gewoonte slecht
sliep.
Wanneer ik, dertig jaar later, vooral naar die eerste maanden van 1951
omzie, verbaas ik me er in hoge mate over waarom ik als een koopvaarder,
die bij Nova Zembla in het drijfijs vastraakt, totaal geblokkeerd was door
een nog steeds chaotisch en tumultueus gevoelsleven. Ik werd voortdurend
heen en weer geslingerd door hevige, diep gevoelde emoties vis à vis Inez,
Bertie en haar moeder, terwijl mijn andere functies in deze periode schenen
te zijn vastgelopen door psychische ijzel-vorming op de normale synapses
werking en functies naar buiten toe.
Ik had in die dagen nauwelijks of geen contact met mejuffrouw Boekhoudt,
die bovendien zéér gepreoccupeerd was met prinses Beatrix, noch met
Wicher of Henk. Mijn Oom Poslavsky zag ik slechts sporadisch. Ik wilde
trouwens mijn psychische onevenwichtigheid zelf uitknobbelen. Hij had
me wel eens gezegd: ‘Jij bent uitstekend in sublimeren,’ en daar hield ik
het maar op. Mijn collega's bij Keerdijk begrepen al lang, dat ik niet
geschikt was de rest van mijn leven in blikjes sinaasappelsap te handelen.
Eigenlijk bevond ik me die dagen voortdurend als op een bevroren vijver
vol met levensgevaarlijke wakken. Voorlopig zag ik nog steeds kans op
het laatste moment niet in een donker gat te verdwijnen, maar het scheelde
soms maar weinig. De wet in Zwitserland scheen voor de schietpartij van
Gonet op Charles Röell een achterdeurtje te bieden. Wanneer de vrouw
zwanger zou zijn, kan de man onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld
worden van gevangenisstraf, zogenaamd om in haar onderhoud te voorzien.
De advocaat van de tegenpartij hanteerde dit argument behendig en het
getuigenis van Inez in de affaire was dermate boetedoenerig, dat de
politierechter bij de behandeling van de affaire op 22 februari 1951 te
Lavaux besloot Gonet op vrije voeten te stellen - zij het met een
proefperiode van vijf jaar - omdat een medisch rapport werd overlegd, dat
Inez inmiddels zwanger was geworden.
Mevrouw Röell wist me telefonisch toch weer te bereiken met dit nieuws.
Ik leefde in mijn hart verschrikkelijk met haar mee, want het feit, dat haar
dochter nu tenslotte toch een kind van Gonet zou krijgen had het effect
van een ‘coup de grâce’ op haar. Bij haar terugkomst zag ik haar dus toch
maar weer en bekom-
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merde me om haar. Zij bleek bovendien psychisch volkomen murw van
het gebeurde, zodat er voorlopig geen valse streken te verwachten leken.
6 Maart 1951 was het twee jaar geleden dat Wonk Schimmelpenninck op
Java was gesneuveld. Ik schreef een brief van medeleven aan de familie,
omdat ik dát zo voelde. Vader Schimmelpenninck lichtte in een antwoord
de sluier over de bij de ouders van mijn gesneuvelde vriend levende
gevoelens enigermate op. Hij schreef:
‘Hier zijn we om je heel hartelijk te bedanken voor je lieve brief als teken dat je met
ons blijft meeleven ook in ons verdriet en je onze onvergetelijke lieve trouwe Wonk
niet bent vergeten. Het doet in alle ellende zo goed te merken, dat er lieden zijn die
niet enkel gevoel hebben om plezierige dingen te onthouden, doch ook het verdriet
van anderen respecteren al is die slag ook een tijd geleden gevallen. Al ben je soms
een “rare” Wimpie geweest gelukkig heb je naast je soms wat “vreemde” haren ook
nog een hele bos “goede en hartelijke haren” op je vreemde hoofd.
Waar blijft de tijd. Het was 6 maart, nu al twee jaar geleden, dat we van Monique
die fatale telefoon kregen, dat er iets HEEL ERGS gebeurd was met Wonk. Nog
blijft het erg moeilijk het geheel te realiseren. Het leven gaat onverstoorbaar door.
De meest ongerijmde feiten eveneens. Behalve de familieleden en enkele goede
trouwe kennissen spreekt of denkt niets of niemand aan al die verraden en verkochte
stumpers, die dáár hun hoogste offer brachten. Schandalig ondankbaar verpolitiekt
volk met zijn zelf gekozen vervloekte regering! Ze voeren ons nog onherroepelijk
ter algehele vernietiging. De schuld van alles wordt in een stroom van verwijten op
Rusland gegooid in plaats van op de eigen alles vernietigende rooie politiek. De
schuld van alles en het verlies van Indië ligt in eerste aanleg bij Engeland en Amerika
en ten tweede aan onze slapheid om deze schurken blindelings te volgen en zodoende
onze feitelijke en enige bron van inkomsten in Indië te verkwanselen...
Papa Schimmel.’
Mijn relatie met Bertie herstelde zich in de richting van vriendschap, zoals
ik het wilde, al moet ik eerlijkheidshalve toegeven, dat ik hem ook fysiek
aantrekkelijk bleef vinden, zonder daar in de verste verte verlangens naar
permanentie aan te verbinden. Trouwens, Bertie onderhield nu
liefdesrelaties met andere vrienden en een dergelijke verbintenis met mij
kwam al lang
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niet meer ‘im Frage.’ Toch deden we als vrienden van alles samen. We
logeerden bijvoorbeeld soms weekends bij mijn grootmoeder op ‘De
Vinkenhof’. Mevrouw Poslavsky was in Indië geboren en had geen
problemen met het Indisch zijn of de huidskleur van Bertie à la mevrouw
Röell. Bovendien, de broer van mijn grootvader, Abraham Oltmans, was
eveneens op Semarang geboren. Hij huwde in zijn leven met verschillende
Indonesische vrouwen, zodat een stroom van Indische Oltmansen in de
wereld werd gezet. Als kinderen vonden we het buitengewoon spannend
wanneer onze ouders Indische familieleden van grote oceaanstomers, zoals
de ‘Johan van Oldenbarnevelt’, moesten gaan afhalen. Bovendien waren
zoveel van de heren onder hen ‘Wim’ genoemd, dat we een suiker-Wim,
een Shell-Wim, een rubber-Wim, een Bali-Wim en - toen ik later journalist
werd - een kranten-Wim hadden. Ik was van hen dan wel de enige Wim
met blauwe ogen.
Na de ‘bersiap-tijd’, waarin de Indonesiërs volgend op de
onafhankelijkheidsverklaring door Sukarno, dikwijls jacht op Indische
Nederlanders maakten, repatrieerden veel leden van onze Indische familie
naar Nederland. Zo werd mijn vader eens door de havenmeester in
Amsterdam op ‘De Horst’ opgebeld met de mededeling dat er een schip
uit Indië was binnengelopen met aan boord een vijftiental Indische
familieleden, variërend van de kleinste kinderen tot en met bejaarde
‘nénéks’. Mijn vader heeft toen gearrangeerd, dat de uitspanning in Huis
ter Heide aan de voet van de Paltzerweg werd afgehuurd, opdat de familie
daar kon intrekken. Omdat bekend was, dat mijn vader Ton heette, werd
het betreffende hotel door de mensen van het dorp spoedig omgedoopt in
‘De negerhut van Oom Ton’. Wat dat betreft was mevrouw Röell in die
dagen niet de enige Nederlandse burger, die nog problemen had met
pigmentatie, zoals de ‘café-au-lait’ kleur van Bertie.
We waren in die dagen van 1951 ook tot de conclusie gekomen, dat ik
weliswaar braaf op kantoor zat, maar veel te weinig beweging kreeg.
Bertie, die zelf op dans- en balletlessen zat, regelde desalniettemin, dat
we samen op de school van Lou Spel Jiu-Jitsutraining zouden krijgen. In
het begin ging Bertie mee, denkende dat ik op den duur dan alléén de
training zou afmaken. Maar ook die liet ik gauw schieten.
Op 30 april 1950 deelde Keerdijk Producten Maatschappij me schriftelijk
mede, dat ik per 1 mei was ontslagen met behoud van salaris voor den
duur van één maand. ‘Aangezien dit uitsluitend een ‘business-attidute’
vertegenwoordigt en niets anders, verzoek ik je, ons besluit niet al te hard
aan te trekken. Wij allen
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persoonlijk wensen je het beste toe,’ schreef de heer P. van Ballegooijen.
Intussen had ik me beijverd om een optreden van het
Concertgebouw-quartet met medewerking van Jan Damen (eerste viool),
Jan Bresser (tweede viool), Klaas Boon (viola) en Tibor de Machula
(violoncelle) op de Nederlandse ambassade in Parijs te arrangeren. Na de
pauze zou het pianoquintet van César Franck worden uitgevoerd, met
medewerking van George van Renesse. Ik correspondeerde hierover met
Margaret van Boetzelaer, die me schreef veel moeite te doen om te
voorkomen dat er ‘society-people’ in plaats van ‘music lovers’ aanwezig
zouden zijn.
16 mei 1951 woonde ik de begrafenis van rector dr. J.A. vor der Hake bij
en noteerde die avond: ‘wat wordt er toch bij zo'n gelegenheid een hoop
onzin gezegd.’
Ook sprak ik die dag lang en uitvoerig met mijn oude ‘Nijenrode’-vriend,
Frank van Lennep. Hij was diep geshockeerd door de affaire rond Inez.
Toen ik hem toevertrouwde, dat mevrouw Röell me thans openlijk verweet,
dat ik met haar dochter naar bed had moeten gaan, al was het maar om
haar uit de impasse van François Gonet te redden, antwoordde hij: ‘Dat
alléén al is reden te over om haar nooit meer te zien.’ Steeds meer werd
ik door vrienden aangeraden vooral niets meer met de Röells te maken te
hebben. Dolly van Suchtelen, die samenwoonde met Marliese Röell,
Wicher, Toon Quarles en nu ook Frank van Lennep, allen bezworen me
een streep onder deze contacten te zetten.
Op 26 mei 1951 speelde het Concertgebouw-quartet bij de Van Boetzelaers
op de ambassade in Parijs. Ik werd door Jean de Béarn van de trein gehaald
en dineerde aan de Avenue Victor Hugo. Later gingen we samen met Diane
Archawski naar het recital. Ook de ouders van Alex Labouchère, de
Nederlandse consul in Cannes-Antibes dus, waren aanwezig. Ik herademde.
Het was een heerlijke avond met allemaal normale mensen om me heen.
Alléén Van Renesse gedroeg zich afstandelijk jegens mij. Ik moet eerlijk
zeggen, dat ik op dat moment dacht: ‘De “sucker” heeft zich door mevrouw
Röell de hemel mag weten wat op de mouw laten spelden.’ Maar ik vond
het wel jammer. Voor het eerst in lange tijd een brief van Henk Hofland,
gedateerd 29 mei 1951. We woonden allebei in Amsterdam, waar hij
studeerde, maar zagen elkaar nooit.
‘Het spijt me dat ik je niet meer zie. Je merkt: men wordt gedreven door
omstandigheden. Zonder dat we het zelf wil-
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len gaan we steeds verder uit elkaar, en altijd zijn er wel weer dingen die je daarvoor
als “onafwendbare oorzaak” kan aanwijzen. Ik lijd onder de hebzucht van mensen,
die mij een affectie toedragen, en vooral onder de overigens te verontschuldigen
botheid van één dezer. Ik stel mij nog altijd tevreden met de mogelijkheid, dat ik
opeens kan weglopen en voorlopig niet meer terugkomen. Maar ik vind, dat ik mij
voorlopig geen werkelijke vrijheid kan permitteren in verband met mijn werk. Maar
volgend jaar wil ik mijn candidaatsexamen doen, en daarom heb ik nog het een en
ander te verrichten...
Ik moet je zeggen, dat ik werkelijk wel weer eens naar een reisje naar Brussel of
Bremen of een château verlang. Het zijn dingen, die ik al te lang heb gemist. Maar
ik wil beslist eerst hier mijn werk afmaken, nog niet zozeer voor mezelf, als wel in
de eerste plaats voor mijn vader, die erg met mijn doen en laten meeleeft. Ik vind
mijzelf au fond een onbaatzuchtige jongen!
Hiernaast wonen een paar homo's, wier leven ik door de muur van zéér dunne
plankjes nauwkeurig kan volgen. Soms moet ik lachen wanmeer je telkens “au!”
hoort roepen, waarna men de wasbak laat vollopen. Maar andere keren benijd ik hen.
Het is een plezierige verhouding (geestelijk) geloof ik. Ze kunnen uitstekend met
elkaar opschieten en ik raak er steeds meer van overtuigd, dat vrouwen in hun relatie's
tot ons iets heel belangrijks missen. Misschien ook mis ik wel wat.’ (Henk woonde
die dagen samen met Mimi in Amsterdam.)
10 juni 1951, mijn 26ste verjaardag, ontving ik een bezorgde brief van
mejuffrouw Boekhoudt. Zij was naar Zwitserland geweest om uit te rusten
van oververmoeidheid.
‘Ik heb het gevoel van niet helemaal opgewassen te zijn, tegen de velerlei eisen, die
het leven nu weer aan me stelt. We zullen hopen dat het langzamerhand terecht komt.
Misschien is het ook eenvoudig de oude dag. Ik heb je toch verteld, dat ik nu
verbonden ben aan het klasje voor Beatrix? Ik geef daar met veel plezier les, maar
het is ontzettend jammer, dat dr. Vor der Hake, die de leiding had, ons is ontvallen.
Hoe het nu verder zal gaan ligt nog in het duister.63.
Nu, Wimpje, schrijf me nog maar eens van je invallende ge-

63.

Juffrouw Boekhoudt zou kort daarop de algehele leiding krijgen.
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voelens en gedachten. Heb je alweer nieuwe bezigheden? Eigenlijk wou ik, dat je
eens werken moest als een koelie. Je zou er zo van opknappen, geloof ik.
je Aunty.’
Ik antwoordde mejuffrouw Boekhoudt nog dezelfde dag onder meer:
‘Ik heb al die tijd al eens naar u toe willen gaan of willen schrijven, maar ik doe het
toch maar niet. Soms wordt het me nog steeds teveel om allemaal alléén te bedenken
hoe de kronkels van anderen en die van mezelf in elkaar zitten. Ik zou het heerlijk
vinden om als een koelie te werken, als ik dan ook maar verder met mijn leven
gelukkig was. En dat ben ik niet en ook nooit geweest. Ik zal u iets vertellen. Ik zou
nu, op dit moment willen sterven, wanneer ik één maal zou hebben beleefd wat
werkelijk geluk is, dat alles tussen één persoon mij lief, goed en eerlijk zou zijn, of
mooi en op trouw gebaseerd. Dat één ander mens me “just happy” zou maken en
gelukkig, zoals muziek dat doet.
Zoals ik nu leef ga ik nog eens werkelijk dood. Ik voel me soms ontzettend uitgeput
en kan dan niet meer verder. Ik bid dat er aan alle moeilijkheden een einde komt.
Dus u begrijpt, dat ik in deze toestand liever niet naar u toe kom.’
(Dit antwoord verzond ik niet om haar niet ongerust te maken.)

30 juni 1951 (dagboek)
‘Wat een ellendig gevoel om wanneer je thuiskomt je hospita, nog met haar leesbril
in de hand, uit je kamer te zien komen, zogenaamd omdat zij borden had neergezet.
Ze zijn vroom rooms-katholiek, deze heer en zijn twee zusters. Wat zou de pastoor
wel zeggen? Niet spieken in de paperassen van je commensaal: ‘bidt maar zoveel
weesgegroetjes of rozenkransjes lieve meid?’
Jim Carmichael, een studievriend uit Yale, logeerde bij me. We brachten
1 juli door op ‘Het Huis Oosterhout’ in Gelderland bij Margaret en Suzy
van Boetzelaer. Ze hadden voor een kring van vrienden een
‘kersenpitspuugwedstrijd’ uitgeschreven. Met Suzy speelde ik Petite Suite
van Debussy voor twee piano's. Het was een heerlijke, verfrissende dag.
Op de terugweg met Jim bij de van Swinderens in Bilthoven afgestapt.
Tóch, de kersenpitfuif met alle de Brauws, de Beauforts, Thor-
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becke's, van Nagell's, Bjelki's, de Iongh's, Snouckaerts en wie er verder
allemaal waren, had voor mij één zwaarwegend nadeel gehad: het
kudde-effect. Ik vond Margaret en Suzy werkelijk aardig. Ik keerde er dus
8 juli terug om ditmaal ‘entre nous’ te zijn en echt contact te kunnen
hebben. Er was maar één familie te gast, de van Someren Greeve's, maar
dat ontnam er allerminst het intieme karakter aan, zoals ik had gehoopt.
Ook speelden Suzy van Boetzelaer en ik opnieuw samen voor twee piano's.

3 juli solliciteerde ik.
‘Amerikaanse textiel agent vraagt intelligente jongeman van goede huize (21-26
jaar) met enige handels ervaring en kennis van de Engelse taal.’
Onverwacht bereikte mij een envelop met anonieme afzender en twee
kaartjes voor het concert van het Residentie Orkest op 10 juli 1951 in het
Concertgebouw onder leiding van Willem van Otterloo. Het programma,
met l'Enfant et les Sortilèges en de beide Daphnis en Chloë suites van
Ravel van precies in de roos. Wie schetste mijn verbazing, toen ik ontdekte,
dat mevrouw Röell ‘toevallig’ een plaats in mijn onmiddellijke nabijheid
had genomen. We voerden dus toch weer een kort gesprek, waar 11 juli,
tijdens een aanvullende ontmoeting een grootscheepse scène op is gevolgd,
omdat ik meedeelde op het punt te staan met Bertie naar Zuid-Frankrijk
te zullen gaan liften. Wij zouden ongeveer één maand wegblijven.
Na terugkeer uit de Rivièra logeerde ik bij mijn grootmoeder op ‘De
Vinkenhof’, waar ik werd opgebeld door Inez Röell. Haar kind was
geboren. Ze wilde het me laten zien. Nu het geen kwestie meer was van
terugkeren naar Nederland, zou niemand er bezwaar tegen hebben wanneer
we elkaar ontmoetten, ook François Gonet niet. Ze vroeg dus of ik naar
haar toe wilde komen. Haar gesprek werd vrijwel onmiddellijk gevolgd
door een telefoontje van haar moeder, die me verzekerde dat de familie
het op hoge prijs zou stellen, indien ik zo lief wilde zijn enige tijd met
Inez te gaan doorbrengen. Op 15 augustus arriveerde ik in Morges en nam
een kamer in ‘Hotel du Mont Blanc.’
Ik bleef een weekje, huurde een auto, en maakte met Inez en soms met
haar kind - dat Inez ‘madame Fifi’ had gedoopt - lange autotochten naar
de Franse Jura en rond het Lac Léman. We spraken buitengewoon
openhartig met elkaar, zowel over haar perikelen met Gonet als over mijn
gecompliceerde relatie met Albert Hilverdink. Ik verbaasde me over de
‘largeur’ van Inez in
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haar opvattingen en haar warme begrip voor mijn werkelijke gevoelens
voor Bertie. De nuances hierbij ontgingen haar absoluut niet en in
tegenstelling tot haar moeder koesterde Inez niet de geringste minachting
voor mijn vriend, integendeel. Dit zou later trouwens blijken toen zij elkaar
ontmoetten.
Mijn ouders waren in Kaapstad verhuisd en woonden thans in ‘Zuiderlicht’
aan de Noreen Avenue. Mijn vader was betrokken bij het opzetten van
een fabriek. Mijn moeder deed voor het eerst van haar leven het grootste
deel van het huishouden, een werk waar zij vroeger altijd ruimschoots
personeel voor had gehad. Ik ontving opzienbarend lieve brieven van haar.
Die waren weliswaar door mijn vader, als altijd, mede ondertekend, maar
ik voelde, dat zij rechtstreeks en diep vanuit haar hart tegen me sprak.
Ik had haar toevertrouwd, dat ik een dieptepunt had bereikt en geen vat
kon krijgen op de richting, die ik mijn leven wilde geven.
‘Een kleine misvatting in je brief is wel, dat ik je gemaakt zou hebben. Ik neem graag
de verantwoordelijkheid op me, maar niet voor iets, wat buiten mijn competentie
ligt, dat had je kunnen weten. Wél heb ik altijd getracht, toen je er eenmaal was, iets
goeds van je te maken. Er was zelfs een tijd, dat je volkomen in het centrum van
mijn belangstelling stond, maar je was helaas te klein om dat te begrijpen en reageerde
er dienovereenkomstig naar.64. Wat dat betreft hebben we allebei werkelijk pech
gehad. Maar nu jij een volwassen man bent en ik al iemand op leeftijd hebben we
misschien een betere kans en het zou tijd worden.
Het is zo jammer, dat jij nog steeds met je gedachten bij die lang vervlogen tijden
stilstaat, terwijl wij juist met al onze krachten vooruit moeten. Als je ons hier zag
ploeteren, zou je zeker je eigen ellende voor een poosje vergeten. Je vader werkt van
's morgens tot 's avonds, slaapt heel kort en staat gewoonlijk om 05:00 uur op. Ik
doe ongeveer wat Marie en Truus samen plachten te doen plus nog al het naaien,
stoppen, wassen, strijken, gasten ontvangen, etcetera...’
Ook zonden mijn ouders een chèque van 400 gulden. Mijn kamer in de
Johannes Verhulststraat had ik reeds opgegeven. Ik logeerde overal en
nergens. Tenslotte ging ik wonen bij mijn

64.

Het was evident, dat mijn moeder hier zinspeelde op de muziek- en cellolessen uit mijn
vroegste jeugd.
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82-jarige grootvader, Ir. Willem Oltmans in de Hendrik Jacobszstraat in
zuid. Dat was ook eigenlijk de periode, dat ik de warmste gevoelens opvatte
voor zijn vrouw, Sima Sastro Pawiro, die ik in de anderhalf jaar dat ik
daar bijna dagelijks was echt goed leerde kennen.
Ik bleef links en recht solliciteren.
Gevraagd: voor opleiding vakjournalist zoeken wij beschaafde jongeman met H.B.S.
opleiding.
De KLM vraagt mannelijke employee's voor de passage afdeling Schiphol en de
reserveringsafdeling Schiphol. Ik werd opgeroepen maar afgewezen.
Pan American World Airways vraagt per 1 januari voor haar kantoor te Amsterdam
een passage employee (mnl), niet boven 26 jaar.
Cosmetische fabriek gevestigd in Amsterdam vraagt assistent van de directie.
Groothandel in damesmode-artikelen vraagt voor direct flinke kracht.
Op de verkoop afdeling van een industriële onderneming kunnen geplaatst worden
enkele energieke jongelui, leeftijd tot 26 jaar.
Bij Mirandolle, Voûte & Co. N.V. had ik in aansluiting op een sollicitatie een
gesprek, maar werd niet aangenomen.
Ik liet me inschrijven bij het gewestelijk arbeidsbureau afdeling handelspersoneel
in de Nieuwe Doelenstraat 6-8.
Mijn huisarts dr. Kees Bellaar Spruyt raadde me aan eens met een
psychiater mijn problemen te bespreken. Hij introduceerde me bij dr. P.J.
van der Leeuw, zenuwarts in de Rubensstraat. Ik heb gedurende een periode
van vier maanden een tiental gesprekken gevoerd in het najaar van 1951
en de eerste helft van 1952 waarvan ik tot mijn spijt moet zeggen, dat ik
er absoluut helemaal niets mee opschoot.
De relatie met Bertie Hilverdink stabiliseerde zich steeds meer. Eind
oktober brachten we samen een aantal dagen in Parijs door. Ik werd een
huisvriend in de kring rond zijn moeder van één dochter en drie zonen.
Inez zond mij rond de jaarwisseling verschillende telegrammen, gesigneerd
met namen als ‘Old Shatterhand’ of ‘Chateaubriand’. Ze vroeg me om
naar Lausanne te komen en om, al was het maar voor haar, vooral ook
haar verdrietige moeder tijdens de kerstdagen te bezoeken. Begin januari
1952 was ik opnieuw een aantal dagen in Lausanne. Henk Hofland schreef
me met de jaarwisseling.
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‘De laatste drie maanden van het jaar zijn zo beroerd voor me geweest. Gisterenavond
heb ik alle mislukkingen op een briefje geschreven: geen studiebeurs, geen geslaagd
tentamen, geen telefoonnummer van X. Deze laatste is een ontzettend dik en klein
meisje en ik zou voor geen goud met haar in bed stappen. Ze gelooft ook in God.
Maar ze heeft gevoel voor nuance en ze vindt alles gek, wat ik ook gek vind. Ik kan
heerlijk niet haar praten. Ze is blond, heeft een bril en blauwe ogen...
Ik heb nog eens over jou en Bertie, dat rot jongetje nagedacht. Ik geloof, dat je
hem gewoon moet laten lopen. Als hij alléén maar homoseksueel was, zou het lijkt
mij, nog niet zo erg zijn, maar de manier waarop hij en mevrouw Röell het over jou
hebben, moet een afdoende aanleiding zijn om hem radicaal te vergeten. Daaruit
blijkt namelijk, dat de verhouding van de slechtste physieke soort is. Was dat namelijk
niet het geval, dan zou hij je wel beter kennen. Het geestelijke heeft ook een reuk heel concreet - en het blijkt duidelijk, dat Röell noch Bertie dit begrepen hebben. Je
moet niet bij het gezicht stil blijven staan, maar wachten tot zij hun mond open doen...
Verder over homo's. Ik heb nog wat meer nagedacht over wat je verteld hebt over
hun smaak. Ze vonden de lucht, naar ze jou vertelden, van een kut - zullen we maar
zeggen - zo vies. Er zit wel wat in, maar er is ook veel tegen. Als je van plan bent te
copuleren ga je niet eerst tussen de benen van je partner ruiken. En als je in de loop
van het voorspel, zoals dit in de sexuele voorlichting heet, met zoenen bijvoorbeeld
daar - onvermijdelijk - in de buurt komt, ben je die lucht allang vergeten. Je merkt
het niet eens meer. Het gaat allemaal vanzelf...
Een meisje is anders gebouwd dan een jongen, en het onbekende is voor sommige
mensen wel wat griezelig. Het zou voor Kinsey misschien de moeite waard zijn om
na te gaan, of er meer homoseksualiteit is bij jongens, die broertjes hebben, dan bij
jongens die zusjes hebben. Het lijkt me het grootste nadeel van de homo's, dat ze in
conflict zijn met de moraal, waarin ze zijn opgevoed. Het conflict geeft voeding aan
een neurose, en dat verpest hun leven (Freud)...’
Waar mogelijk ging ik naar concerten, zoals opnieuw een recital van de
cellist Kurtz met George van Renesse aan de piano, Clara Haskil in het
vierde pianoconcert van Beethoven, Theo Bruins in het eerste piano concert
van Tchaichowski, terwijl ik met
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Bertie een voorstelling van ‘In London staat een huis’ met Cor Ruys, Kitty
Knappert, Ton van Duinhoven, Ton Lensink en anderen bij woonde. We
gingen ook samen naar de begaafde Cilli Wang en het Ballet van de
Nederlandse Opera in Les Sylphides, de Casse-Noisette, Billard, Grand
Pas Classique en Il Ritorno van Mendelssohn-Bartoldy, Ballet en dansen
was steeds meer zijn leven gaan vormen.
Ik bleef solliciteren en er was een dag in begin februari 1952, dat ik nog
slechts 37 centen op zak had. Ik informeerde waar de aanmelding als
oorlogsvrijwilliger voor het Nederlandse Detachement van de Verenigde
Naties in Korea geschiedde. 8 februari 1952 meldde ik me bij de
reservemajoor der Infanterie J. de Groot in de Nieuwe Frederikkazerne in
den Haag. Ik had werkelijk een dieptepunt bereikt. Bovendien, psychiater
Van der Leeuw had me aangemoedigd, die stap te nemen. Ik werd op 19
maart door het hoofdkwartier van de generale staf onder nummer 5938
opgeroepen voor een eerste gesprek op Nassauplein 35 te Den Haag. Uit
de brieven van mijn moeder, die op dit besluit volgden, begreep ik, dat ze
zich buitengewoon intens met mijn situatie bezig hield, er niet van kon
slapen en zelfs overwoog naar Nederland te komen. Mijn broer Theo
reageerde met: ‘Voor het eerst sinds de Krim-oorlog in de vorige eeuw
zal er weer een generaal in de familie komen, die zelfs de maarschalkstaf
in zijn ransel draagt, dit laatste vrij naar Napoleon.’65.
Bertie huilde toen ik het hem vertelde. ‘Ik wil niet dat ze jou pijn doen,’
zei hij. ‘Ik ken de Jappen. Ga voor mijn part ploegen op de hei of naar je
ouders in Zuid-Afrika, maar dát niet.’ Ik probeerde hem te troosten.
Mevrouw Röell reageerde aldus: ‘Als je dát doen, maak ik je dood. Als je
naar Korea gaat kom je niet meer terug. Dat weet ik zeker.’
De noodsprong in de richting van de slagvelden van Azië was het duidelijke
bewijs, dat ook ik aan het dol draaien was. Mijn dagboek geeft de
verwarring en emoties uit die dagen in extenso weer. Maar voor mezelf
wist ik precies waar de klepel hing. Ik twijfelde geen moment aan wat ik
vond of niet vond, voelde of niet voelde. Het werkelijke probleem lag bij
de constante kortsluiting met de diverse personages om me heen omtrent
mijn zéér persoonlijke opvattingen over leven: liefde, vriendschap en seks.
Ik was 27 jaar en totaal door het op orde brengen van mijn gevoelsleven
in beslag genomen. Arbeid kwam op de laatste
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Alexander Oltmans vocht aan geallieerde zijde tegen Rusland in de Krim-Oorlog
(1853-1856).
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plaats. Dat was in de ogen van anderen een blunder en iedereen adviseerde
me ‘als een koelie te gaan werken’, dan zou de rest van zelf volgen. Is dat
zo? Ik geloofde er niet in.
Ik ging er strikt van uit, dat niemand ooit als mens zou kunnen slagen,
zonder zichzelf te accepteren zoals hij is. Er kan geen sprake van zijn in
deze wereld een fundament voor ons leven te bouwen zonder onze
persoonlijke geaardheid volledig te betrekken bij de basis van wat we doen
en wat we willen en wat we ons voorstellen. Juist door ons Zelf te
aanvaarden zoals we zijn zal verandering, aanpassing en vooruitgang
optreden, hoe paradoxaal dit ook mag klinken. Alléén door ons werkelijke
en echte IK in onze persoonlijkheid te integreren, zullen banden naar buiten
toe - die zo verschrikkelijk onmisbaar zijn in deze wereld - echt zijn,
werkelijk worden en innerlijke waarde en rijkdom opleveren. Pas dán
zullen relaties met anderen een diepe betekenis krijgen en vitaliteit
verwerven.
David Hume stelde reeds, dat ieder mens voor zijn belangen vecht. Wèl;
ik knokte in 1952 niet voor de 200 gulden per maand bij Keerdijk's
Producten Maatschappij. Ik streed voor het behoud van mijn
oorspronkelijke zelf. Ik probeerde uit alle macht uit te dokteren wat ik van
het leven, van liefde, vriendschap - en van seks - verwachtte, wat voor mij
tot de mogelijkheden zou gaan behoren, en hoe deze welhaast heilige
persoonlijke opvattingen en waarden zouden zijn in te passen in mijn
habitus naar anderen en naar de wereld om me heen.
De intense belevenissen met Inez en met Bertie hadden nauwelijks
bijgedragen tot een verduidelijking van het beeld, dat ik me over de
toekomst vormde. Toen ik in ‘Yale’ lange autotochten maakte met
Micheline en we samen sliepen had ik steeds vermeden - ondanks innerlijke
seksuele opwinding compleet met erectie - om tot de seksuele daad over
te gaan. Ik kende haar nog zo weinig. Ik wist niet eens of zij met andere
mannen had geslapen en stelde het uit hiernaar te informeren, enerzijds
omdat ik nog niet het gevoel had er recht op te hebben dit van haar te
weten, anderzijds om een eventueel diepe teleurstelling te vermijden. Zij
was voor mij de eerste vrouw met wie ik sliep. Ik wilde het sprookje
werkelijkheid doen worden.
Er werd prompt wijd en zijd gespeculeerd, dat ik een van god gegeven en
op een zilveren presenteerblad aangeboden gelegenheid voorbij had laten
gaan en dus zeer waarschijnlijk homoseksueel was. Freddy en Erling
Christophersen konden er in ieder geval met hun verstand niet bij, dat ik
van de weekends met Micheline terugkwam zonder de liefdesdaad te
hebben geconsumeerd.
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Ik hield van Micheline. Maar aan werkelijke liefde en vriendschap was
onze relatie nog helemaal niet toe. Mijn vrienden schenen òf niet in staat
zich te beheersen òf een dringende behoefte te gevoelen hun mannelijkheid
te bewijzen, want zij zouden, zo verzekerden ze mij, hebben toegeslagen.
‘To each his own,’ dacht ik.
Voor mij zou het ganse ‘château en Espagne’ van de romance bij voorbaat
in diggelen zijn gevallen, indien ik op het niveau van de Papoea's met
Micheline mijn mannelijkheid zou hebben doen gelden. Mijn overtuiging
volledig tot de liefdesdaad in staat te zijn behoefde geen bevestiging door
‘het nemen van een vrouw’. Ik had geen enkele behoefte mezelf mijn
man-zijn te bewijzen. Ik had echter wèl de sterke overtuiging, dat het
moment om met Micheline, als toekomstige moeder van onze kinderen,
de liefdesdaad te bedrijven beslist nog niet was aangebroken. Dus ik deed
liet niet, misschien op straffe om te worden beschuldigd van homoseksuele
neigingen.
Ook Inez Röell zou zijn gaan aarzelen - althans zo bazuinde haar moeder
het verhaal links en rechts rond - toen we in het ‘Palace Hotel’ samen in
bed lagen - compleet met erectie mijnerzijds - en ik geen aanstalten maakte
de seksuele daad met haar te gaan bedrijven. Erger: toen Inez mijn penis
in haar mond nam heb ik haar liefdevol van haar voornemen afgebracht
om redenen, die vanwege het voorgaande wat ik schreef (ook ten aanzien
van Micheline) duidelijk zullen zijn. Bovendien was Inez op dat moment
ook nog sterk gelieerd met François Gonet. Het is al te gemakkelijk om
in deze sector een graantje mee te pikken in de anonimiteit van een
hotelkamer, maar de déconfiture komt altijd veel later. Dan kijkje in de
spiegel en denkt: ‘Had ik het maar niet gedaan.’
Ik probeerde mijn opvattingen in alle mogelijke toonaarden uit te leggen
aan de moeder van Inez, met wie ik openhartig mijn daden en gevoelens
dienaangaande besprak. Mevrouw Röell, bezeten van het verlangen haar
dochter uit Lausanne weg te krijgen, verweet me echter niet als een man
te hebben gehandeld. Ik begreep wel, dat zij aldus reageerde, maar voelde
me niet geroepen terwille van haar perikelen met haar dochter, mijn
rotsvaste standpunt in deze te wijzigen, wat ook de beschuldigingen of
achterklap mochten zijn. Inez zelf wist, toen zij me beter kende, precies
waar ik over sprak. We hebben later samen dikwijls gelachen om ‘de
anderen’, die binnen de kortste keren de koffer induiken, met het doel eerst
de buit binnen te halen en hartstochtelijk het biologische systeem door te
blazen, om daarna, eenmaal weer tot rust te komen, de rest van het slagveld
te over-
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zien en na te gaan of er op basis van het nummer een dragelijke verbintenis
uit de bus zou kunnen komen.
Ik vertelde Inez, dat mijn vrienden in ‘Nijenrode’ en op ‘Yale’ zonder
uitzondering regelmatige pleziertjes met een rijke schakering van jonge
dames arrangeerden en dat ik om bovenstaande redenen aan die
carnavalsbenadering van de vrouw niet had meegedaan. Zij begreep
bovendien, dat liefhebben voor mij toen, evenals nu in 1985, niet per se
vrouw gebonden behoefde te zijn. Mijn affectie voor Wicher, Henk,
Micheline en haar waren van eenzelfde intensiteit en diepte. Ik was me er
daarbij echter terdege van bewust, dat indien de liefde met haar of met
Micheline zich naar een climax zou ontwikkelen, er dán een factor seks
bij zou kunnen komen, en niet andersom. ‘Sexe pour la sexe’ met een
vrouw, die ik in hoge mate serieus nam, was voor mij geen optie en zou
dit ook nooit worden. Inez begreep dit van mij tot in de details.
Toen Albert Hilverdink in 1950 in mijn leven kwam, was ik duidelijk
psychisch niet tegen een dergelijke homoseksuele ervaring ingeënt. Op
dat moment had ik nog niet niemand, geen jongen en geen meisje, seks
bedreven. Veel en veel later heb ik me gerealiseerd, dat in ‘Yale’ een aantal
studenten met homoseksuele bedoelingen naar mijn kamer waren gekomen,
welke avances mijn ‘radar’ toen nog niet eens registreerde. Bertie was de
eerste jongen in mijn leven, die me serieus en direct fysiek benaderde,
waar ik, na aanvankelijk ook hem te hebben afgewezen, pas in een later
stadium schoorvoetend en aarzelend op in ben gegaan. Om te zeggen, dat
de relatie met Albert Hilverdink, in welk stadium ook, door seksueel
contact werd overstemd, is onwaar. Integendeel. Uiteindelijk hebben we
slechts amateuristisch en oppervlakkig met elkaar gevreeën. Bovendien
duurde de pret maar kort als gevolg van de voortdurende complicaties die
voor Bertie, die zichzelf vrouw voelde, niet acceptabel waren. Sedert 1950
gaan Bertie en ik al meer dan dertig jaar met elkaar om zonder dat er in
welke vorm ook van fysiek contact sprake is. We zijn gewoon vrienden
gebleven. Hij zou bovendien een fantastische carrière maken als make-up
artiest, maar daarover later.
Wat mijn omgeving in die dagen van onze relatie maakte, met mevrouw
Röell en haar geëxalteerde uitlatingen of haar ziekelijke gedrag voorop,
had niets te maken met hoe het was. Al begin 1951 was Bertie ervan
overtuigd, dat er nooit een liefdesrelatie tussen hem en mij zou kunnen
bestaan. Hij waarschuwde me zelfs, dat ik wanneer ik ooit zou trouwen,
mijn vrouw als een vriendin zou blijven zien en haar dus diep ongelukkig
zou

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

224
maken. Hij illustreerde deze bewering met te zeggen: ‘Wanneer jij en Inez
in Cuba zouden wonen en ik zou je schrijven, dat ik in moeilijkheden was,
dan zou je direct naar nee toe komen. Een vrouw zal dit nooit accepteren.’
Ook hém probeerde ik steeds weer uiteen te zetten, dat ik om te beginnen
al nooit zou trouwen met een vrouw, die bovenstaande mogelijke situatie
niet zou kunnen begrijpen of aanvaarden. En ook, dat hem te hulp komen
immers niets zou af kunnen doen aan de liefde, die ik voor een vrouw zou
voelen.
Op een moment, dat ik ziek bij mijn grootvader lag, had mevrouw Röell
kans gezien Bertie te pakken te krijgen. Ze hadden lang en indringend
gesproken. De jongen was op dat moment 21 jaar. Het leek wel of zij
‘après tout’, althans voor een moment, bondgenoten waren geworden.
Bertie kwam tenminste naar mijn kamer met de mededeling, dat mevrouw
Röell ‘rake dingen’ had gezegd. Bijvoorbeeld: ‘Of Wim bewust of
onbewust verliefd op je is geweest, dat is een tweede, maar hij heeft Inez
om jou verlaten.’ De uitspraak verontrustte me, vooral omdat Bertie er
waarde aan scheen te hechten. Ik zette opnieuw uiteen, dat voor mij Inez
Inez was en Bertie Bertie, en dat zij voor mijn gevoelens zulke
tegengestelde grootheden waren, dat ze onderling noch psychologisch
noch fysiek uitwisselbaar voor me waren. Ik zei: ‘Inez is nu een vriendin,
die mogelijk eens mijn vrouw kan worden. Jij bent mijn vriend, die
hoogstens een heel intieme vriend kan worden, maar nooit mijn vrouw.’
Prompt droomde ik de volgende nacht over Bertie. Hij stelde me de vraag:
‘Ben je nu dan helemaal van mij?’ Ik antwoordde meteen: ‘Nee.’ Daarop
volgde een lang gesprek, dat eindigde met de concessie: ‘Ik ben in zekere
zin van jou.’ En ik werd wakker nadat hij had gezegd: ‘Wanneer ik voor
altijd van je zou gaan houden, zou ik de rest van mijn leven met de
onzekerheid moeten leven, dat ik je vroeg of laat aan een vrouw zou moeten
afstaan.’ Ik zou spoedig 27 jaar worden en ik zat nog midden in dit soort
gecompliceerde toestanden. Vandaar dus ook de voorgenomen vlucht naar
Korea.
Wicher van Swinderen had eindelijk zijn lang voorbereide plan om naar
de V.S. te emigreren rondgekregen. Hij reisde 28 februari 1952 met de
‘Queen Mary’ naar New York. Hij zou zich in Californië vestigen.
Behoudens een enkel privé-bezoek zou hij niet meer naar Nederland
terugkeren. Zijn vertrek betekende een onvervangbare leegte, want ik
kende hem. Ik vertrouwde hem. Hij was tenslotte mijn eerste ‘full-time’
echte vriend, en zou dit voor de rest van ons leven blijven.
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Intussen had ik een ontmoeting met Etty Vos, een dochter van mevrouw
Röell uit een eerder huwelijk. Etty en haar man waren eveneens
genoodzaakt geweest om totaal met de moeder te breken. Zij had zich ook
tegen het huwelijk van haar eerste dochter met de heer Vos verzet en na
de meest onvoorstelbare toestanden was er geen andere oplossing geweest
dan een radicale en totale breuk. ‘Helaas is mijn moeder niet
toerekeningsvatbaar en gevaarlijk,’ aldus mevrouw Vos.
‘Wim,’ schreef ook Inez die dagen, ‘moeder is als de winden rond het
meer van Genève. Ze veranderen ieder uur. Het ene moment is zij
engelachtig, het andere is zij duivels. Vertel haar in godsnaam nooit iets,
want vandaag ben je goed met haar en morgen heb je de grootste ruzie.
Ze is immers tot alles in staat? Wees alsjeblieft voorzichtig, ik ken
Sacko...’66. Omdat Bertie haar had verteld, dat ik ziek was liet zij de firma
Eichholtz in de Leidsestraat een grote doos met allemaal heerlijke dingen
bezorgen. Mijn bejaarde grootvader en Sima, die ik dus opzettelijk saillante
details over de moeder van Inez had bespaard, waren er dan ook heilig
van overtuigd, dat mevrouw Röell de nobelste en liefste bedoelingen had.
Toen Faust aan Mephistopheles vroeg nader te verklaren wie hij dan wel
was antwoordde hij: ‘Een deel van die kracht die altijd het kwade zoekt
en het goede doet.’ Bij mevrouw Röell was het omgekeerd. Haar gedrag
en drijfveren dropen van onbaatzuchtigheid en barmhartigheid, maar de
‘feedback’ van dit alles veroorzaakte rampen in alle levens waar zij mee
in aanraking kwam. In haar totaliteit was zij een wandelende ‘disaster’.
Nog één maal slaagde mevrouw Röell er in Bertie in een gesprek te
wikkelen, namelijk op 3 maart 1952. Toen zij de ontmoeting beëindigde
met de woorden: ‘Wij zullen elkaar in ieder geval trouw blijven,’ toen had
ook het ‘baboe-kind’ zijn buik voorgoed vol van deze dame. Intussen
ontmoette ik, zogenaamd toevallig, mevrouw Röell bijna dagelijks op de
halte in de Laraissestraat, niet ver van de Hendrik Jacobszoonstraat. Zij
begon me dus achterna te lopen. Ik vroeg dr. Van der Leeuw of hij een
methode wist om van de douarière af te komen. Hij zei er over te zullen
nadenken.
Op 31 maart 1952 ontving ik een aangetekend schrijven van de advocaat
Mr. E. Heldring. Eerst herinnerde hij aan een afspraak, in 1951 met cliënte
mevrouw E.B. Röell-Wijchgel gemaakt, dat beide partijen zich zouden
onthouden van gepraat. Heldring, afgaande op mededelingen van cliënte,
stelde het
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voor alsof ik me enige jaren beijverd zou hebben haar geld af te persen
om ten behoeve van Inez te besteden, terwijl ik in werkelijkheid al het
door haar geschonken geld aan mezelf en Bertie zou hebben uitgegeven.
‘Nog erger is, dat u aan één stuk door en in stijgende mate voortgaat, den goeden
naam van cliënte en haar nabestaanden te besmeuren. Het is u, meen ik, bekend, dat
een eerste onderhoud dienaangaande tussen cliënte en den Officier van Justitie reeds
heeft plaats gehad. Ik moge hier het volgende aan toevoegen...
‘U maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. Nu cliënte dit heeft kunnen
constateren aan de weerzinwekkende inhoud van uw correspondentie met bedoelden
vriend,67. zal zij zich in het vervolg zonder twijfel gedragen naar mijn raad niets meer
met u van doen te hebben. Uw lasterlijke praat moet evenwel ook een einde nemen
en derhalve zeg ik u hierdoor aan, dat ik, zodra mij blijkt, dat dit niet het geval is,
mij terstond tot den Officier van Justitie zal wenden, onverschillig of cliënte tegen
deze stap op ziet of niet.’68.
Mijn achting voor advocaten, zelfs al ontvangt men een brief van het
collectief Van der Mandele, van Nieuwkuyk, Heldring en Van Vliet, ging
er na ontvangst van dit vreemde epistel van de heer Heldring niet op
vooruit. Ik besprak de missieve van Heldring met een voormalige vriend
en confrère van mijn vader, Mr. J. Talma, die me raadde het document
naast me neer te leggen.

2 april 1952 (dagboek)
‘Vanmorgen om 05:00 uur op. Ik wist met welke trein Bertie naar Assen zou
vertrekken om zijn militaire dienstplicht te gaan vervullen. Ik sloop ongemerkt in
dezelfde trein en verraste hem. Hij was er blij om. In Amersfoort overgestapt. “Als
ik het leuk vind in dienst dan blijf ik er in.” Ik zag hem echter met al die boerenlullen
in een vrachtwagen stappen en keek hem na, denkende, “hoe krijg ik hem er uit”?’

6 april 1952
Dipl. Sold. A.F. Hilverdink Lno 31.05. 11138 1ste Instructie Bataljon, Specialisten
Compagnie, Garde Regiment Prinses

67.
68.

Blijkbaar had mevrouw Röell Bertie zo ver weten te krijgen haar brieven van mij aan hem
ter inzage te geven.
De raadsman, die eigen rechtertje ging spelen...
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Irene, Assen.
‘Ik heb drie brieven van je gekregen, waarvoor ik flink op mijn kop heb gehad. Ik
heb je al gezegd niet te schrijven vóór ik schrijf. Eergisteren heb ik je geschreven
maar me bedacht dat ik het verkeerde straatnummer invulde. Het is hier erg leuk. Ik
heb reuze geboft met mijn kamer, het is Bertje vóór en Bertje ná. Dat Bertje komt
omdat ik de kleinste voet heb, 401/2 en de anderen van 42 tot en met 48. Ze lachen
me alleen erg uit, want ik eet een kwart van wat zij eten. Gisteren heb ik een peleton
gecommandeerd. Koppen dicht enzovoorts. Dit moest van de sergeant...
Met Pasen ben ik thuis. Bert.’
Intussen solliciteerde ik als Frans sprekende huisknecht-chauffeur bij de
consul-generaal van Spanje, ‘Ministre Plenipotentiaire’, Rafael Soriano,
Oranje Nassaulaan 20. Ik werd op de plaats rust aangenomen. Op 4 april
reed ik voor het eerst in de CC-Buick van de consul-generaal. Ik zou 5
april mijn werk officieel aanvangen. In mijn enthousiasme had ik ook
mevrouw Röell opgebeld, dat ik eindelijk aan de slag zou gaan op eigen
kracht. Toen ik de 5de om 09:00 uur arriveerde, werd mij meegedeeld,
dat inmiddels ongunstige referenties waren binnengekomen en ik weg kon
gaan. Ik belde stad en land af om het negatieve besluit teruggedraaid te
krijgen. Ik vroeg professor Van Dam of hij niet de heer Soriano wilde
bellen. ‘Oltmans, dat is in jouw geval toch een krankzinnig plan,’
antwoordde hij, ‘jij bent toch bepaald tot meer in staat!’ Psychiater Van
der Leeuw: ‘Houd je poot stijf, Willem.’ Maar het was te laat, de mop
ging niet door. Ik bleef solliciteren: bij ‘Draka’ Draad en Kabel fabriek;
voor receptie-assistent bij Grand Hotel Krasnapolsky; en ‘Organisatie op
het gebied der ernstige muziek vraagt een ervaren administratieve kracht’.
Ook schreef ik me in voor emigratie naar de V.S. op het
Consulaat-Generaal in Rotterdam. Maar op 30 mei kwam de verlossing.
Ik had ook gesolliciteerd op een advertentie van Radio Nederland
Wereldomroep, welke organisatie een medewerker zocht voor de
Internationale Programma Dienst. Ik werd 5 juni om 12:00 uur verwacht
voor een onderhoud op de 's-Gravelandseweg 76 in Hilversum. Op 18 juni
werd ik getest en op 15 juli 1952 werd ik op een salaris van f 280,75 per
maand in dienst genomen. ‘Wij kunnen scherp selecteren’ zei de heer
Strop, ‘omdat we voor dergelijke aantrekkelijke aanstellingen, als door
ons geboden, een groot aanbod krijgen. U bent de eerste man,
ongetwijfeld.’ Deze uitspraak gaf de burger, na bijna twee jaar
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mijn kop nauwelijks boven water te hebben kunnen houden, nieuwe moed.
Mijn moeder zat op een boot van de Holland-Afrika lijn naar Nederland.
Mijn vader schreef, dat hij bijzonder tevreden was en mij een gedeelte van
zijn tantième van de kininefabriek zou laten overmaken. Lex Poslavsky
stuurde zelfs een gelukwenstelegrani. Ik moet zeggen, ik bevond me weer
in opgaande lijn en voelde vaste grond onder de voeten.
6 juni 1952 maakte ik het eerste lustrum van ‘Nijenrode’ mee. Met Henk
Hofland maakte ik een lange wandeling door het park ‘for old time's sake’.
Op mijn verjaardag een paar dagen later schreef mejuffrouw Boekhoudt,
aan de vooravond van mijn Wereldomroep job:
‘Het komt me voor, dat je “gelukwensen” dit jaar wel zéér van node hebt. Het is je
de laatste tijd slecht gegaan en dan doet me verdriet. Ik vrees, dat niemand je in deze
kan helpen: je moet het zelf doen, alléén dan is er hoop, dat je op het goede spoor
raakt. En dat je dit kunt, daarvan ben ik nog steeds overtuigd. Hoe gaat het nu met
je? Ik wou, dat ik me een klare voorstelling kon maken van je toestand, maar er blijft
voor mij nu veel duister. Komt je moeder in Holland?’
Mijn moeder arriveerde 31 juli 1952 op de ‘Bloemfontijn’. We ontmoetten elkaar
voor het eerst sinds twee jaar bij mijn oom en tante in Wassenaar. Ik huilde, toen ik
haar weer omarmde. Van dergelijke blijken van verwarring begreep ze altijd weinig
en zulke momenten waren voor haar altijd aanleiding om haar gevoelens strikt onder
controle te houden. Mevrouw Röell daarentegen was al in tranen, als ik maar één
noot op de piano had gespeeld. Wie was het die schreef: ‘Ik zal niet toegeven aan
het lied van de sirene noch de stem van de hyena, de tranen van de krokodil noch
het huilen van de wolf?’
Ik toonde haar met trots de aanstellingsbrief van directeur H.J. van den Broek van
de Wereldomroep. De eerste dag in Hilversum was trouwens vreemd verlopen. Na
een gesprek met de directeur werd ik bij Frits Thors gebracht, die verbaasd leek,
want niemand wist dat ik was aangenomen en zou komen. Mijn directe chef, jaap
ter Haar, had zelfs een snipperdag. Programmaleider was G. Sluizer, met wie ik direct
een uitstekend contact had. ‘Is uw vader de schrijver van het boek “De
Schaapherder”?’ vroeg hij.69.

69.

Ik legde zo tactvol mogelijk uit, dat ‘De Schaapherder’ in 1838 door de broer van mijn
betovergrootvader was gepubliceerd.

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

229
Ik had eerder de heer Plesman van de KLM in mijn radeloosheid toch
maar benaderd en een prima gesprek met hem gehad. 17 juli 1952 werd
ik door Personeelszaken aan de Badhuisweg 260 in Den Haag opgeroepen
om 22 juli dienstneming bij de KLM te komen beklinken. Althans, ik
meende met steun van de heer Plesman zeker aangenomen te zullen
worden, zoals hij in 1948 op ‘Nijenrode’ had voorgesteld. Ik heb toen
bericht, dat ik inmiddels mijn werkzaamheden bij de Wereldomroep was
begonnen. Je vraagt je af hoe je leven verlopen zou zijn, wanneer je een
paar weken eerder bij de KLM was aangenomen en de Wereldomroep had
afgezegd.

Rotterdam, 16 juli 1952
‘Beste Wim,
Ik neem een groot blad papier en ga uitvoerig gedocumenteerd aan de slag met
onze literaire correspondentie, maar eerst un pen d'introduction. Ten eerste stond ik
verstomd van je brief van vier kantjes, die pathetisch was, maar op een heel andere
manier dat we zijn gewend. Dat klinkt niet erg aardig, we - goed de brief was irrelevant
pathetisch, begrijp je dat? Daarvoor is Stendhal verantwoordelijk, veronderstel ik.70.
Als je iets van plan bent, zoals jij: een correspondentie op touw zetten, stel je dus
bepaalde eisen, en terwijl je schrijft, toets je je schrijfsel daaraan. Met andere woorden,
je ziet jezelf schrijven. Wanneer nu de eisen niet conform je potenties zijn, komt er
iets ongelooflijk lulligs uit de bus. Dat is een problematiek, waar ik erg mee vertrouwd
ben. Zoveel van wat ik geschreven heb, rammelt, en ik kan ook meestal precies
aanwijzen, waar het bij anderen rammelt. Daarvoor hoef ik soms niet eens te begrijpen
wat een zin betekent: het verloop op zichzelf is als symptoom al duidelijk genoeg.
Om een willekeurig voorbeeld te geven.
‘Niet het wantrouwen van achterlijken of reactionairen, die wel ergens in elke
nieuwlichterij een aangrijpingspunt vinden om hun verstarring goed te praten...’
enzovoorts. Het onderstreepte stuk rammelt. Wat die man daar geschreven heeft in
zijn ‘uitingsdrang’ is bedacht, en daarom irrelevant. Met andere woorden, het
onderwerp waarover ik schrijf, of jij schrijft, doet er niets toe, zolang het er maar
niet met de haren is bijgesleept, om er iets over te kunnen beweren.
Het lijkt mij, dat er twee eisen aan een goede brief moeten

70.

Henk wist, dat ik me die dagen zeer verdiepte in ‘De l'Amour’ en ‘Aux Ames Sensibles’, de
brieven van Stendhal.
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worden gesteld. 1. hij moet het resultaat zijn van een echte, ware uitingsbehoefte, 2.
er moet niet in worden gezeurd. Waarover we gesproken hebben: er zijn maar bepaalde
mensen aan wie je behoorlijke brieven kunt schrijven. Als ik een lange brief aan jou
heb geschreven, ben ik minstens voor een paar dagen leeg.’
Hofland had in ‘Libertinage’ een artikel van Pierre H. Dubois gelezen over
de brieven van Diderot aan Sophie Volland. Hij had geen zin het blad aan
me te lenen (‘Het beste zou zijn als je het zelf las, maar ik zal er iets uit
vertellen’.) Hij vervolgde:
‘Het is zo jammer, dat je au fond nog een beetje een analfabeet bent, maar je weet
toch wel wie Diderot was. Eerste aardige detail: D. schreef Sophie (met wie hij niet
was getrouwd; hij had een vrouw, maar een zeurkous) 553 brieven, twee per week,
op donderdag en op zondag. Hij nummerde ze, omdat hij bang was dat ze weg zouden
raken. Dat vind ik een begrijpelijk trekje, vooral in verband met een volgend zinnetje,
waarin staat dat deze brieven waren geschreven, zuiver als ‘epistolaire uitdrukking
van ervaringen, gedachten, inzichten, gericht tot een bij uitstek geschikt bevonden
klankbord’. Zie je, hoe het onderstreepte gedeelte klopt met mijn verklaring van
egotisme?
Je bent natuurlijk vergeten, hoe ik het precies heb verklaard, en daarom zou ik de
betreffende passage hierbij doen - maar ik heb nu geen zin het hele stuk over te
schrijven. Het ‘klankbord’ - de term wijst al op een middel tot communicatie - was
daarom zo geschikt, omdat Sophie een intellectuele vrouw was, en omdat D. en S.
bovendien van elkaar hielden. Massa's formuleringen uit het stukje van Dubois liggen
mij perfect. Bijvoorbeeld over Diderot en ‘de vrouwen’. Diderot hield van vrouwen
op de juiste manier, fysiek en sentimenteel. Dat dit de juiste manier is, ben ik volmaakt
met Dubois eens. ‘Hij bekeek de vrouwen niet met het oog van een cavalerist.’ Heel,
heel goed. Ik geloof, dat ik je dit nummer van ‘Libertinage’ toch maar zal lenen.’
Een paar dagen later, schreef Henk me opnieuw. Hij stond op het punt
naar Ile de Brehat in Bretagne te gaan.
‘Ik ben aan een stinkend vervelend boek bezig van 550 bladzijden, in filosofen-duits,
en het moet uit. Maar ik moet beslist even iets schrijven. Je brief heb ik nog niet eens
helemaal
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uit, maar hij is mieters. De oplossing van “l'idée précedent l'imagination” die je zelf
vond. Ik viel bijna van mijn stoeltje, letterlijk omdat ik een beweging van instemming
maakte, die correspondeerde met het lezen, maar te krachtig uitviel. Hoe jammer,
dat ik in het bad zat toen je belde, maar eigenlijk ook niet, want ik had je brief nog
niet gelezen.
Ik was gekomen tot “La joie de Mozart”. Hoe schreef je vroeger toch? Ik moet
het hele dossier nog eens opduiken. Laatst las ik je “Brief Encounter”71. nog eens
over. Ik besefte, dat ik er een paar jaar geleden beslist te jong voor was. Ik waardeerde
de grapjes er in bijzonder, en ook het feit, dat het zo aardig over mij ging. Maar in
de tot standkoming zelf verdiepte ik mij niet, dat wil zeggen dat ging op ‘Nijenrode’
aan mij voorbij. Multatuli werd razend, omdat men hem las omdat hij “mooi schreef”.
Niet hoe, maar wat en waarom hij schreef was belangrijk. Nietzsche idem. Toen
iemand over hem zei, dat vooral het “Rein-sprachliche” hem aansprak. Denk niet,
dat ik nu op die manier jouw brieven lees!’
Uit Bretagne volgde een schitterende beschrijving van zijn vacantie met
Mimi en zijn ouders. Daarna vervolgde hij:
‘'s Ochtends gaat de familie naar Perros en drinkt daar een kopje koffie, of een
Cinzano. 's Middags gaan Mimi en ik naar onze rots. De hele dag heb ik een leeg
hoofd. Ik zit een beetje en ik kijk een beetje 's ochtends naar de mensen, die langs
dat terrasje wandelen en 's middags naar de zee en de eilandjes. Ik spreek een
minimum aan woorden, en ik denk nergens aan. Kleine gebeurtenissen zorgen voor
een beetje reliëf in de geest. Een meeuw doet een cloaca vlak naast. Bij het zwemmen
zie ik een paar hele grote krabben. Het water is hier glashelder. Verder concentreer
ik mij op het verloop van eb en vloed. Wanneer precies houdt eb op en wanneer
begint vloed. Wanneer ik dat weet voel ik mij werkelijk opgelucht. Alléén 's avonds
wordt het brein weer wat actiever.
Het lijkt mij, dat ik een oplossing heb gevonden voor het probleem van de stijl.
Stendhal las, voor hij aan een of ander boek werkte, eerst een stukje uit de Code
Civil. Dat is de enige juiste houding, die je tegenover het stijl probleem kan innemen.
Samuel Butler zei: “Een goed schrijver schrijft zoals hij zich kleedt, zo onopvallend
mogelijk.” Butler's houding
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‘Brief Encounter’ was een verhaaltje, dat ik op Nijenrode over onze vriendschap had
geschreven.
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lijkt de goede, maar is verkeerd. Het is namelijk geen kwestie van opvallend, of
onopvallend. Het gaat er alléén om, dat je je zo exact, en daarbij, zo helder mogelijk
uitdrukt. Als je dat wilt kan ‘stijl’ je überhaupt niet meer interesseren. Maar om zover
te komen, moet je door je onderwerp bezeten zijn, in zoverre dat je je gehechtheid
aan de klank van bepaalde woorden vergeet. De vraag van het ‘hoe te schrijven’ is
dan irrelevant, omdat er maar één manier overblijft,
groet Henk.’
‘Je suis mitraillé par des moustiques intelligentes.’
Jean Desgives
Inmiddels had ik een kleine kamer gevonden in de Raadhuisstraat, vier
hoog achter, van drie bij vier. Ik zag Bertie zéér regelmatig. Hij was
afgekeurd voor de militaire dienst. Soms kwam hij tussen de middag naar
Hilversum. Op 6 augustus deed zich een incident voor. Hij had een jongen
leren kennen met een zeilboot. Hij kondigde aan het plan te hebben op de
boot te gaan overnachten. Alhoewel ik zo lang als ik me toen kon
herinneren geen fysiek contact met hem had gehad, was ik desalniettemin
jaloers over de voorgenomen escapade. We stonden te redetwisten in de
keuken van zijn moeder, toen hij verontwaardigd over mijn inmenging
een steelpannetje oppakte en mij een klap op mijn kop verkocht.
Ongelukkigerwijs trof hij ook gedeeltelijk één oog en bleek na onderzoek
door dr. J.H. Hora Adema, dat een emaillesplinter in mijn oog zat. De
specialist heeft deze er uit moeten snijden, aan welke ingreep ik geen
prettige herinneringen bewaar. Ook had ik een lichte hersenschudding. Ik
moest tien dagen plat liggen.
7 augustus 1952 werd er in de Raadhuisstraat aan de deur gebeld. Ik hoorde
de stem van mijn moeder. Ze logeerde bij mijn grootmoeder die ‘De
“Vinkenhof” had verkocht en in de Homeruslaan in Zeist woonde. Ze
bracht een grote mand vruchten mee. Ze zei terecht: ‘Je schijnt nog altijd
je affecties verkeerd te plaatsen, en hoe denk je dat dit voor ons is?’ Ik
vertelde haar voor het eerst over mijn relatie met Albert Hilverdink. Ze
keek heel ernstig, maar toch kreeg ik het gevoel, dat ze precies begreep
welke mijn gevoelens waren. Ze vroeg me tenslotte, of ik er wel eens aan
had gedacht, ook naar Zuid-Afrika te gaan.
Bertie zond ik een telegram met het verzoek me te komen bezoeken. Hij
kwam niet. Wél kwam zijn moeder, die een taart voor me had gebakken.
Dit was een troost voor me, althans op dat moment. Hoeveel ruzies worden
niet veroorzaakt door on-
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handig en ongepast gebruik van woorden? We verwonden anderen uit
onmacht, omdat we in het defensief zijn gedrongen door gebeurtenissen,
die we niet onder controle hebben. We vleien onszelf, dat we precies
hebben gezegd wat we wilden, terwijl we in werkelijkheid zelfs niet
benaderden wat we wilden uitdrukken. Bovendien is de realiteit maar al
te dikwijls ongrijpbaar en moeilijk exact te omschrijven. Eigenlijk leveren
we een leven lang een gevecht ‘voor het oor van één mens’, zoals Milan
Kundera het eens uitdrukte. Ik vraag me bij zoveel misverstand en
wanbegrip af of de meeste mensen in de nadagen van hun leven op één
hand kunnen aftellen hoeveel mensen er zijn van wie ze met recht kunnen
zeggen werkelijk tot de kern van de ziel te zijn doorgedrongen.
Ik las voor het eerst die dagen Gide's ‘Journal: 1889-1939’. Ik kreeg sterk
het gevoel een nieuwe intieme vriend te hebben gemaakt. Nog meer dan
bij het lezen van Stendhal spraken zijn notities me aan tot in mijn kleine
teen. Bijvoorbeeld:

(1891)
‘Oser être sol. Il faut le souligner aussi dans ma tête. Ne rien faire par coquetterie:
pour se rendre facile: par esprit d'imitation, ou par vanité de contredire.’
(1893)
‘J'ai vécu jusqu'à ving-trois ans complètement vierge et dépravé: affolé tellement
qu'enfin je cherchais partout quelque morceau de chair ou pouvoir appliquer mes
lèvres.’ Espagne,
‘Courses de tauraux. Qu'on tue quelgu'un parce qu'il est en colère, c'est bien: mais
qu'on mettre en colère quelqu'un pour le tuer, cela est absolument criminel.’72.

‘Rotterdam, 8 augustus 1952
‘Je overvloed van brieven, die ik bij thuiskomst uit Bretagne vond, levert mij veel
op om over na te denken. Ze waren stuk voor stuk héél goed. Ik zal er uitvoerig op
terugschrijven, maar eerst iets anders. Maandag kom ik waarschijnlijk in Amsterdam.
Hoe kom je aan die blessure? Let nu op: als ik kom doe ik dat in de eerste plaats om
jou een visite te brengen. Mijn “innerexperience” van de laatste dagen is van dien
aard, dat ik je liever zou spreken dan schrijven.
Ik heb onze verhouding altijd boven relaties gesteld met
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Ik zocht, zoals mijnheer Van Dijk me in de veertiger jaren had geleerd, ieder woord dat ik
niet kende op.
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welke juffrouw dan ook en het verbaast mij steeds, als je mij als een soort gevoelloze
“mathematische” geest ziet, want ik ben verre van dat. Ik moet je nu ook zeggen, dat
het mij bitter tegenvalt, toen ik je na terugkomst uit Amerika zo “verkoeld” aantrof.
Dat wil zeggen, ik had niet meer het gevoel, dat het vroor, als je nog weet wat dat
betekent.73.
Wat betreft mijn eigen gevoeligheid, ik sta soms paf van wat je van mij denkt. Op
sommige punten schiet je altijd raak, maar op dit gevoelspunt altijd mis.
Ik heb een soort “case history” gemaakt van de kwestie Röell versus Bertie contra
jou, contra iedereen. Er moet nog iets aan worden gedokterd, maar niet zodra is de
laatste hand er aan gelegd, of je krijgt hem in de bus.’
In ‘Time’ magazine las ik iets vreselijks. Het gebeurde in een Stratocruiser
van Pan American Airways tussen Rio en Montevideo. Toen het toestel
op 12.000 voet was gekomen, wilde mevrouw Marie Westbrook Capellaro,
de vrouw van een bankier uit Rome, een foto maken en zij drukte haar
fototoestel tegen een vliegtuigraampje. Plotseling vloog de deur echter
open en het toestel begon te slingeren. Mijnheer Capellaro keek opzij naar
zijn vrouw, maar die was reeds verdwenen en uit de cabine gezogen om
ongeveer één minuut en 25 seconden later in de oceaan te vallen zonder
een spoor na te laten.
Met mijn moeder boterde het niet. Dat wil zeggen, de ontmoetingen
wisselden in prettigheid en toon. Iedere referentie aan het bestaan van
Bertie diende ik achterwege te laten, want voor haar stond vast, dat ik niet
met hem diende om te gaan. Vele jaren later ontmoette zij hem bij
verschillende gelegenheden en vond hem aardig. Soms gingen we samen
naar een film, zoals ‘Encore’ van Somerset Maugham, en genoten. Soms
ook maakten we muziek, zoals toen we met mijn grootmoeder samen het
Duo Concertante van Mozart speelden. Maar op andere momenten schreef
ik in mijn dagboek: ‘Wat heb ik aan haar? Ik voel helemaal niet, dat zij
echt mijn moeder is. Dan voel ik gewoon blanco, wat erg naar is.’
Financieel wat ik door de lange periode van onzekerheid en werkeloosheid
dermate achterop geraakt, dat behalve mijn smoking en andere zaken ook
mijn zegelring voor 50 gulden zich op de Bank van Lening bevond. Toen
mijn moeder dat ontdekte, schreef ze mij:

73.

Dat was een uitdrukking, die we op “Nijenrode” samen hadden bedacht. Als het “vroor”
kroop je voor warmte dichter bij elkaar in bed.

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

235
‘Ik kan niet gedogen, dat het wapen, wat anderen met ere dragen, als een waardeloos
vod bij Ome Jan onder de rommel ligt. Ingesloten 50 gulden. Ik sta er op dat je de
zegelring ten spoedigste gaat ophalen. Dan zal ik hem bewaren, totdat ik de zekerheid
heb, dat hij er niet nog eens terecht zal komen. Waarschijnlijk begrijp jij dit niet,
maar het moet absoluut gebeuren, want ik kan niet zelf naar de Bank van Lening
gaan.’
Wat erger was, was dat er nog altijd een nota open stond bij ‘Nieuw
Engeland’ voor 467 gulden. Het Incasso Bureau Leffelaar had zich op 12
september 1952 rechtstreeks tot de Wereldomroep gewend met het verzoek
het bedrag op mijn salaris in te houden. Dit verzwakte uiteraard mijn
positie bij mijn werknemer. Directeur Van den Broek berichtte mij dan
ook op 15 september, dat men nog drie maanden wilde wachten voor men
mij een vaste aanstelling gaf.
Henk Hofland schreef, dat hij mijn kritiek op zijn schrijftrant ‘aardig’
vond, maar ‘onbeholpen’.
‘In een zeker soort denken ben ik je ver voor. Ik heb mij een vakterminologie eigen
gemaakt, en ik zekere zin ook vakproblemen. Als je spreekt over “ijs met wakken”,
dan kan ik geen volmaakter karakteristiek bedenken, maar als je gaat schrijven over
nodeloze vermoeiing bij het lezen, wat in verband zou staan met stroef schrijven,
dan is dat verkeerd, omdat au fond de vorm er niets toe doet, zolang de inhoud je
iets aangaat.
Ik ben verbaasd, als de dingen waarover ik denk, jou niets zeggen. Misschien, als
je wat meer over het één en ander wist, zou je het ook anders bekijken, dat wil zeggen
ook in de tweede instantie betere dingen kunnen zeggen. Ik ben er absoluut zeker
van, dat die dingen dan identiek zouden zijn met je eerste reactie. Punt.
Je hele brief lijkt op een redevoering, komt het door de schrijfmachine? Je schreef
in een vorige brief: “Als je me zo complimenteert met mijn brieven, moet ik altijd
een zekere geforceerdheid overwinnen bij de volgende.” Daar kan het toch niet van
gekomen zijn? Terzijde: het bovenstaande doet misschien weer wat mathematisch
aan, maar ik schrijf je voortdurend met een heerlijk plezier, je t'assure.
Wat ik je allang van plan was om te zeggen: ik benoem je tot mijn executeur
testamentair, wat betreft de dingen, die in de kast rechtsonder in mijn bureau zitten:
dus alles wat ik ge-
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schreven heb en verder, wat betreft de inhoud van mijn brievenkist. Waarom? Omdat
ik denk, dat je de enige bent, die ik niet hoef te sparen, dat wil zeggen, wiens illusies
ik niet hoef te sparen, omdat je geen illusies over mij hebt, je me het beste van
iedereen kent. Bovendien, ik vind dat je, behalve mijn moeder, de enige bent, die er
recht op heeft de hele zaak te hebben.
Er zit zoveel in, wat bij de belanghebbenden wanbegrip zou uitlokken,
teleurstellingen enzovoorts. Ik zou het zielig vinden, als ik na mijn verscheiden bij
allerlei mensen, die het niet hebben verdiend, nog kwaad zou stichten. De
verwikkelingen, die ik heb veroorzaakt, zijn zeker niet uit boosaardigheid ontstaan,
maar alleen omdat ik - achteraf bezien (het lijkt wel, of ik al exit ben) - tot dusver
mijzelf zo min mogelijk geweld heb aangedaan en daarbij (dit niet verkeerd uitleggen)
ook heb geprobeerd, niet op de tenen van andere mensen te trappen, wat een
onbestaanbare combinatie is. Begrijp je er iets van?
Het resultaat is, dat, als een normaal mens, bijvoorbeeld Peters van Nijenrode,
alles zou lezen en alles zou weten, hij aan het eind zou concluderen: “Hofland is een
schoft”. Die conclusie, hoop ik, trek jij niet. Je denkt toch niet dat ik mijn oeuvres
mee in het graf zou nemen? In heel veel opzichten zijn wij precies hetzelfde, maar
jij bent geniaal en ik ben verstandig, welke adjectieven tegengesteld zijn.’
Mijn arbeid bij de Wereldomroep was prozaïsch dom en vervelend. Ik
vind er trouwens geen letter over terug in mijn dagboek. Met Jaap ter Haar
had ik wel contact en ik vond hem aardig. Ik verdacht hem ervan, dat hij
er ook niet helemaal ‘bij’ was en liever zich met andere zaken - als
schrijven - zou willen bezig houden. Frits Thors, toen een soort mini-pausje
bij de Wereldomroep, vond me vervelend en ‘een oproerkraaier’,
voornamelijk omdat ik er eigen ideeën op nahield. De onrust in mijn
wereldje begon weer op te laaien. Ik schreef dan ook op een advertentie
waarin de KLM de positie van steward aanbood. In mijn brief van 11
oktober 1952 wees ik erop, dat Albert Plesman me tijdens een gesprek op
22 juni had voorgesteld aan de heer Roosenburg van zijn staf en dat men
daar wellicht om inlichtingen zou kunnen vragen.
Op 23 oktober moest ik mij reeds melden op de afdeling vliegend personeel
te Schiphol en op 10 november volgde een psycho-technisch onderzoek.
Maar 20 november deelde M. Kramer van personeelszaken vliegend
personeel me mede, dat ik
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niet was gekozen. Ergens had ik dermate op aanstelling bij de KLM
gerekend, dat ik 31 oktober 1952 mijn dienstverband met de Wereldomroep
opzegde. Eind 1952 stond ik dus opnieuw op straat. Maar eerst terug naar
september, omdat Henk Hofland en ik één der vruchtbaarste perioden van
onze vriendschap beleefden. Hij schreef op 17 september 1952 onder meer:
‘Ik geloof altijd, dat we bijzonder veel gemeenschappelijk hebben, vooral onze smaak
ten opzichte van andere mensen, dat wil zeggen het “gezicht”, maar ik mis iets, dat
jij hebt, en jij mist iets, dat ik heb. Wat ik bepaald niet heb, dat is het gevoel voor
gevoel, waardoor ik in dit opzicht alléén tot een theoretisch begrip in staat ben. Jij
mist de interesse voor zulke dingen, als bijvoorbeeld in het boek ‘Der Fragebogen’
van Ernst von Salomon staan, wat ik momenteel lees en ik je uit eigen belang ten
zeerste aanbeveel. Die dingen interesseren je niet omdat ze te weinig verband houden
met jouw belangen van metaphysische liefde “face to face”.
Ik formuleer slecht. Het kost me werkelijk tijd en inspanning om het verschil, dat
ik wel voel, onder woorden te brengen. Misschien onderschat ik bij deze
veronderstelling wel je gevoel voor subtiliteit “an sich”, of liever, je “dégoût” voor
gevoel zonder subtiliteit. We verdiepen ons er maar verder niet in. Bij nader inzien:
ik onderschat het. (Later bij geschreven.) Hierbij stuur ik je “De Profundis” van
Wilde. Ik vind “Dorian Gray” veel genietbaarder.’
Ook al hadden we verschillende malen besloten elkaar niet meer te zien,
ik ontmoette Albert Hilverdink regelmatig. We aten dan bij een Chinees,
gingen naar een film, en ook speelden we ‘quatres mains’ op de piano van
zijn moeder, bij wie we ook veel tijd doorbrachten. Maar wat nog veel
vreemder was, op 16 oktober 1952 lunchte ik toch weer, en ondanks Maître
Heldring, met mevrouw Röell in het ‘American Hotel’. Wat ons er toe
bracht voor de zoveelste maal een grote verzoendag te arrangeren, kan ik
in mijn notities niet vinden. Reeds op 18 oktober arriveerde op mijn
kamertje in de Raadhuisstraat een ontzagwekkende mand met etenswaren,
fruit en andere heerlijkheden. Afzendster: mevrouw Röell.

18 oktober 1952 (dagboek)
‘Nam de trein naar Utrecht en ging naar Zeist. Ik las “The Razor's Edge” van Somerset
Maugham uit, het boek, dat Theo, mijn broer, me stuurde. Maugham is één van de
zéér
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weinige verhalenschrijvers, die ik vind te pruimen. Speelde piano op de vleugel van
mijn grootmoeder. Eindelijk weer muziek. Luisterde naar “Aus die neue Welt” van
Dvorak, de lievelingssymphonie van mijn vader.’
‘Ach, Mam is lief en zo erg weerloos. Ze weet niet wat met mij te beginnen. Ze
begrijpt me nu eenmaal niet. Hoe zou dat ook kunnen, want meer dan de helft van
de tijd begrijp ik mezelf niet. Wat kan ik beter doen, dan erg lief voor haar zijn “in
return”. Ik zal er permanent mijn uiterste best voor doen.’
Intussen ging ik, wanneer enigszins mogelijk, aan de lopende band naar
concerten. Phia Berghout speelde met Eduard van Beinum en het
Concertgebouw Orkest het harpconcert van Lex van Delden: Yehudi
Menuhin met Willem van Otterloo en het Residentie Orkest - waarin mijn
oom Ilia Poslavsky viool speelde - in het concert van Brahms; Theo Bruins
met Eduard van Beinum in het eerste piano concert van Liszt; en
pianorecitals van Marion Perkins, Stefan Askenase en Byron Janis. Dat
soort avonden gaf me steeds nieuwe inspiratie. Ik laadde er mijn psychische
batterij mee op.

27 oktober 1952 (dagboek)
‘Toen ik op Schiphol was voor de KLM sollicitatie amuseerde het me om de
bedoening te zien rond Prins Bernhard, die naar Mexico vertrok. De koningin en de
vier prinsessen deden hem uitgeleide. Een koninklijke familie is een bijzondere
instelling - denk ik nog steeds.’ (Schreef ik toen letterlijk.)

2 november 1952
‘Vanmiddag was ik enige tijd in het Rijksmuseum. Hoe is het mogelijk, dat men er
niet eerder toe komt? Ik heb genoten en alléén nog maar beneden links een gedeelte
gezien. Zeeslagen en een harnas van Heemskerk. Ik vraag af wat me bezielt. Ik hunker
naar dit soort ervaringen alsof ik drie jaren in een concentratiekamp heb gezeten.’
‘Tradities hebben toch wel een betekenis. De orde van de olifant voor Baron van
Wassenaer, wat toch wel wijst op een stuk internationale geschiedenis. Frans Hals,
Ruysdael, Hobbema, van Ostade, ik vind ze prachtig. Nicolaas Maes met een vrouw
die bidt voor het eten en dan die ernstige plooitjes boven de ogen.’

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

239

Redding
(1952-1953)
7 november 1952, Heidelberg, West-Duitsland, (dagboek)
‘Vanavond woonde ik in de “Städtische Bühne” een uitvoering bij van “Die Macht
des Schicksals” van Verdi. Schitterende duetten (de pastoor en zijn helper) en
smaakvolle “mise en scène”.’

8 november 1952, Basel
‘Zag de film “Jeux Interdits” over kinderen, die een kerkhof van dieren aanleggen.
Een tragisch verhaal met comische momenten. Het heeft me aangegrepen.’
‘Inez Röell en Madame Fifi, haar kind, arriveerden uit Lausanne. We dineerden
op het station en namen de nachttrein naar Amsterdam. We hadden een couchette.
Het grootste deel van de nacht praatten we samen. Maar we lagen ook enige tijd in
elkaars armen.’
‘Mevrouw Röell wachtte ons op aan Centraal Station. Zij woont nu in een flat aan
de Apollolaan.’
De eerste twee nachten, dat Inez in Amsterdam was bleven we samen. Ik
voelde, dat ik daarna naar mijn eigen kamer terug moest gaan, wilde de
zaak niet opnieuw uit de hand lopen. Inez huilde, toen ik haar een paar
dagen niet zag. Maar 15 november besloten we naar Brussel te gaan. We
logeerden in ‘Hotel Touring’ bij het Gare du Nord. De volgende dag
brachten we samen een bezoek aan de familie de Ramaix op Château
Bouillon in Baulers.
16 november woonden we met Isabelle de Ramaix een concert bij van het
Nationaal Orkest van België, onder leiding van Issay Dobrowen met Maria
Tipo in het pianoconcert van Schumann. Met Inez alléén zag ik in Brussel
het toneelstuk ‘La P... Respectueuse’ van Jean-Paul Sartre. Ik maakte foto's
tijdens het uitstapje naar België, maar schreef er verder geen regel over.

23 november 1952 (dagboek)
‘Lange tijd met Inez in de “Chevalier d'Or” gezeten. Ik heb vreselijk met haar te
doen. Mevrouw Röell had weer op al-
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lerlei manieren geïntrigeerd en rotzooi veroorzaakt. Ze is tot letterlijk alles bereid,
wanneer ze weer begint te denken, dat Inez en ik uiteindelijk zullen trouwen. Zodra
ze er dan toch weer achter komt, dat daar nu geen sprake meer van kan zijn, dan doet
ze weer krengig en is ze volkomen onberekenbaar. Het is ellendig, want Inez is veel
meer het slachtoffer dan de oorzaak van alle problemen. De moeder is een pest zonder
weerga. Het is formidabel.
Ik las die dagen opnieuw ‘De l'Amour’ van Stendhal. De woorden die ik
niet kende zocht ik weer op. Wat me sterk aansprak werd onderstreept.
‘Le plaisir physique, étant dans la nature, est connu de tout le monde, mais n'a qu'un
rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées.’
‘Oui, la moitié et la plus belle moitié de la vie est cachée à l'homme qui n'a pas
aimé avec passion.’
‘En effet, le remède a l'amour est presque impossible.’
‘l'Un des malheurs de la vie, c'est que le bonheur de voir ce qu'on aime et de lui
parler ne laisse pas de souvenirs distincts. L'âme est apparemment trop troublée par
ses émotions, pour être attentive à ce qui les cause ou à ce qui les accompagne. Elle
est la sensation elle-même.’
Henk begint in een brief van 22 november 1952 eveneens over ‘De
l'Amour’.
‘Stendhal ontwikkelt een theorie over de liefde, die hij ‘La Cristallisation’ noemt.
Als je in de zoutmijnen van Salzburg een takje van een boom gooit, en het er na een
paar maanden weer uithaalt, is het bedekt met zout kristallen, heel mooi en
onherkenbaar geworden. Zo wordt ook het object van de liefde geperfectioneerd en
na een paar maanden lijkt het beeld dat je van hem/haar in je geest hebt in de verste
verte niet meer op de onnozele mens, die hij/zij was, toen de liefde begon. Met andere
woorden, er is een soort drogbeeld ontstaan, want na verloop van tijd vallen de
kristallen er weer af, en de naakte tak blijft over.

5 december 1952
‘Beste Wim,
Dank voor de brief: het gelijk is aan jouw kant natuurlijk, maar daarvoor heb je
dan ook je intuïtie, als een scherpschut-
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ter. Je brief was mieters, goede kwaliteit, die bepaald wordt door de mate van
onzekerheid, die erdoor bij mij wordt aangericht.
‘Ik heb het allang opgegeven om met iemand over je te praten, omdat ik altijd in
conflict kom. Zelfs bij mijn moeder houdt op een gegeven moment het begrip op.
Vroeger probeerde ik dat: deze of gene, met wie ik over je praatte, aan het verstand
te brengen, dat je iets bijzonders bent, maar men heeft zo de pest aan het bijzondere,
dat men het liever in gewone termen overbrengt, kwantitatieve, in plaats van
kwalitatieve. En dan: ja, maar hij draagt zulke gekkejasjes, ja, maar ik geloof, dat
hij een miet is, ja maar, hij betaalt zijn schulden niet, ja maar hij kan nergens blijven.
En het grote wapen, de atoombom van de middelmaat: Heeft hij nu nog geen baan?
Tegen zulke dingen kan ik niet op en daarom praat ik met niemand over je.
Bij Röell heeft het misverstand vermomde vormen aangenomen, maar zij begrijpt
er ook niets van, geloof dat - hoewel jij ook niets van haar begrijpt, lijkt mij, omdat
je anders bijvoorbeeld niet zo diep zou zijn ingegaan op de ruzie waar ik bij was op
het Roelof Hartplein. Daarbij waren jullie allebei van je eigen gelijk overtuigd, maar
zij kon jouw gelijk niet begrijpen, terwijl, als je er moeite voor had gedaan, jij het
hare wel. Eén passage in je brief is zéér bijzonder. Ik zal hem overtikken, terwille
van de duidelijkheid, en boven mijn bed hangen, of tussen de boeken op de bovenste
plank schuiven. Dit is helemaal geen grapje. Soms geneer ik mij, om iets, wat goed
is geschreven, ‘goed’ te noemen, omdat daarmee de vent wordt miskend, die het
heeft geschreven en die helemaal niet iets ‘goeds’ heeft willen schrijven. Het criterium
voor zulk proza is: krijg ik een lichamelijk gevoel van adhesie, ergens tussen borst
en middenrif? wat je hier schreef is op die manier goed, vind ik, en, zou je zeggen,
het vraagt om lichamelijk contact, een soort stom primitivisme, zoals misschien in
een vriendschap tussen twee analphabetische zoeloe's. Is verder niet uit te leggen.
Je bent net zo geniaal als Nietzsche, niet: geniaal in de zin van goed woorden aan
elkaar kunnen lijmen, maar betekenend: een soort algemeen formaat in consequentie,
eerlijkheid, algemeen gevoel, of zoiets. Nietzsche verkocht vier exemplaren van
Zarathustra, en misschien gaat het jou net zo, maar hij zei ook letterlijk: ‘Ik heb
geleefd op een wijze, die mij een zo groot mogelijke voldoening heeft gegeven.’
(Friederich Oltmans)
De meeste mensen doen hun dingen half, bijna iedereen doet alles bijna altijd half,
terwijl hij het helemaal wil doen, en
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daarvan komt de rancune=onvrede. Jij bent de enige die ik ken, die zijn dingen
helemaal doet en daarom ook geen rancune heeft. Criterium voor genialiteit: Is er
rancune?’
8 december 1952 meldden de kranten opnieuw dat er Koreavrijwilligers
werden gevraagd voor het Nederlands Detachement bij de Verenigde
Naties. ‘Ook zij, die nimmer in militaire dienst zijn geweest komen in
aanmerking,’ aldus de mededeling. De Koreaanse oorlog had in december
1952 reeds twee miljoen doden, gewonden en vermisten opgeleverd,
waarvan er 364.370 onder de UNO-troepen waren gevallen. Het
Nederlandse detachement verloor tot op dat moment 94 doden, 497
gewonden en 4 vermisten. Er was dus nieuw kanonnenvlees nodig. Ik
meldde me opnieuw aan.

9 december 1952 (dagboek)
‘Ik ben naar Zeist gegaan en mijn moeder en zelfs mijn grootmoeder huilden toen
ik hen vertelde ditmaal voornemens te zijn mijn dienstneming voor Korea door te
zetten. Ik beriep me op het standpunt van de psychiater Van der Leeuw, die me
opnieuw had verzekerd, dat het goed zou zijn datgene door te zetten, waar ik eigenlijk
geen zin in had. Geen wonder dat hij dergelijke adviezen gaf, want ik zag hem slechts
te hooi en te gras. Gelukkig arriveerde Toon Quarles om te bridgen, zodat we van
onderwerp konden veranderen. Mijn grootmoeder en Toon wonnen trouwens altijd
van mijn moeder en mij.
Bertie vond het ook geen acceptabele oplossing. ‘Je bent laf,’ zei hij. ‘Je loopt
weg. Maar ga jij maar naar Korea. Mijn zegen en drie cent heb je. Ik kan geen
medelijden voelen voor mensen, die hun eigen ondergang zoeken. Ik zie je al in de
modder kruipen en gymnastiek doen met een geweer boven je hoofd, of een vierdaagse
mars maken van Assen naar Den Helder en in greppels slapen om te wachten op
parachutisten, die met blanke bajonet op je afkomen. Je doet of je weer eens een
Rivièra-reisje gaat maken. Je kunt de 2.000 gulden, die je aan schulden hebt best zelf
terug verdienen.
Ik ontmoette een militair in de stad, Rudy van D.W. We gingen naar mijn kamer
en naar bed. Later hebben we nog een tijdje bij Pia Beck gezeten.

12 december 1952
‘Wanneer iemand ooit dit dagboek leest - na mijn dood - dan wil ik duidelijk maken,
dat de stap naar Korea te gaan niets
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met mijn mislukte relatie met Bertie heeft te maken. Hij is de enige geweest, die me
juist wel al zijn liefde en vriendschap - zij het op zijn manier - heeft gegeven, toen
ik dit het meeste nodig had. Nee, dat ik deze stap doe heeft met mijn jeugd, mijn
opvoeding, mijn ouders, mijn familie, mijn altijd anders zijn dan anderen te maken.
Tot dusverre gaf niemand me de affectie, die hij me gaf en die nagenoeg compleet
was. En wat deed ik er mee? Ik gooide het weg als een rotte appel. Ik wil niet dat
iemand hém deze stap ooit aanrekent.’
‘Henk vindt me een lummel, dat ik dit doe.’

15 december 1952 (dagboek)
‘Time ‘Magazine vermeldt, dat een George Jorgensen zich heeft laten opereren en
nu voortaan Christine Jorgensen zal heten. Gefeliciteerd Christine! Ik zou willen,
dat ik jou zou kunnen interviewen. Ik heb in twee jaar geen betere mop gehoord.
Hermaphroditisme, wat een aanfluiting! In ieder geval heeft dr. Kinsey weer wat te
onderzoeken.’
‘Bij “De Telegraaf” had ik o.a. een gesprek gehad met hoofdredacteur J.J.F. Stokvis,
maar vandaag ontving ik een brief, dat ze “na ampele overwegingen” niet op mijn
sollicitatie wilden ingaan.’

18 december 1952, Buenos Aires
‘Dear Wim,
Inspire of many months that have gone by since I last wrote to you, I don't feel
far away in spirit and I don't have the guilty conscience, that I probably should have.
I presume it is, because of all your letters and the feeling that our friendship is still
like it was before.’
Freddy Heath woonde in Villa Constitucion en werkte in de Acindar
staalfabrieken. Na Adelita was er een tweede dochter geboren, Silvina.
Het was maar goed, dat het tweede kind was gekomen, want ze waren ‘too
gaga’ over het eerste kind, schreef hij.
‘At the factory, I am in charge of a shift of wire galvanizing. The work consists of
passing 36 wires continuously through a series of baths of molten lead, acids and
depositing zinc on the wire by an electrochemical process. Very modern and quite
interesting. I have ten men working for me and work myself all morning or all
afternoon or all night. I am passing from one section to the other till I know the entire
factory
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quite well. I am really enjoying it very much, learning to speak to the ‘ouvriers’,
fighting with the union, getting the usual rows from bosses, etcetera. It is all just a
great game that ends when I get home and my real life begins.
About two months ago, we bought a beautiful bit of land on the Parana river
halfway between Villa and Rosario. It has a view in front of islands, quite wild. The
river is almost one kilometer wide and the islands in front are the beginning of the
delta that ends in Buenos Aires. Between us and the next “terra firma” are 50
kilometers of rivers, swamps, lagoons and islands: excellent fishing, shooting and
sailing. We shall probably start building a house next year.
And you, Wimpy. Are you happy now with your work? What music are you
listening to? Thanks for your programs of Radio Nederland. When I saw the photo
of Alphons Diepenbrock, I thought of all those peculiar Dutch characters you used
to tell me of: Aunty, someone special you used to have tea with, Henk, and all the
others. If they all look like Alphons, Holland must be a rather funny place.’

19 december 1952 (dagboek)
‘Ik bracht Mam naar de “Jagersfontijn” voor haar terugreis naar Zuid-Afrika. Ik
logeerde ook in Zeist en heb lang op de rand van haar bed zitten praten. Zij had ook
een bezoek gebracht aan dr. van der Leeuw. Alles was nu okay en mijn voornaamste
financiële problemen zijn opgelost. Ze zei, dat ze me meer had willen geven, en dat
ze er spijt van had in het begin van haar bezoek in Nederland jurken te hebben
gekocht, “maar toen dacht ik nog, dat ik veel had,” zei ze tot mijn verdriet.’
‘Nu ik naar Korea ga, vraag ik me af of ik haar ooit terug zal zien. Ik voel er meer
en meer voor weg te gaan. Het zal me goed doen, want ik kan op deze manier niet
doorgaan. Als ik maar niet sneuvel, want dat is het laatste wat ik zou willen. Ik weet,
dat ik een verschrikkelijke tijd tegemoet zal gaan. Bertie heeft gelijk. Maar ik denk
nu, dat ik dit nodig heb.’
‘Iedereen huilde bij de boot. Mijn moeder drukte mijn grootmoeder op het hart
goed voor haar “petite santé” te zorgen. Ik liet een foto met mijn moeder samen
maken. Ze zag er lief uit in een mollen-bontjas en een leuk hoedje. 's Avonds liep ik
tot diep in de nacht door de stad, als een straathoer eigenlijk, want ik hoopte een
leuke jongen tegen te komen, maar vooral geen vieze op seks beluste aftrekker.
Eindigde opnieuw alléén in bed. Er waren genoeg jongens die wilden,
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maar ik was denk ik, liever alléén.’
Waar ik om onduidelijke redenen nooit over schreef, merk ik thans in
1985, is dat ik, ook omdat ik dikwijls met de familie Hilverdink mee naar
de mis was gegaan, de gewoonte had ontwikkeld kaarsen te branden,
bijvoorbeeld in de kapel van het Begijnenhof. Ik heb dat jarenlang gedaan
op momenten, dat de ‘nood’ het hoogst was. Toen Bertie in militaire dienst
was en er uit wilde, heb ik dikwijls en soms dagelijks voor hem gebeden.
Ook legde ik dan in de kerk steeds een briefje op een schaal en dan las de
priester later voor, dat hij ook een gebed tot de Heer zei, ‘voor een militair
in dienst in Assen’. Wanneer ik die uitspraak dan hoorde vanaf het altaar,
gloeide ik van binnen. Idioot uiteraard, maar zó was het toen. Ook na het
vertrek van mijn moeder spoedde ik me naar het Begijnenhof, zocht een
stil plekje, brandde een kaars, en als ik dan in het licht van de vlam tuurde
liepen de tranen altijd weer over mijn wangen.
Er is nog iemand, die ik tot zoverre onrecht heb aangedaan, en dat is
Quirine Hattink, nu mevrouw Hille Ris Lambers, de vroegere vriendin
van mijn broer Theo. Zij studeerde in mijn moeilijke tijd Frans in
Amsterdam. Van haar heb ik veel steun, waardering en begrip ondervonden.
Maar we kenden elkaar dan ook al sinds de oorlog en onze jeugd op ‘De
Horst’. De aantekeningen over onze gesprekken komen echter nauwelijks
in mijn dagboek voor. Hoe dat komt weet ik niet.

20 december 1952
‘Beste Wim,
Antwoord op de warme brief, warm niet figuurlijk, maar letterlijk: van temperatuur.
(Ik denk dat Mimi zulke potentiële temperatuurstijgingen per intuïtie bij je constateert,
en daarom af en toe je bloed kan drinken. En jij haar nog kwalijk nemen, dat ze
gebrek aan “largeur” heeft!)
Ik zeg het je zo vaak. Je brief was meesterlijk, vooral het eerste stuk. Ik ben er
altijd op uit, zo goed mogelijk te begrijpen, wat ik lees. Maar er zijn dingen, die je
niet hoeft te begrijpen, omdat ze voor sommige mensen te evident zijn, en voor de
hele rest altijd onbegrijpelijk blijven, “if you know what I mean”. Het is het gezicht
in de brief, of in de stijl misschien, dat kan ik zo niet zeggen. In ieder geval, au fond
zijn alléén zulke “gezichtenbrieven” de moeite waard en van de andere word ik ziek.
Ik heb bijvoorbeeld verschrikkelijke moeite om een brief van... open te maken. Goed,
dat was een theorie. Nu eerst feiten.
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Ik heb over die geslachtsveranderingen in “Time” gelezen. Ik had er al eens van
gehoord, want mijn tante had een huisnaaister, die zich op eens als huis-naaier
ontpopte. Ontpopte! Ik weet het niet. Ik geloof niet dat het véél voordeel heeft. Als
ik naar het gezicht van de man kijk, en naar het gezicht van de vrouw, die hij later
werd, vind ik, dat hij beter man had kunnen blijven. Je vindt een gezicht aardig, onder
meer omdat het bij een geslacht past, denk ik. Jouw gezicht met meisjes toebehoren
was mij waarschijnlijk lang niet zo vlug opgevallen. Aangenomen dat ik een miet
zou willen zijn, maar geen miet kon zijn, zou ik toch nooit willen, dat je zoveel
hormonen slikte, dat je een “low-cut” bloesje zou kunnen dragen. Het is een raar
geval. Stel, dat ik je een zoen zou willen geven, zou ik dat willen aan jou als man en
niet als een behormoonde vrouw. Ik vind zo'n metamorfose stukken minder acceptabel
dan een toestand, die er nu eenmaal is. Het verschil tussen zoenen en naaien heb ik
denk ik niet goed begrepen, tenzij met naaien wordt bedoeld na een keer op en neer
bevredigd te zijn: orgasme. Het echte naaien is gelijk aan het zoenen, een soort
bijzonder intiem, warm treuzelen, lief lief, geestelijk liever, dan lichamelijk plezierig.
Dat ik met een vrouw niet goed kan communiceren door middel van woorden weet
ik al lang. Maar (dit is een zeer zeldzame verklaring van mijn kant), Mimi naakt
onder mij heeft zoiets liefs, weerloos, ik weet niet wat, “it can't be surpassed”. Dat
is altijd een zéér bijzondere sensatie. Het is jammer, dat je in die situatie haar gezicht
niet kan zien. Vrouwen lichaam, vrouwen ogen, vrouwen uitdrukking, het is allemaal
even mieters, afgezien van het “ik de lol en jij de kinderen”.
Mijn gevoel ten opzichte van vrouwen is in dit opzicht vergelijkbaar met het gevoel
dat ik op Nijenrode had voor de muis, die Jaap Boot wilde belagen. Om dezelfde
reden ben ik tegen hoeren, voor zover ze mij bevallen. Ik vind het een ramp, dat een
lief meisje voor een vastgesteld bedrag onder een dik drankorgel gaat liggen. Als ik
in de trein een echtpaar zie, waarvan ik de vrouw aardig vind, word ik nijdig op de
man. Jalouzie, ridderlijkheid, vrouwelijke weerloosheid, dat heeft voor mij allemaal
met elkaar te maken voor mijn gevoel. Maar het heeft op deze manier tenminste niets
te maken met vriendschap.’
Intussen was in ‘Time’ een omslagverhaal74. verschenen over

74.

Time Magazine, 12 januari 1952.
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mijn oude vriend uit Yale, de schrijver Thorton Wilder. Jammer genoeg
vulde ik toen vele pagina's over gesprekken met Freddy, Erling en Tony,
en geen letter over Wilder. Maar het feit, dat hij in Amsterdam met mijn
moeder lunchte zegt iets van onze relatie. ‘Time’ noemde hem iemand,
die zich voedde met contacten met mensen. Zelf zei hij van die ‘vraatzucht
voor het leven’, dat hij handelde alsof hij 150 jaren oud zou worden. Ik
herinner me, dat Gertrude Stein in Yale haar gedichten kwam voordragen.
Wilder was met haar bevriend.
Hij won drie maal de Pulitzerprijs, voor ‘The Bridge of San Luis’ (waaraan
hij zijn prachtige landhuis in New-Haven overhield), ‘Our Town’ en ‘The
Skin of our Teeth’. Hij is ongetwijfeld één der belangrijkste ‘pur sang’
Amerikaanse schrijvers geweest van deze eeuw. Hij deed soms zéér
betekenisvolle uitspraken, waar ik me zéér in kon vinden.
‘From the point of view of the European, an American is a nomad in relation to place,
disattached in relation to time, and insubmissive to circumstance, destiny or God. It
is difficult to be an American, because there is as yet no code, grammar, dealogue
by which to orient oneself. Americans are still engaged in inventing what it is to be
an American... for the American is the first planetary mind. Americans have the
realization of the multiplicity of human beings and their geographical extension.
Many problems which seem insoluble will be solved when the world realizes that
we are all bound together as the population of the only inhabited star.’
Ook in januari 1953 spoedde ik mij weer van concert naar concert: de
pianist Solomon met Eduard van Beinum in het derde piano concert van
Beethoven; Willem Andriessen met van Beinum in het vierde pianoconcert
van Beethoven; Stefan Askenase in het eerste pianoconcert van Chopin
met Willem van Otterloo; Aafje Heynis in Monteverdi, Brahms, Reger,
Fauré (tranen om de herinnering aan mijn moeder) en Vellones; en opnieuw
een recital van Theo Bruins met de Etudes Symphoniques van Schumann,
Jeux d'eau, Oiseaux tristes en Alborada del Gracioso van Ravel. Die
concerten boden ‘vitaminen’, die me op de been hielden.
Henk Hofland zat nu in de redactie van een nieuw interacademiaal literair
tijdschrift voor Nederlandse en Vlaamse studenten: ‘Minerva.’ Hij had
gezwoegd op een zeven pagina's tellend essay over ‘Critiek.’ Het zei me
absoluut niets. Ik vond het onleesbaar. Het werd gevolgd door een acht
pagina's tellend geschrift
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in het volgende nummer. Voor mij was het of een mij onbekend,
opgeschroefd, quasi academisch, opgeblazen, naar fraaie taal en woorden
zoekend mannetje van de maan aan het woord was. ‘Critiek’ was voor mij
onherkenbaar. Maar dat heb ik maar niet al teveel benadrukt, want Henk
vond het zelf een meesterwerkje. Wat het mogelijk ook was, alléén het
schoot in mijn brein absoluut geen kuit.
Die dagen had hij ‘The Seven Pillars of Wisdom’ van T.E. Lawrence
gelezen. Hij moest me meteen, ‘zittend op de rand van het bad in de
badkamer’ schrijven.
‘All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of
their minds wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day
are dangerous men: for they may act their dream with open eyes to make it possible.’
‘Wat vind je hiervan? Vermoedelijk gaat het een beetje langs je heen en voor mij
een bewijs, dat deze zin je op je lijf is geschreven. Als je droomde ‘in the rusty recess
of your mind’, zou je het waarschijnlijk veel beter begrijpen. Tot zover deze spontane
mededeling!
(Later vervolgde hij in dezelfde brief)
‘Ik zou je willen bezweren een studie te maken van dit ‘psychische verschijnsel’
dat ‘all men dream’. Ik ben er mee bezig. Hoewel de dingen mij steeds duidelijker
worden, een werkelijk ‘clean cut’ beeld heb ik er nog niet van, maar ik hoop het
‘eens’ te hebben. Dit is voor mij veel belangrijker dan mijn studie en Mimi en de
rest bij elkaar. Uit Lawrence's statement heb ik voorlopig de volgende waarheid
afgeleid: droom is plicht, dat wil zeggen, te doen wat je droomt is je plicht en niet
plicht een excuus om van je droom af te komen. Dat lijkt mij al een verhelderend
inzicht, maar nog veel te abstract en te theoretisch.
De vraag is namelijk, of je droomt, en wat je droomt. Hier sta ik met mijn mond
vol tanden, in tegenstelling tot jou: dromend handelen. Zoals jij doet en handelt
tegenover Bertie, ‘rucksichtslos’ in zekere zin, dat wil zeggen, je droomt niet ‘ideaal’
met je doen en laten. Je dromen is er niet identiek mee, wat maakt dat je kan schrijven:
‘Ik heb geleefd op een wijze, die mij de grootst mogelijke voldoening heeft gegeven.’
Daarom ben je een gelukkig mens, hoeveel ongeluk je ook kan overkomen. Wat dat
betreft ben ik je antipode: ik geloof, dat ik niet eens fundamenteel ongelukkig kan
zijn. En omdat ik dat niet weet daarom ben ik ontevreden - ongene-
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selijk ontevreden, als dat niet ‘tè’ klinkt. Ik heb veel ressentiment, erken ik: al mijn
agressiviteit is er het gevolg van, en misschien schrijf ik ook alléén maar, omdat ik
ressentiment heb. Ik merk het ook aan mijn smaak voor bepaalde mensen: ik bewonder
Lawrence en Malraux, dat zijn avonturiers. En ik bewonder jou om dezelfde reden,
maar ik voel me het meest verwant met mensen als Van Salomon (het midden tussen
avonturier en rancune), Spandrell uit ‘Point Counterpoint’ en de man uit de mémoires
uit het Sousterrain (heb je het eindelijk gelezen?). ‘Wer mit sichselbst unzufrieden
ist, ist fortwährend bereit, sich dafür zu rächen.’ Die zin is goed op mij van toepassing.
Als je behoefte gevoelt, dit wat duidelijker te lezen, ga dan eens naar een
boekhandel en lees twee korte essays: in Vestdijk, Essays in Duo..., het stukje ‘De
boosaardige verleider’ en in Busken Huet, ‘Lezen en laten lezen’, het stukje ‘De
gevolgen van een mislukte jeugd’. Dat kostje bij elkaar misschien een kwartier, en
het is zeer verhelderend.75.
Een rancuneuze, een ontevredene en een avonturier hebben geloof ik, overigens
veel gemeenschappelijk: anders zou onze verhouding niet kunnen bestaan. Maar de
avonturier heeft de ‘absolute liefde’ (zijn droom) voor een mens of een zaak, dat
doet er niet toe, die aan de rancune ontbreekt. De rancune neemt de plaats van de
liefde in. Begrijp je dat, ben je het met mij eens? ‘I wonder what you will say about
this.’

28 januari 1953 (dagboek)
‘Eindelijk arriveerde Theo uit Zuid-Afrika. Ik verdacht hem er van, dat hij poolshoogte
kwam nemen. Hij bekommerde zich steeds om mij en schreef me regelmatig, in
tegenstelling tot Hendrik, van wie ik nooit meer iets hoorde. We logeerden bij mijn
grootmoeder in Zeist. We spraken tot 04:30 in de ochtend.’

29 januari 1953
‘Samen met Theo naar mijn grootvader in Amsterdam. Ik gaf hem mijn nieuwe
‘Monty-jas’ want hij had het voortdurend koud na vijf jaar onafgebroken Zuid-Afrika.
We lunchten met mevrouw Röell wat een matig genoegen was. Theo was duidelijk
op zijn qui vive en onthield zich achteraf, wat hem zo typeert, van commentaar.’

75.

Moet tot mijn schande bekennen, die essays nog altijd niet te hebben gelezen. Heb nooit niet
Vestdijk ‘contact’ kunnen maken.
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1 februari 1953
‘Theo is naar Zeeland vertrokken om te helpen bij de watersnood ramp.’

3 februari 1953
‘Oproep voor de keuring voor Korea in de bus.’
‘Theo was terug uit Zeeland. We lunchten met Bertie in de stad en namen een taxi
met zijn drieën naar mijn grootvader en Sima. Ik woonde nu weer bij hen, want een
kamer kon ik me niet meer permitteren. Theo kon het met Bertie prima vinden en
scheen hem gewoon aardig te vinden. Theo gaf me een boek van Maugham, ‘The
Moon and Sixpence’, (waar ik zéér van zou genieten).
‘Beste Wim, lummel’,
‘Ik sta verstomd. Niet om het feit, dat je iets wilt doen, maar wel omdat je dit doet.
Maandag kom ik in ieder geval naar je toe. Waarom Korea, en niet Amerika, Zuid
Afrika, Australië, of een moordaanslag op Drees? Ik vind Korea net zoiets als het
vreemdelingenlegioen. Ik vind het NIKS.
Henk.’

6 maart 1953 (dagboek)
‘Ik vraag me werkelijk af - met de grootste zorg - of Bertie mijn vriendschap nog
nodig heeft, of hij nog altijd “a trifle” van me houdt en hoe het ons in het verdere
leven zal vergaan. Hij zegt nu weer, dat hij me niet meer wil zien. Ik wandelde in
het Vondelpark en huilde. Wat trek ik me zulke zaken toch verschrikkelijk aan.
Misschien is Henk een stuk beter af, die zegt niet ongelukkige gevoelens te kunnen
hebben.’
‘Bertie koos onherstelbaar de homoseksuele richting. Mevrouw Röell benadrukte,
dat zij van hem had begrepen, dat wat hem dikwijls radeloos maakte de zekerheid
was dat ik honderd procent homoseksueel was, maar dit maar niet wilde inzien of
erkennen. Lex Poslavsky zei me, dat hij verwachtte, dat Bertie in al zijn relaties met
mannen na korte of langere tijd er toch weer genoeg van zou krijgen, dat de
vriendschap dan als drukkend bij hem over zou komen met het gevolg, dat hij op
den duur bij iedereen weg zou lopen.’ ‘Waar komt het gevoel, dat een relatie “teveel”
is vandaan? Zou het komen, omdat hij in zijn diepste zelf voelt, dat hij zich aan
iemand werkelijk gaat hechten en komt dit dan over als een inbreuk op de persoonlijke
vrijheid? Deze zogenaamde vrijheid vormt immers de basis van het je vrij voelen
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op avances van onbekenden te kunnen ingaan wanneer het zo uitkomt, en wanneer
het past als gevolg van een gunstige stand van de maan? Dan bevinden ze zich op
het D.O.K., voelen zich tot iemand aangetrokken en hup, naar huis en de koffer in.
Dit valt immers niet te rijmen met de overgave aan één vriend?’
‘Ik ben eigenlijk doodsbang om naar Korea te gaan. Ik zal bidden. Dat heb ik
trouwens altijd gedaan en dat zal ik altijd blijven doen.’
10 februari 1953 had ik me namelijk reeds gemeld om 08:30 aan
Nassauplein 35 te Den Haag voor keuring om dienst te nemen bij het
Nederlandse Detachement bij de UNO. De medische keuring verliep
rimpelloos. Toen kwam de psychiater. Die frommelde in mijn paperassen,
keek eens naar me en zei: ‘Wat doet u in godsnaam hier?’ Ik lepelde mijn
lesje met zogenaamde argumenten op, waar de dokter op antwoordde:
‘Aha, dus om geld, avontuur en... om een flinke kerel te worden. Nou, als
ik u was zou ik de armen eens uit de mouwen steken en rustig thuis blijven.
Denkt u er nog maar eens goed over na.’ Ik gaf hem gelijk en liet het plan
varen.
Broer Theo handelde snel. We spraken die avond opnieuw tot diep in de
nacht in het huis van mijn grootmoeder. Hij haalde me over om mee naar
Zuid-Afrika te gaan. Al de volgende dag gingen we samen naar de
Zuidafrikaanse ambassade in Den Haag en een visum werd op de plaats
rust geregeld. De Holland-Afrika-lijn werd besproken en door mijn
grootmoeder betaald. Ik zou 24 februari 1953 met de m.s. ‘Zuiderkruis’
afreizen. Als een razende begon ik afscheidsbezoekjes te brengen. Eerst
bij mejuffrouw Buringh Boekhoudt, die van mening was, dat ik in
Amsterdam steeds in de verkeerde rails had gezeten en opgelucht scheen,
dat ik naar mijn ouders zou reizen. Op 22 februari 1953 schreef zij nog:
‘Wanneer zal je weer je jasje aan mijn kapstok hangen? Ik heb je nieuwe adres
ingeschreven en toen moest ik een beetje glimlachen, want de adressen die jij de
laatste jaren heb gehad, vullen zowat een hele bladzij in mijn boekje! Laten we hopen,
dat je nog eens ergens wortelschiet, want dat moet een mens toch op een gegeven
moment doen. Dat we, zoals bij je laatste bezoekje, nooit eens eerder over je
schrijf-liefhebberij hebben gesproken. Daar zou nog heel wat over te zeggen zijn.
En wanneer ik tegen je zeg, hoe belangrijk zelfdiscipline is, dan bedoel ik misschien
dit: Van schrijven geldt
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als van alle kunst de beroemde uitspraak: 1 procent inspiratie en 99 procent
transpiratie. Natuurlijk komt het op dat ene procent aan, want niet ijver alléén kom
je er niet, maar het vereist toch ontzettend veel hard werken en doorzettingsvermogen.
De moed om honderd maal de boel te verscheuren en opnieuw te beginnen: het vereist
ook een geweldig doordenken van het plan, dat ergens in je hoofd zit, een nooit je
vlug of gemakkelijk van iets afmaken, een voortdurende zelf-critiek. Maar wanneer
je dit kunt opbrengen zou dit enorm veel voor je kunnen betekenen.’
Iedereen kwam me 24 februari uitgeleide doen, zoals Quirine Hattink,
Toon Quarles, Tante Meta de Vries, de beste vriendin van mijn moeder,
en ook Henk en Mimi Hofland. Zij bleven het langst, maar toen vroeg ik
ook hen maar weg te gaan. Mijn vrij uitgebreide bagage was aan boord
gebracht. Ik was speciaal afscheid gaan nemen bij de familie Hilverdink,
wat me erg zwaar viel. Ik besefte opnieuw hoe ik nog altijd aan Bertie was
gehecht. In een laatste telefoongesprek met mevrouw Röell voegde ze me
nog toe: ‘Die jongen is de vloek van je leven. Je hebt op het verkeerde
paard gewed. Van hem vind je het niet erg, dat hij met andere jongens
slaapt.’ Ik begreep, dat deze mevrouw niet in staat was, nu niet en nooit,
om onderscheid te maken tussen wat er speelde en gespeeld had tussen
Bertie en mij, en de mogelijkheid van een huwelijksrelatie met haar dochter
Inez.
Met Bertie had ik al meer dan twee jaren geen enkel seksueel contact,
maar ik hield van hem. En doe dat in 1985 nog steeds. Inez was niet alléén
bij Gonet gebleven, zij voedde hun kind, Madame Fifi, met zorg en
toewijding op. In het verziekte brein van mevrouw Röell bleef Bertie
Hilverdink - en mijn relatie met hem - de oorzaak van het débacle, dat
haar ‘combine’ om mij in te schakelen was mislukt.
Het was een regenachtige en mistige dag, die 24 februari 1953. Mijn
vrienden, en tenlotte ook Henk en Mimi, waren vertrokken. Ik stond op
het dek van de ‘Zuiderkruis’ en keek over de stad. Een gevoel van
ongelooflijke triestheid en verlatenheid bekroop me. Ik geef toe, Bertie
en mijn emoties voor hem stonden op dat critieke moment centraal in mijn
wereldje. De trossen werden losgegooid. Mijn gevoelens accelereerden
naar paniek. Als in een flits nam ik een besluit. Ik holde de trappen af,
steeds lager in de boot, omdat ook de loopplank reeds werd opgehesen.
Ik vond nog een laatste klein trapje tegen de wand van het schip en door
een sprong kon ik, terwijl de boot zich al vanaf de
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kade bewoog, op de begane grond springen. Twee geüniformeerde
douaniers kwamen aangerend. Ik had mijn schoudertas, papieren en
paspoort bij me en kon me dus legitimeren.
Mijn grootvader keek op de klok. Het was 16:00 uur. Hij zei tegen Sima:
‘Nou, Wim vaart.’ Er werd aangebeld. Mijn grootouders dachten, dat zij
een hersenschim zagen. Consternatie alom. Het eerst informeerde ik de
Hilverdinks. Daarna mijn ouders en de Holland-Afrika-lijn, met het verzoek
mijn bagage weer met de ‘Zuiderkruis’ terug naar Amsterdam te zenden.
Wat ik erg miste waren mijn dagboeken. Die zaten in een hutkoffer op de
boot. Geleidelijk aan informeerde ik Henk en andere ‘wegbrengers’. Men
was perplex.
Juffrouw Boekhoudt, of Aunty, schreef twee regels. ‘Op je laatste
mededeling heb ik geen antwoord. Hetzij dan, dat ik dit een
onverantwoordelijk dwaasheid vind.’ Ik schreef haar dus een lange brief
en probeerde uit te leggen, dat ik het zelf helemaal geen dwaasheid vond
en eigenlijk zelfs het enige juiste, zij het wat laat genomen, besluit.
De enige, voor wie ik het werkelijk een vervelende zaak heb gevonden,
was mijn broer Theo, die zo erg veel moeite voor me had gedaan. Ik
excuseerde me dus bij hem. Hij schreef onder meer:
‘Van grootmama ontving ik een lang en nauwkeurig gedocumenteerd rapport
aangaande je beweegredenen om een grote hoeveelheid bagage een reis om de Kaap
te laten maken, hetgeen me weer geheel in de sfeer van Zeist terugvoerde.
Buitengewoon jammer overigens, dat deze ‘goederen verplaatsing’ van Amsterdam
naar Amsterdam nog behoorlijk wat geld gekost heeft ook. Je had de hele rommel
natuurlijk veel goedkoper in het Centraal Station kunnen zetten als je er persé een
tijdje van af wilde, nog daargelaten de onmetelijke voordelen van de ‘gadeh’76. aan
te halen. Hoe het zij, tegen de tijd dat deze brief in Amsterdam aankomt is de
‘Zuiderkruis’ alweer amper in Europa aangekomen. Tevens breekt de lente daar weer
spoedig aan, dus behoren alle moeilijkheden spoedig weer tot het verleden.’
Mijn ouders waren sprakeloos en zwegen een aantal maanden als het graf.
Zij hadden Theo, zoals mijn moeder het noemde, als ‘liaison officer’
aangesteld.
Het ging er om opnieuw aan de slag te komen. Met al mijn

76.

Indonesisch woord voor bergplaats.
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spullen, behalve wat ik aan had, op de boot naar Afrika, en geen cent op
zak, was enige koelbloedigheid vereist. Ik solliciteerde met een
telefoonboek in de hand bij: de Amstel Brouwerij; B. ter Haar & Zoon,
textielgroothandel; The American Express Coinpany; Handelsvereniging
Dudok de Wit & Co; Van Leer's Vatenfabrieken N.V.; R. Mees & Zoonen;
de Nederlandse Handelsmaatschappij N.V.; Oscar Rohte & Jiskoot N.V.;
Beels & Co; De Clercq & Boon Hartsinck (denkende dat sinds de familie
Boon Hartsinck buren van mijn grootmama in Bosch en Duin waren
geweest, dat dit wellicht zou helpen); en bij de Assurantie Maatschappij
Blom & van der AA. Na enkele gesprekken werd ik reeds met ingang van
23 maart 1953 bij Blom & van der AA aangenomen. Ik begon mijn
werkzaamheden op een afdeling van ongeveer twintig dames en één heer:
Bromfietsen Verzekeringen.

Dat ik weer aan de arbeid was stelde mejuffrouw Boekhoudt gerust. Zij
schreef 29 maart 1953:
‘Zou je, nu je weer een voet in de stijgbeugel hebt gekregen, eindelijk eens in het
zadel komen? Ik wou alléén maar, dat je uit Amsterdam weg was, want daar zit je
niet in de goede omgeving. Maar hoe dan ook - je weet wel, dat ik je toch altijd met
belangstelling blijf volgen, al zijn je paden soms zo kronkelig, dat ik er niet meer bij
kan. Vandaar ook mijn wat boze uitval van laatst.’
De enige, die direct begreep, dat ook het ‘bromfietsen-experiment’ in een
flop zou eindigen was Henk Hofland. Hij had me voor ‘mijn vertrek naar
Zuid-Afrika’ nog een reeks lange, zeer uitzonderlijke brieven geschreven.
We zouden onze correspondentie dan ook spoedig hervatten.
Bij de keuring voor Korea had ik een korporaal van het Van Heutsz
Regiment, Martin Portier ontmoet. Een Indische jongen - meer Indonesiër
dan Nederlander - en ik had hem gevraagd eens bij mijn grootvader langs
te komen. Het was weer zo'n op het eerste gezicht-en-gevoel contact, als
vroeger met Wicher, Henk, Freddy en Bertie. Een stille kracht, een niet
nader te definiëren innerlijke stem, die god mag weten van waar uit de
catacomben van de ziel een soort intuïtieve drang tot ‘contact’ doet
opborrelen, zei me: vasthouden die kerel. Ik vertrouwde hem op de plaats
rust. Ik geloofde hem door wat zijn ogen naar mij toe uitdrukten. Er was
een geruisloze vorm van herkenning, van ‘love’.
En Martin kwam. Hij was gelegerd in Ossendrecht in Brabant. Zijn moeder
woonde sedert haar repatriëring uit Indië niet een
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ware schaar van kinderen op de pastorie in West-Graftdijk, gemeente De
Rijp in Noord-Holland. Hij stapte dus in Amsterdam af, op weg naar huis.
Vooral mijn grootmoeder, Sima Sastro Pawiro, ontving hem met open
armen. Zij zag hem terecht meer als een landgenoot dan als een
Nederlander.
Die eerste nacht spraken we samen in het huis van mijn grootvader tot
diep in de nacht. Martin en ik verschilden tien dagen in leeftijd. Hij was
24 mei 1925 in het oude Indië geboren. Hij was donker als een Javaan,
maar had een Nederlandse naam. In de gewraakte ‘bersiap’ periode joegen
Indonesiërs dikwijls op Indische jongens en maakten ze met een horde
‘kelewang’77. zwaaiende ‘ploppors’78. een kopje kleiner. Ik begreep, dat de
familie Portier diep gelovig was, en dat zich in Martins jeugd een
verschrikkelijk drama had afgespeeld. Hij was naar bed geweest met een
vriendin van een aan de kant van Sukarno strijdende Indonesiër. Prompt
kwam een troep jongens naar het huis van Portier om wraak te nemen en
Martin te vermoorden. De vader was naar buiten gegaan. Hij had gezegd:
‘Nemen jullie mij mee; ik ben bereid in plaats van mijn zoon te sterven.
God staat me bij.’ De vader is toen vermoord. Martin is naar Nederland
gekomen met zijn moeder en een dozijn broertjes en zusjes.
Daarop vroeg Martin, die nacht: ‘Heb je hier een Bijbel, Wim?’ Ik zocht
en vond de familiebijbel van mijn grootvader. ‘Sla maar open,’ zei hij. Ik
aarzelde. ‘Hindert niet waar, neem maar een willekeurige pagina.’ Ik sloeg
het boek der boeken open en Martin vroeg: ‘lees maar wat daar staat.’ Ik
las dus een passage uit Mattheus, geloof ik. ‘Begrijp je dat?’ vroeg hij
vervolgens. ‘Ik snap er geen malle moer van, Martin,’ was mijn antwoord.
De blik, die hij me in antwoord hierop toewierp, was zó vol warmte en
eigenlijk een vorm van liefde, dat het recht door me heen ging.
Die nacht sliepen we in mijn betrekkelijk kleine opklapbed in het
zijkamertje in mijn grootvaders huis, dat ik toen bewoonde. Nog nooit had
ik zo ongeschonden met een ander mens in elkaars armen geslapen, zo
warm, zo vertrouwd, zo zonder iedere bijgedachte, zonder de geringste
aandrang om ook maar één millimeter verder te gaan. Hij had een erectie,
dat voelde ik. Ik had een erectie, maar het kwam niet in mijn hoofd op om
deze jongen op welke manier ook als een seksobject te beschouwen. Hij
had een prachtig lichaam, slank, bruin, precies volgens de oorspronkelijke
anatomie van de mens gevormd. Hij was ook
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enige mate gespierd en deed aan boksen, maar toch ook weer niet
overdreven of met spierballen, zoals sommige walgelijke ‘bodybuilders’
kunnen hebben. Hij lag die nacht volmaakt rustig en met een zekere
overgave in mijn armen. Ik voelde me in de zevende hemel en herinnerde
me Frederik van Eedens subtiele woorden, ‘Een huivering van geluk
doortintelde Johannes. Dat was een wonder! “Wilt ge mijn vriend zijn,”
fluisterde hij...’ Eindelijk had ik dan toch in Martin precies de vriend
gevonden, die ik al heel lang had gezocht. Ook was lichamelijk samenzijn
dus mogelijk als voortvloeisel van de vriendschaps gevoelens, welke ik
voor hem voelde opkomen en wilde hebben, terwijl homoseksualiteit
tussen ons eenvoudig niet aan de orde zou komen.
Henk had ik proberen uit te leggen, welke ontdekking ik in Martin had
gedaan. Hij antwoordde 18 maart 1953:
‘Ik benijd je om je nieuwe leven in West-Graftdijk of De Rijp. Het is jammer, dat je
niet wat meer over die bokswedstrijden hebt geschreven.79. Je schrijft niet wat je er
van vond.’

25 maart 1953
‘Beste Wim,
Twee minuten geleden heb ik uitgelezen: “Conjugal Love” van Alberto Moravia.
Ik voel me zo miserabel, als ik in maanden niet heb gedaan. Het is een zo'n ontzettend
goed boekje. Ik wilde graag dat je het leest.80. Ik kan er nu verder nog niets over
zeggen, want ik ben er werkelijk diep van onder de indruk. Soms kon ik niet verder
gaan uit dom verzet, en ik heb ervan gezucht en aan mijn haren getrokken - nooit
tevoren zulke dingen gedaan bij het lezen.
Mimi was heel blij met de brief, die je haar hebt geschreven. Het bevestigt ook
weer mijn mening over jou en mijn definitie van genie. De “ik”, die hoofdpersoon
is en het verhaal vertelt, droomt ervan de auteur te zijn van een meesterwerk en de
volmaakte partner in een gelukkig huwelijk. Maar zijn boek is een mislukking. Even
nadat hij zich dat heeft gerealiseerd, ziet hij zijn vrouw een soort perfecte coïtus
uitvoeren met de dorpsbarbier. “Extremely vulgar,” zal je zeggen, mis-
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schien. Dan moet je het boek dus zeker lezen, om er achter te komen, wat een
nederlaag er in werkelijkheid geleden wordt. Wat hij zichzelf heeft voorgesteld kan
hij niet worden uit gebrek aan instinct, gevoels impotentie, en hij moet zich tevreden
stellen met een troostprijs, “goodwill”. Ik vond het de rotste geschiedenis die ik ooit
heb gelezen omdat ik besefte hoe gemakkelijk mij dit zelf zou kunnen overkomen.’
10 maart 1953 was ik voor het eerst naar West-Graftdijk gegaan om kennis
te maken met mevrouw Portier en sommigen van de broertjes en zusjes
van Martin. Ook Jeanne, zijn vriendin, een meisje uit het dorp, kwam te
voorschijn. Ze zei, dat hij die hele dag niet tegen haar had gesproken, want
hij had me in Amsterdam niet kunnen vinden en was onverrichterzake
naar Graft teruggekeerd. Ik bleef logeren en was teleurgesteld, dat hij nog
laat in de avond naar het huis van zijn vriendin ging en dáár bleef slapen.
Die maand, maart 1953, ging ik opnieuw naar allerlei concerten en liep
alléén door de musea van Amsterdam, waarbij ik nogal gedetailleerde
bemerkingen schreef bij schilderijen, die me troffen aan schoonheid. Ik
zag voor het eerst de ‘Nachtwacht’. ‘Links van hem bevindt zich een klein
meisje, dat al lang in bed had moeten liggen.’ Of: ‘Ik zou Israels schilderij
‘Bloemenplukken’ - een klein meisje zittend in het gras - best willen
bezitten.’ Of: ‘Cézanne, ‘La Montagne Sainte-Victoire: ik vond hem
eindelijk!’ Ook zag ik voor het eerst van Gogh: ‘Hoe zag die man zijn
medemensen?’
Ik las veel in Gide. Ik bleef er stijf mee onder mijn arm lopen. Zijn dagboek
was een oase voor me in de rotzooi van geen geld, geen boterham en geen
werk.
Prinses Wilhelmina liet in die dagen een zonderlinge oproep publiceren,
zich richtend tot ‘de gehele vrije wereld.’ Ze zei onder meer:
‘Broeders buiten en binnen onze grenzen! Toen resultaten van menselijk vernuft het
onheil van de watersnood niet konden keren, stonden wij geconfronteerd met onze
eigen machteloosheid. Diep bewogen door de nood hebt gij meteen gehoor gegeven
aan het grote gebod van Christus: “Hebt Uw naaste lief als Uzelve.” Toen is in de
harten een beginpunt gelegd voor een verbroedering der mensheid. Wij ervoeren
toen de kracht, tevens de bevrijding die er uit gaat van het gevolg geven aan dit
gebod. Tegenover deze kracht schrompelen vrees en wantrouwen ineen, verdwijnt
zelfs haat... Wij
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reiken elkaar de hand en verwelkomen elk initiatief, dat op deze grondslag reeds is
opgebloeid of nog zal ontluiken. Volgen wij Hem, wiens stem vanuit onze
verbondenheid tot ons spreekt.
Wilhelmina, Prinses der Nederlanden.’
Ik was die dagen met velen bewogen door de oproep van de grijze
grootmama der Oranjes en stuurde een adhesiebetuiging naar haar
secretariaat.

13 maart 1953 (dagboek)
‘Vanmorgen zat ik met iemand in het American Hotel te praten, toen er opeens een
baret in mijn schoot terecht kwam. Martin. Hij was me gaan zoeken toen hij me bij
mijn grootvader niet vond. We gingen naar de film ‘Jeux Inderdits’, die nu in
Amsterdam draaide en die ik hem wilde laten zien. Later waren we samen in het
Begijnenhofje en brandde ik een kaars. Martin stond pal achter me.’
Ik herstelde contacten, ook met andere kennissen, en zag opnieuw Toon
Quarles, Peter van Leeuwen Boomkamp, Vera van Panhuys, Egbert en
Anne Kunst. Bertie vertoonde enige irritatie over mijn oplaaiende gevoelens
voor Martin, die hij helaas als een ‘petjo’81. omschreef. Ik wist ook wel,
dat het milieu van de Hilverdink's zeker van een ander intellectueel niveau
was en dat Martin slechts de lagere school, of een Mulo had afgelopen,
maar voor mij was een hart een hart. Dat was altijd zo geweest en zou
altijd zo blijven. Toen mijn lieve moeder in 1974 onverwachts overleed
woog de wijze waarop mijn interieurverzorgster, mevrouw Hornkamp uit
Purmerend, haar medeleven betuigde, voor mij het zwaarst. Het was de
vibratie van haar hart, die zo zuiver bij me over kwam, die me van de
oprechtheid van haar woorden het meest overtuigde. Mevrouw Hornkamp
kwam uit de Jordaan. Zij had haar gehele leven eerst kantoren
schoongemaakt op de Keizersgracht en later had zij als dienstbode gewerkt
bij families in het Apollolaan kwartier. Maar háár geloofde ik. Hetzelfde
gold voor Martin.
In maart bereikten me (enkele) telegrammen en een lieve brief van Inez
Röell uit Lausanne. Haar man was om zakelijke redenen enkele weken
afwezig. Zij was zelf met vrienden naar St. Gallen geweest om te skiën
en van het Engadinegebergte te genieten. ‘Morgen komt François weer
terug, dus kan ik je niet
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meer schrijven.’ Op de achterzijde van de envelop tekende zij een konijntje.

28 maart 1953 (dagboek)
‘Martin logeerde hier. Van middernacht tot 03:00 over de Bijbel gebogen met hem
zitten praten. Soms was ik zo moe van zijn gepraat, dat het licht van de schemerlamp
mijn ogen scheen aan te tasten. Ik viel van tijd tot tijd in slaap om weer van Martins
stem wakker te worden. Ik nam het mezelf kwalijk, dat ik niet uitgerust genoeg was,
want ik wilde eigenlijk geen woord missen.’
‘Om zeven uur maakte hij me wakker. Hij zei: ‘Ik heb van je gedroomd ‘kontjo’.82.
Je was volkomen in het donker ergens in een eenzame woestijn waar het licht Gods
niet was, dus zoals de wereld op zichzelf in duisternis is. Ik dacht, jongen, hoe kan
ik je in God doen geloven. Ik had een compas en het was lichtgevend, met licht
gevuld. Want licht is de heilige geest, is God zelf. Er was een wijzer (Martin stak
zijn vinger op en maakte een beweging). Hij vroeg me: ‘Wat is dat die wijzer. Weet
je dat?’ Ik keek hem natuurlijk stom aan. ‘Dat is Jezus Christus. Zoals ik geloof dat
noord noord is, zo geloof ik dat de wijzer van dat compas Jezus is en dat de wijzer
naar Hem wijst. Was dat compas er niet geweest, dan was je verdwaald en verloren,
dan was je voor de gieren en roofvogels geweest. Wim, iemand zal er komen en jou
leiden!’
Hij vervolgde: ‘Zo heb ik eens in het Jappenkamp gedroomd, dat ik een reus zag
en een grote pikzwarte kerel. Ik werd bang. Ik voelde me als een kikker in het nauw
gedreven door een slang (met nieuw élan), als een kat, die een duifje (hier bedacht
hij zich), een vogeltje bespringt. Je kijkt, maar je kunt niets meer doen. Ik wist dat
die zwarte man Satan was. En in mijn droom zei ik: “In de naam van de vader, de
zoon en de heilige geest, ga weg Satan.” Hij kwam terug en nog eens, die keer. Toen
was hij gevlogen. Hij is nooit meer bij me gekomen.’
‘Zo droomde ik ook eens in het kamp, dat ik in bed lag, of in werkelijkheid op een
plank lag, alles prachtig wit, met een grote ‘klamboe’.83. Er was een kabeltouw, door
de top van de hemel van de klamboe naar de echte hemel. Ik was zo ontzettend blij
toen ik dit droomde. De ouderling heeft me toen de betekenis van de droom uitgelegd.
Hij was een oude Javaan,
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die vroeger een dronkaard en een dief was geweest en nu was hij tot de bijbel bekeerd
en kende die uit hoofd. Ik ging altijd naar hem toe om hem alles te vragen. En dan
antwoordde hij: ‘Als ik me niet vergis vind je het antwoord daar en daar. ‘Martin
deed de ouderling in diens mimiek zelfs na.’
Ik bracht die ochtend mijn vriend, gekleed als altijd in uniform, met zijn
Van Heutsz-baret, naar het bootje dat bij het Noord-Zuidhollands koffiehuis
vertrok en achter het Centraal Station aansloot op de bus naar De Rijp. Ik
zwaaide en keek hem na. Ik was tot tranen geroerd.
Mijn Oom Poslavsky was inmiddels bij professor dr. H.C. Rümke, de
psychiater, gepromoveerd op: ‘Over het gebruik van Pentothal in de
psychiatrische kliniek.’84. Lex had bij Rümke, Sillevis Smitt, Van der Hoop,
Westerman Holstijn en Kamp gestudeerd. De 269 pagina's tellende studie
behandelde het toedienen van verdovende middelen ter ondersteuning van
de psychiatrische behandeling en dus in het bijzonder het gebruik van het
chemische middel Pentothal. Ik las het hele verhaal en was er zéér door
geboeid en schreef mijn oom er een uitvoerig commentaar op.

29 maart 1953 (dagboek)
Ik droomde van Martin. Hij zat op een mooi wit paard en reed ergens in de buurt van
‘De Horst’, waar mijn moeder me tegemoet kwam. Ze droeg een rose jurk en ik gaf
haar drie maal een zoen. Toen werd Martin door het paard er af gegooid. Van dromen
begrijp ik absoluut niets.’
‘Rüssels boekje over de ware eenzaamheid komt dikwijls in me op. Ik herinner
me, dat hij zei, dat “du moment” dat je sterke liefdesgevoelens krijgt het er juist op
aan kwam je van die emoties te distantiëren. Ik zit hier bij Blom & van der AA
polissen uit te typen, maar Gide ligt pal naast me.’
‘Martin heeft me duidelijk gemaakt te willen trouwen met Jeanne vóór hij naar
Korea gaat. Hij voegde er aan toe: “Als ik dáár sneuvel, dan is zij tenminste voor
haar leven verzorgd en maakt het zin, dat ik mijn leven heb geofferd.” Ik heb hem
toen de vraag gesteld, of hij, indien hij op een andere manier dan in het leger geld
kon verdienen, niet naar Korea zou gaan. Hierop antwoordde hij bevestigend. Ik ben
bij dominee Oosterbaan in Haarlem geweest om na te gaan of Martin, met zijn
doorleefde en geloofwaardige kennis van de christe-
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lijke leer en de bijbel niet op enigerlei wijze in kerkelijk verband zou kunnen worden
ingeschakeld, zodat hij een inkomen zou kunnen verdienen, dat naar Korea gaan niet
noodzakelijk zou maken.’

30 maart 1953
‘Beste Wim,
Je brief was weer heel goed met een gedétacheerde toon. Je schrijft over “Conjugal
Love”, alsof je het over een gezwel hebt, dat ergens aan mijn lichaam zit en waar in
gesneden moet worden, een gevoel zo, van laat het me maar eens zien. Hierbij stuur
ik je Moravia, plus een polemiek van W.F. Hermans, die hij geschreven heeft in
antwoord op wat critici over een boek van hem hadden gezegd. Dat boek heet: “Ik
heb altijd gelijk.” Het is voor jou niet te lezen, dus doe daar geen moeite voor.’
Henk.

2 april 1953
‘Beste Wim,
Vanmorgen belde mevrouw Röell mij op om te vragen of ik je op kantoor wilde
bellen. Heb ik gedaan, maar geen gehoor gekregen.
Per 1 Mei begin ik ge-exploiteerd te worden bij het “Algemeen Handelsblad” voor
200 gulden per maand, vier maanden lang. Het is natuurlijk erg “nuttig” omdat je
“praktijk” opdoet. Maar ik vind het niet leuk.
Ik vraag me af hoe het in het verzekeringswezen gaat.’
Henk.
Bertie zag ik van tijd tot tijd, maar hij ging grotendeels zijn eigen weg en
had nieuwe vrienden gekregen, die ik niet meer kende. Ik bleef zielsveel
van hem houden, maar voorlopig zouden we zeker blijven botsen vanwege
Martin. Met hem had ik voortdurend lange gesprekken, waar ik flarden
van noteerde. Wanneer ik hem vroeg, wat hij zijn vrije weekenden het
liefste deed, antwoordde hij onbevangen: ‘In Amsterdam bij jou zijn.’ Er
bestond geen twijfel over dat onze ‘Seelenverwantschaft’ snel groeide.
Hij zei bijvoorbeeld:
‘Eigenlijk passen we niet bij elkaar. We zijn geen ‘stel’. Jij bent ouderwets en klassiek.
Ik hou van Hawaian muziek, ‘jive’, boksen en vechten. Het komt dus op aanpassen
aan. Ik hoor hier, als Indische jongen, eigenlijk niet eens. Wat denk
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je, dat er zou gebeuren, wanneer ik in de kazerne kom en me niet zou weten aan te
passen bij al die ‘belanda's’.85.
Ik vertelde Martin, dat ik in de stad een Surinaamse militair, Alwin Krolis, had
ontmoet. Hij reageerde met: ‘Als je met jongens om blijft gaan zal je op den duur
kapot gaan.’ Maar ik zou een paar jaar met Alwin bevriend blijven. Toen keerde hij
naar het leger in Suriname terug. Hij trouwde. Toen ik in 1983 in Paramaribo
terugkwam en naar hem informeerde, hoorde ik, dat hij was gestorven van verdriet
over een ongeluk, dat zijn zoon was overkomen.
Martin kon me onverwachts vragen stellen, zoals: ‘Wim, zeg me, wat is het verschil
tussen vreugde en blijdschap? Bedenk maar, dat je in je leven eerst droefheid zult
kennen en verdrietig zult zijn en pas daarna zal je worden getroost. Dan zal je
werkelijke vreugde kennen. Je zal nooit gelukkig kunnen zijn zonder eerst diepe
droefheid te hebben gekend.’

14 april 1953, Ossendrecht
‘Beste Willem,
Ik heb de wacht overgenomen en wil je schrijven. Gebed verandert alles. Ik zit
em ook te knijpen voor Korea, net als de andere jongens. Gelukkig en god dank, dat
Hij mij lief heeft en mijn wegen gangbaar maakt en verlicht van de lasten. Je zult
zien en meemaken, Willem, hoe wonderbaar Gods werk is. Ik hoop, dat je niet als
de ongelovige Thomas zult zijn, want die geloofde niet in de opstanding van Christus.
Dat je niet naar Afrika bent gegaan is immers ook Gods wil geweest? Dat je juist
mij in Den Haag als vriend hebt gekozen is ook Zijn wil. Vind je dat zelf ook niet?
Soms denk ik, wanneer ik je 1 Corinthe 1,2 laat lezen: jij hebt gestudeerd en veel
gelezen, maar je begrijpt geen eenvoudige tekst uit de bijbel...’
‘Ontvang een stevige vijf en moge Gods zege op je rusten,
Martin’
Mevrouw Röell beklaagde zich bij mij, dat Charles, haar zoon, met het
wetboek in de hand zou zitten uit te pluizen, hoe hij zijn moeder onder
curatele kon laten plaatsen, ook omdat zij een fortuin zou hebben
gespendeerd aan de zogenaamde ‘bevrijding’ van Inez uit de ‘val’ van
Gonet. Zij scheen nog steeds van alles te bedenken om Inez in Nederland
te krijgen. Ik was ervan
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overtuigd, dat Inez helemaal niet meer weg wilde uit Lausanne en nooit
terug zou komen, voornamelijk omdat zij tussen twee kwaden, haar man
en haar moeder, voor haar man - en Madame Fifi - had gekozen.
24 april 1953 kwam Henk Hofland me onverwachts bij Blom & Van der
AA om 17:30 - nadat ik de stempelklok had ingedrukt - afhalen. We aten
in het ‘Bakhuisje’. Mevrouw Röell had drie kwartier bij hem aan de
telefoon gehangen. Hij had moeten zweren, dat hij mij niets zou vertellen.
Zij had gezegd, dat zij Martin en mij had ontmoet - wat wáár was - en dat
zij zo blij was, dat ik Bertie nu minder zag en tenminste een ‘normale’
vriend had gekregen. Henk zei haar te hebben uitgelegd, dat zij echt, vanaf
een zeker moment, absoluut niets van me begreep. 2 mei arriveerde al
mijn bagage terug uit Kaapstad. Eindelijk had ik weer kleren en mijn
spullen en voelde me weer mens.
Mijn vriend Rob Douwes Dekker wilde naar de V.S. emigreren. Ik
arrangeerde voor hem een ontmoeting op het Amerikaanse
Consulaat-Generaal. Hij wil trouwen met een KLM-stewardes, Netty van
den Bos en em dan smeren naar de States.

14 mei 1953
‘Beste Wim,
Het Handelsblad is dragelijk. Het werk is niet zo interessant, maar de mensen zijn
wel aardig. Hans Hoefhagels, die hier ook op de redactie buitenland werkt, heb ik
na de eerste dag niet meer gezien. Hij is op reis naar Athene.
Ik zit in een grote lichte kamer met drie andere vrouwen mensen, Constandse,
Aletrino en Lachman. Constandse is een soort superieure Hoefnagels, met ontzettend
veel in zijn hersens. Hij is een jaar of vijftig. Overigens om hem als baas te hebben,
niet ongeschikt. Aletrino lijkt wat op Habbema86. in manier van spreken en uitdrukking.
Hij heeft zich gespecialiseerd in Europese vorstenhuizen en schrijft daar al twintig
jaar lang elke zaterdag een stukje over in de krant. Lachman is 28 jaar, heeft grijze
ogen. Hij doet denken aan Michel van Rossem van Sinoutskerke. Hij draagt de goede
soort kleren. Hij heeft een moederbinding, volgens Aletrino. Hij spreekt met een
beetje dédain over de rest van het gezelschap, wat overeenkomt met zijn kleren en
manieren. Zijn moeder is een dochter van een bankier, Warburg, die zeer bekend
moet zijn. Zonder Lachman zou het gezelschap aanmerkelijk vervelender zijn.

86.

De eerste rector van Nijenrode (1946-1950).
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Mijn werk bestaat uit het maken van berichten over de onderhandelingen in Pan
Moen Jon in Korea en cholera-epidemieën in India. Verder heb ik een artikel
geschreven over de integratie der communistische landen. Het kan niet anders, of er
komt op een gegeven moment oorlog.
Je brieven zijn de laatste tijd weer heel goed. Ze geven mij een soort “sense satisfait
in majeur”. Ik ben er zeker van, dat je op een zeker ogenblik nog eens een heel goed
boek zal schrijven. Je hebt er namelijk alles voor, stijl, subtiliteit en “iets” wat het
goed zal maken.’
16 mei 1953 danste Bertie in het ‘Nieuwe de la Mar Theater’ in een
uitvoering van Spaanse dansen onder leiding van Maria Petrelli. Ik
herinnerde me hoe hij, toen ik hem pas kende, een Javaanse dans met twee
schoteltjes met brandende kaarsen uitvoerde. Dit was totaal anders, maar
hij scheen opnieuw volmaakt in zijn element. Hij kreeg een groot boeket
bloemen en verdween na afloop spoorloos. Toen ik hem zocht zei Maria
Petrelli: ‘Hij is met zijn vriend mee.’
Geleidelijk aan zag ik in 1953 Netty von Baumhauer steeds meer. Op één
of andere manier was onze relatie vanaf het allereerste begin totaal niet
‘sexe-oriented’ en op basis van broer en zus. Het herinnerde me het meest
aan Quirine Hattink, de eerste serieuze vriendin van Theo. Netty had een
buitengewoon eerbiedwaardige moeder, die me in alle opzichten deed
denken aan de ‘poise’ van mijn grootmama. Ook Netty's vader was in de
oorlog gefusilleerd.
Zij begreep - althans dat meende ik te voelen - wat mijn betrekkingen met
Bertie, Henk en Martin waren. Het was - gezien zij een vrouw was buitengewoon gemakkelijk om met haar te praten. Zij ontmoette mijn
vrienden en ging ook mee naar West-Graftdijk om de familie Portier te
ontmoeten. Dat deed overigens mevrouw Röell ook één maal. Verder was
het prettig om met Netty naar concerten te gaan. Alhoewel ik altijd aarzel
met theater spoorde ze me toch aan met haar naar ‘Een zomer smeult tot
as’ van Tennessee Williams te gaan.

22 mei 1953
Conversatie met Dick Holthaus, de toen aankomende ‘couturier’, die ik bij het
Valeriusplein ontmoette.
Hij:
‘Vind je Bertje leuk?’
Ik:
‘Inderdaad.’
Hij:
‘Je kunt hem anders dikwijls in de nichten-bar “Jamaica” vinden.’
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Ik:
(keek somber).
Hij:
‘Je bent natuurlijk verliefd op Bertje, anders zou je het niet zo erg vinden, wanneer
hij eens hier of dáár is.’
Ik:
‘Ik houd van Bertie, daarom vind ik het nog veel erger, dan wanneer ik alléén
verliefd zou zijn.’
Martin en Jeanne trouwden op 30 mei 1953 op het gemeentehuis in Graft.
Netty von Baumhauer was meegegaan. Jeanne was in het groen met een
wit sluiertje. Terwijl de acte van trouw werd voorgelezen keek Martin
twee maal met zijn warme bruine ogen héél lang en indringend naar me.
Ik deed mijn uiterste best mijn ‘cool’ niet te verliezen. Ik trad als getuige
op en werd ‘inspecteur van verzekeringen’ genoemd. Hij zette zijn
handtekening met mijn Parker pen en voor hij dit deed, keek hij me
opnieuw een ogenblik recht en met véél affectie aan. Ik dacht ‘daar ga je.’
Jeanne was ongetwijfeld een lieve vrouw, maar ik betwijfelde of zij het
klaar zou spelen deze, in wezen, in hart en nieren honderd procent
Indonesische man, tot in lengte van dagen te boeien en in zijn puur
Indonesische mentaliteit op te vangen. In 1953 was zij zelfs nog nooit in
Amsterdam geweest. Hij was aan het andere einde van de wereld
opgegroeid. Martin en ik namen haar voor de eerste reis naar de hoofdstad
mee. Ook zijn moeder had liever gezien dat haar lievelingszoon een meer
Indisch georiënteerde vrouw zou hebben gekozen. Lievelingszoon, niet
alléén omdat haar man zijn leven voor hem had gegeven, maar omdat zij
van alle kinderen zichzelf het meest in hem terug zag. De frappante
gelijkenis tussen moeder en zoon verbaasde mij ook altijd weer.
Netty von Baumhauer en ik brachten Martin op 6 juni naar Ossendrecht.
Hij zou een paar dagen later met het voor Korea bestemde contingent naar
Marseille reizen om zich aldaar in te schepen.
Op mijn 28ste verjaardag, 10 juni 1953 schreef mijn moeder voor het eerst
weer:
‘Het is werkelijk een eeuw geleden sinds je iets van mij hoorde, maar door je
Afrikastunt was ik werkelijk met stomheid geslagen. Niet dat ik boos was of zo, want
dat stadium ligt al decennia achter mij, maar ik was stupéfait. Verreweg de meest
teleurgestelde was je vader, die je zo lang niet meer had gezien, maar enfin, die
episode is alweer historie.’
Ook mijn vader, die voor zaken in Port Elisabeth in het ‘zwartkops Mineral
springs Hotel’ logeerde zond me een opzienba-
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rend lieve brief. Hij verontschuldigde zich in het Engels te schrijven.
‘Do not suppose, that I am not thinking of you. Every night I pray for the well-being
of your mother and for Hendrik, you and Theo, as well as you can even if it may be
a little dull in the beginning. Be patient, because this will pave the way for your
career and social standing. In your leisure hours who will enjoy music and other
important things much more after having done your job properly.
As I noted from your letter, there seems to be not so great a difference between
your feelings and mine towards the “clan” in Holland at present. I think, however,
that I have been more succesful than you so far in concealing those feelings. I admit,
of course, that for various reasons, it is far more my duty to conceal any feelings of
disapproval in this respect than it will be your duty. Nevertheless, I solemnly advise
you to train yourself in doing so and to regard the succesful concealment of your
inner feelings of disapproval a succesful and precious victory over personal pride.
Never mind what people, who are more or less indifferent to you, will be thinking
of your new pose. Never send inconsiderate letters, because words will be understood
wrongly. Only write short, polite and formal letters as being suitable.
Be assured, that my sympathy will always be on your side, because I can't help
feeling more or less the same way as you do. I did not think it advisable to tell you
so before now. Yours affectionately,
Daddy.’
Van deze brief in het bijzonder was ik met stomheid geslagen. Voor het
eerst was mijn vader alléén en ver weg van mijn moeder in Kaapstad.
Plotseling opende hij zijn hart voor me, zoals ik eigenlijk als kind al had
gevoeld, dat hij in werkelijkheid was, dacht en voelde. Nu hij onbereikbaar
was voor de directe invloed van mijn moeder openbaarde hij iets van zijn
werkelijke gevoelens. Hij doelde kennelijk op de buitengewoon sterke
banden en de reeds eerder gesignaleerde separatie problematiek tussen
mijn grootmoeder, mijn moeder en mijn tante, een soort monsterverbond,
waar vooral de kinderen van de drie dames de meest blijvende schade door
zouden oplopen.
Juffrouw Boekhoudt stelde voor, dat we elkaar eens in Amsterdam zouden
ontmoeten om bij te praten. Ik vermoedde, dat zij toch een beetje spijt had
van haar eerste scherpe reactie op mijn niet-naar-Afrika-gaan.
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Henk Hofland schreef me bij mijn verjaardag onder meer, dat het hem
bezwaarde, dat ik een baan in de verzekeringen had. ‘Ik geloof, dat je er
vlug mee moet ophouden. Als ik mij tenminste probeer voor te stellen hoe
het is, van 09:00 tot 17:30, krijg ik een misselijk gevoel, ongeveer, zoals
ik had, toen ik in dienst was in Weert.’
Inez Röell belde uit Lausanne. De moeder had over mijn relatie met Netty
Von Baumhauer gesproken in de stijl van: ‘Als je niet op schiet, trouwt
hij met haar,’ waar natuurlijk geen sprake van was. Inez scheen wanhopig,
dat de moeder haar niet werkelijk met rust liet. ‘Moeder heeft nu ook weer
drukke contacten met Ma Gonet.’ Ze voegde er aan toe: ‘Ze haten elkaar,
maar als het op kletsen aan komt zijn ze één.’
Feuillets: ‘Mijn rijkdom heeft me arm gemaakt.’
Een enkele keer herinnerde ik me een droom. 16 juni 1953 stond ik op en
schreef:
‘Ik droomde over ‘De Horst’ en zag Mam in de werkkamer van mijn vader staan. Ik
rende huilend naar binnen, omdat ik zo naar haar verlangde. Maar toen zag ik
grootmama en Tante Jetty staan. Grootmama was als altijd geheel in het zwart gekleed,
en scheldend en vloekend heb ik me op hen gestort. Ik schreeuwde: ‘Ik wil naast
Mam zitten, ik heb er meer recht op dan jullie.’
‘In de tram dacht ik over deze droom na. Het zou een thema voor een verhaal
kunnen zijn, hoe mensen elkaar liefhebben en ondertussen, à la mijn vader,
verschrikkelijke offers moeten brengen ten koste van hun diepste en ware gevoelens,
waarmee ze dan in wezen de essentie van de problemen omzeilen of proberen te
ontlopen. Hoe de strijd te beschrijven om de liefde voor één mens een leven lang
vast te houden, en te verdedigen tegen de onverhoedse en onder-de-tafel aanvallen
van derden? Geen wonder dat Gide spreekt van mensen, die als een paard met
oogkleppen, ‘demi-blindée’ door het leven gaan.
Soms ging ik, wanneer het in me op kwam, naar het Begijnenhof en
brandde een kaars voor Martin. ‘Met hem kan ik immers alléén maar echt
communiceren via God,’ schreef ik. Hij zond me veel brieven: vanuit Port
Said, Colombo, Saigon van overal. Hij reisde op de ‘Felix Roussel.’ Ik
schreef hem iedere drie dagen bijna één jaar lang.
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19 juni 1953 (dagboek)
‘Netty von Baumhauer heeft, héél lief, mijn zegelring, mijn horloge, mijn Parker pen
en nog een paar dingen uit de Bank van Lening voor me gehaald. Ik ben haar erg
dankbaar, maar ik zie geen mogelijkheid haar in lange tijd terug te betalen.’

20 juni 1953
‘Feest en huwelijk van Egbert en Anne Kunst.’

21 juni 1953
‘Verjaardag van mijn moeder. Ze is diep in mijn gedachten. Ik logeer met Netty von
Baumhauer op de ‘Braamakkers’ in Loosdrecht. We zeilen met vrienden. Ik ben er
niet echt bij, en zij voelt het. Ik denk aan Martin op zijn schip in de Indische Oceaan.
Hij schreef aan zijn vrouw: ‘Van Willem droom ik het meest.’
‘Mevrouw Röell belde op kantoor om te zeggen, dat ze had gehoord dat Netty
verliefd op me was. Ze voegde er aan toe: “Ongetwijfeld een juffrouw met goede
hersens, maar een ontzaggelijke flirt, veel wulps gedoe, om tegen iedere prijs aan
een man te komen. Jij en ik flirten met elkaar in de geest, wat natuurlijk veel aardiger
is dan andersom.” Ik hield van dergelijke telefonades altijd weer een akelige nasmaak
over.’

23 juni 1953
‘Bertie wilde “Wuthering Heights” van Brönte zien. We gingen eten bij “Min Sengh”.
Hij stond weer dikwijls stil bij winkels met vrouwenkleren in de étalage en besprak
ze in détail. De stemming tussen ons was rustig en vol affectie.’

28 Juni 1953
‘Mevrouw Röell is naar Zwitserland geweest, en Inez gaf een brief voor mij mee,
die zij met groene lak en haar zegelring had dichtgeplakt...’
‘Chéri,
Mijn engeltje, mijn huwelijk is werkelijk een bijzonder geval. Zou ik eens de zaak
hier opbreken, dan is het “uniquement” omdat mijn plaats dan niet meer hier is.
Begrijp goed “mon grand”: wat heb je er aan als ik met Libelle verhalen aan kom
zetten dat ik weg zou gaan om jou. Dit is geen hardheid of onvrindelijkheid, maar
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streep onder gezet. Ieder mens, al is hij het nog zo weinig waard, waar men zoveel
van zichzelf aan geeft, bindt, dan weet je zelf. Tot dat de bliksemstraal uit een heldere
hemel komt, als hij komt.
Je weet mijn gevoelens voor jou. Ik houd ook van François, maar anders. Het is
daarom moeilijk jou iets te beloven, als ik het zelf nog niet goed weet. Mocht je van
dat meisje gaan houden, laat niets je er dan van weerhouden. We zijn dan als twee
lampjes in een grote duisternis en zullen elkaar ooit weer tegen komen. Je t'embrasse.
Inez’
Ik begreep maar al te goed, dat deze brief een reactie was op de
klets-en-stook verhalen, die de moeder arme Inez tijdens haar jongste
bezoek aan Lausanne op de mouw had gespeld. Ik antwoordde haar
uitvoerig, waarop zij me onmiddellijk een allerliefst telegram naar mijn
grootvader zond.

2 juli 1953 (dagboek)
‘Vannacht heb ik van je gedroomd,’ schreef Henk. ‘Net als Martin dus. Maar bij mij
gebeurt het minder frequent. We hadden een paar uur met elkaar gepraat en namen
afscheid ergens in een straat. Ik zei, Ik ga, en stak de straat over, naar de kant waar
een paar autobussen stonden geparkeerd, waar ik achter wilde verdwijnen. Toen zag
ik Bertie aan komen, aan jouw kant van de straat. Ik lachte en riep: Ik ben op de
goeie tijd weggegaan, zie ik. Het is maar goed, dat hier bussen staan. Aldus de droom.
Heel moeilijk te duiden,’ aldus Hofland.’

6 juli 1953
‘Met Netty naar Keita Fodeba's Afrikaanse neger theater in het Concertgebouw.
Zalig, die negers. Ik dacht aan Alwin Krolis, en hoe hij vertelde over zijn Koreatijd
en sexuele contacten met Koreaanse militairen. Eén danser trok me zéér aan. Ik
volgde hem voortdurend, zijn bewegingen op het rhythme van de drums, zijn ogen,
zijn blote lijf in ‘shorts’. Ik realiseerde me, dat ik toch nog zéér weinig van de wereld
heb gezien. Ik wil over de wereld reizen en boeken schrijven. Schreef Somerset
Maugham niet, dat wanneer een situatie hem teveel werd, hij zich dan inscheepte op
een oceaan-stomer?
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8 juli 1953, Buenos Aires
‘Dear Wim,
You have really given me a great present with your letter, more than you probably
realize. In the first place I see you are happy, have work and don't seem to be so
mixed up with other peoples troubles or with your own. That's good. One has to be
a bit selfish in this world. Then, it is nice to hear that an old friend keeps remembering
me, and that we both remind ourselves of each other by music.87. I still have all the
records we listened to at 109 Grove Street in Yale. Do you remember what a louzy
janitor you were? I don't know why they didn't fire you, except that your charms had
conquored the old deaf Scotsman, who lived downstairs. I hope you still use that old
charm on your insurance clients. If so, you'ill be rich before you know it - good old
Wim - you always were a scoundrel. I always remember the way you got those dollars
from Archawski. Whatever became of him and his family?’
Freddy.

17 juli 1953, Tokyo
‘Beste jong,
Vanaf de 15de zijn we in Japan... Gisteravond speelde een Amerikaan op de piano.
Ik kreeg een prop in mijn keel en mijn ogen werden vochtig. Ik denk steeds aan mijn
vrouw. Ik tracht “piekerans” over thuis en jou te vermijden, maar het helpt niets.
Steeds als ik vrienden, onverschillig of ze racist zijn, voor me heb gaan mijn gedachten
naar Holland en denk ik juist sterk aan jou. Ik ben dan soms flauw tegen de jongens,
omdat ik mijn gedachten aan jou, en ons geestelijk contact, niet kan onderdrukken.
Begrijp je mij?’
Hij sloot een Lucky Strike sigaret in, waarvan hij zelf de eerste helft had
gerookt.

28 juli 1953 (dagboek)
‘Een heerlijke dag in Den Haag doorgebracht bij de van Lenneps. Met Frank naar
“Le retour de Don Camillo” in het Metropole theater. Ik ontmoette bij hen Charlotte
Star Busmann, een zeer attractieve jongedame, en de dochter van de gezant in
Oostenrijk. Haar moeder was een Röell. Ik hield mijn hart vast, dat Frank over Inez
zou beginnen. Maar Frank

87.

Met niemand heb ik ooit zoveel samen naar muziek geluisterd als met Freddy op Yale.
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is tenslotte de zoon van een diplomaat. Onder vier ogen vroeg hij me, of het drama
nu voorbij was. “Ongeveer,” antwoordde ik, “maar ik blijf achter Inez staan.” De
vriendschap tussen Frank en mij is hecht en zal het altijd blijven.’

30 juli 1953
‘Nam afscheid van Frank van Lennep op Schiphol. Hij geeft altijd op een bepaalde
manier een sterke hand.’
‘Henk Hofland is overtuigd, dat ik geen dag langer bij Blom & van der AA moet
blijven. Hij heeft al met dr. Constandse gesproken. Hij wil, dat ik op de redactie
buitenland van het “Algemeen Handelsblad” kom werken.’

31 juli 1953
‘Volgens Henk is het 99 procent zeker, dat ik bij het “Handelsblad” kan komen.’
‘God zegene de greep. Ik heb vandaag schriftelijk mijn werkzaamheden bij Blom
& Van der AA opgezegd. Dan word ik nu dus journalist. Zou dat dan de redding
kunnen zijn? Zo ja, dan was het in ieder geval uitsluitend en alléén Henk Hofland's
werk.’
(wordt vervolgd)
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59, 60, 63, 65, 76, 77, 78, 86, 94, 109, 111, 113, 115, 119, 142, 158, 171, 172,
245, 260, 267
Delden, Lex van 238
Denninghof Stelling, G. 131
Desgives, Jean 232
DeVane, Dean William C. 119
Dewey, John 19
Diderot, Denis 230
Diepenbrock, Alphons 244
Dieren, Lies van 49
Dijk, J. van 39, 40, 41, 46, 50, 52, 233
Dijk, Mevrouw van 41
DNA (desoxyribonucleïnezuur) 14
Dobben-Vuerhard, Mevrouw. J.A. van 144
Dobrowen, Issay 239
Dolle Dinsdag 62, 64
Donath 64
Donovan, Richard 154
Douwes Dekker, Rob 263
Drost, Aernout 12
D.O.K. 251
Dubois, Pierre H. 230
Dudok van Heel, Mauk 41
Duinhoven, Ton van 220
Duinkerken, Anton van 101, 121
Dukas, Paul 133
Dulles, John Foster 96
Durand & Cie 133
Durant des Aulnois, Gilles 152, 181, 188
Dutch American Mercantile Corporation 156
Dvorak, Anton 238
D.W., Rudy van 242
Edel, Léon 38
Eeden, Frederik van 29, 115, 256
Eichholtz, firma 225
Einthoven, J. 46
Eisenhower, Dwight D. 96
Elkind, David 47
Elseviers Magazine 134
Emma, Koningin-moeder 25
Erikson, Erik 47
Étoile du Nord 34
Fack, Robert 182
Falla, Manuel da 158
Farber, Dr. Ellen 21
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Fauré, Gabriel 7, 63, 104, 134, 162, 181, 204, 247
Faust 225
Feldhaus van Ham, Enkie 56, 62, 80
Feldhaus van Ham-de Jong, Netty 88, 104, 113, 148
Feltz, Baron van der 67, 68
Feltz-van Boetzelaer, Baronesse van der 67
Fletcher, William 14, 118, 119, 127, 128, 129, 132, 133, 158, 189
Flint, Anne 185, 188
Flint, Professor Dick 186, 187, 188
Flint, Mevrouw Peggy 186, 187, 188
Flipse, Marinus 56, 63, 203
Flugi van Aspremont, consul-generaal 197
Fodeba, Keita dans theater 269
Fould, René 205
Franck, Cesar 64, 105, 154, 213
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Freud, Sigmund 8, 17, 37, 53, 89, 90, 165, 166, 219
Friedericy, Dr. Herman 161
Frijlink, lerares 43, 52, 54
Fuhri Snethlage, F. 141
Gabelstein, soldaat 78
Gajus, Keizer 22
Gaylin, Willard 89
Genderen Stort, Wini van 138
George, Koning 62
Ghislain, Baron Eric 88
Gide, André 33, 160, 167, 233, 257, 260, 267
Godron, componist 56
Goes van Dirxland, Baron H.M.A. van der 14
Goethe 120, 175
Gogh, Vincent van 257
Gonet, ‘Fifi’ 216, 239, 252, 262
Genet, Francois 192, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 209, 210, 213, 216,
222, 252, 255, 262, 269
Gonet, Ma 267
Gontha, Rudi 161
‘Gooi en Eemlander’ 203
Goudriaan, Margot 101
Goudstikker, Mevrouw 128
Gounod, Charles 128
Graadt van Roggen, Freddie 41
Graaf, Bas de 138
Greco 150
Grieg, E. 7
Groeninx van Zoelen, Aurelia 142
Groot, Godfried de 208
Groot van Embden, Wim de 109, 112, 135, 138, 184, 188
Grovestins, Bijn 205
‘Haagse Courant’ 125
Haar, Jaap ter 228, 236
Habbema, Dr. D.M.E. 93, 99, 115, 125, 127, 134, 135, 136, 179, 263
Habbema, Mevrouw 140
Haight, Dean Gordon 182, 186, 187
Hake, Rector J.A. vor der 42, 51, 52, 55, 61, 72, 74, 75, 191, 213, 214
Halban, Dezi 128, 130, 134, 185
Hall, Elisabeth 24
Hals, Frans 238
Händel, Georg Friedrich 154
Hanrath, Th. 25
Harvard University 8, 12, 14
Haskil, Clara 219
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Hatch, Alden 182
Hatta, Mohammed 159, 161, 184
Hattink, Quirine 138, 245, 252, 264
Haydn, Franz Joseph 16
Hayworth, Rita 138
Hazeu, Mevrouw 106
Hazeu, Ir. H.A.G. 104
Heath, Adelita 143
Heath, Cathita 203
Heath, Frederick Ashley 152, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 164, 167, 170, 175,
176, 177, 178, 179, 184, 191, 203, 204, 221, 243, 244, 254, 270
Heath, Madame 176
Heath, Silvina 243
Heidegger, Martin 117
Heldring, Mr. E. 203, 208, 225, 226, 237
Hemingway, Ernest 18
Hendrik, Prins 25, 26, 35
Hermans, W.F. 261
Hermitage 34
Hess, Myra 90, 106
Hesse, Hermann 40, 50
Heutsz, Regiment van 254, 260
Heuven, Mevrouw van 154
Heynis, Aafje 247
Heyst, Etty van 138
Hickmann, lerares 52
Hidding, Dr. K.H.A. 101
Hijmans van den Bergh, Appie 114, 136
Hill, eerste secretaris 126
Hille Ris Lambers, Dr. C. 245
Hilverdink, Albert (Bertie) 194, 200, 201, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 232, 234, 237, 242, 243, 245, 248,
250, 252, 254, 258, 263, 264
Hilverdink, Mevrouw 232
Hindemith, Paul 152, 170
Hitler, Adolf 39, 42, 51, 97, 142, 199
Hitlergroet 45
Hobbema, Meindert 238
Hoefnagels, Hans 125, 126, 134, 263
Hoeij Smit, Yvonne van 103, 111, 112
Hoeve, Jan van 110, 157
Hofland, Henk 94, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 134, 135, 136,
137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 155, 157, 159, 160,
161, 163, 164, 165, 167, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184,
191, 198, 210, 213, 218, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 240, 244,
245, 247, 248, 250, 252, 254, 256, 261, 263, 264, 266, 269, 271
Hofland, Mevrouw Mimi 124, 142, 148, 174, 198, 214, 231, 245, 246, 252, 256
Hofland, moeder 101, 105, 108, 115, 116, 118, 127, 149
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Hofland, vader 101, 112, 115
Hofman, chauffeur Gerrit 70
Holland-Afrika-lijn 199, 228, 251
Holland-Amerika-lijn 188, 189
Holthaus, Dick 264
Holthe tot Echte, Jonkheer Unico van 103, 104
Homan van der Heide, Ir. Jaap 14
Hop, Dr. J.H. van 260
Hora Adema, Dr. J.H. 232
Hornkamp, Mevrouw 258
Hueting, Gerard 58, 65, 111, 112
Hugenpoth tot Aerdt, Jonkvrouwe
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van 104
Huizinga, Johan 117
Hume, David 221
Huxley, Aldous 150
d'Huy, Kees 94
Infante, Manuel 56, 59
Insinger-Röell, Mevrouw Thérèse 198
Instituut Van Lennep, Utrecht 81
Instituut Schoevers 82, 84, 88, 91
Internationale Programmadienst 227
International Relations Club 160, 177, 178, 181, 182, 185, 187, 190
Interpol 197
Irene, Prinses 94
Irene brigade 56, 80
Israels, Jacob 257
Jagersfontijn 244
Jamboree 1937 36
Janis, Byron 238
Jansen, Henk 114
Jezus 32
Jimmy 48
Jiskoot, Mevrouw 78
Jiskoot, Wilco 58, 70
Johnson, Bob 150
Jonathan Edwards College 181
Jong, Boy de 56, 138
Jong, Han de 104, 109
Jong, Netty de 56, 59, 61, 62, 63, 80, 82, 134
Jorgensen, Christine 243
Jorgensen, George 243
Juliana, Prinses (Koningin) 25, 35, 36, 51, 144, 157, 184, 202, 238
Jung, C.G. 17, 104
Justinianus, Keizer 22
Kaars Sijpesteijn, Agaath 49
Kagan, Jerome 8, 9, 11, 12
Kalff, Guus 138, 148
Kalff, raadsman 49
Kamp, Dr. 260
Knat, Immanuel 109
Karel, Prins van België 26
Karssiens, Jan Piet 131
Kaufman, Richard 153, 188
Keerdijk Producten Maatschappij 203, 208, 210, 212, 221
Kessler, Jan Hein 138

Willem Oltmans, Memoires 1925-1953

Kessler, Saskia 138
Kettner & Duwaer 209
Ketwich Verschuur, Gezant Van 191, 199
Khomeyni, Ayatollah 89
Kina Bureau 111
Kinaplantages 14
Kinsey-rapport 219, 243
Kissinger, Henry 191
Klaasesz, Mr. J.J. 142
Kleine Loo, Het 66
Klink, Ir. Dirk 199
Klink, Jacoba 14
Klink-van Ketwich Verschuur, Euske 199
K.L.M. 93, 116, 140, 148, 150, 229, 236, 237, 238
Klop, docent 94, 127
Knappert, Kitty 220
Kodde, Kees 105, 114
Koedijk, boer 68, 69, 70
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 12
Koninklijke Bibliotheek 12
Korps Mariniers 80, 81
Kortschak, Hugo 159
Kos, K. (botenbouwer) 56
Koster, docent 126
Kramer, M. 236
Kremlin 97
Krim-oorlog 12, 186, 220
Krolis, korporaal Alwin 262
Kruisinga, docent 127
Kruize, Roepie 41, 55, 177
Kundera, Milan 233
Kuneman, S.O. 93, 135, 140
Künkel, Professor dr. F. 73
Kunst, Anne 258, 268
Kunst, Egbert 54, 101, 258, 268
Kurz, Edmund 205, 219
Kusomo, Wadjono 161
Kuyper, docent 135
Labouchère, Alex 131, 138, 148, 213
Lachman, Eddy 263
Lambooy, journalist 126
Lang, Minister Jack 153
Langeraad, Kees van 131
Lanschot, ‘Bip’ van 80
Lawrence, T.E. 248, 249
Leeuw, Dr. P.J. van der 218, 220, 225, 227, 242, 244
Leeuwen Boomkamp, Peter van 258
Leffelaar, Incassobureau 235
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Lenin 96
Lennep, Jonkheer Frank van 94, 124, 213, 270, 271
Lennep, Jacob van 12
Lennep, van (neefje) 105
Lens, Clé 109
Lens, oud-resident 55
Lensink, Ton 220
Les Temps Modernes 179
Libertinage 179, 230
Limburg Brouwer, Petrus van 12
Limburg Stirum, Evert van 56, 78
Limburg Stirum, Graaf van 67, 70
Limburg Stirum, Gravin van 67, 69, 70
Linck, Cornelia Margaretha (1851-1926) 13
Linck, Frederik Willem George 13
Linck, Oom Freek 21
Linde, chauffeur Van de 97
Linge, Dr. Tom van 14
Lingeman, onderwijzer 34
Linthorst Homan, J. 46
Lioni, John 131
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Lippe 36
Lippe-Biesterfeld, Prinsen von 202
Lissauer & Zonen, Jesaia N.V. 111
Liszt, Franz 82, 238
Lockheed-zaak 202
Lodge, Henry Cabot 97
Loenen, Dominee van 64
Loo, perschef Van 126
Lookeren Campagne, Hans van 105, 114, 175
Lumsden, Charles J. 14
Luns, Joseph 190
Luxemburg, Prins Felix van 26
Maasdijk, Mr. dr. I.G. van 138
Maas Geesteranus, Erna 49
Maas Geesteranus, Frans 49
Maas Geesteranus, Godert 49
Machula, Tibor de 213
Maduro (familie) 195
Maes, Nicolaas 238
Maeterlinck, Maurice 142
Maginot-linie 39
Mahler, Gustav 95, 128, 167
Mahler, Margaret 52
Malamud, Bernard 17
Malik, Jacov 185, 186, 187, 190
Malot, Hector 34, 86
Malraux, André 249
Mandele, Advocaat Van der 226
Mann, William 185
Marcoux, Sévère 132
Marees van Swinderen, Gezant De 191
Marees van Swinderen, Jonkvrouwe Hetty de 58, 83, 85, 86, 87, 94, 95, 103,
116, 138, 140, 148, 168, 191
Marees van Swinderen, Mevrouw De 82, 87, 89, 90
Marees van Swinderen, Jonkheer Quirijn de 56, 83, 87, 90, 138
Marees van Swinderen, René 94
Marees van Swinderen, Wicher 54, 55, 56, 58, 61, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90,
93, 94, 95, 99, 107, 115, 116, 121, 138, 141, 143, 144, 147, 148, 150, 154, 161,
162, 191, 192, 198, 210, 213, 223, 224, 254
Maronniers, villa des 16, 24
Marx 104
Maslow, Dr. Abraham 24
Matinetti, componist 110
Maugham, Somerset 37, 234, 237, 250
May, Rollo 166
Mecklenburg, Hertog Adolf Friedrich von 26
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Mecklenburg, Prins Christiaan Lodewijk van 26
McTurnin Kahin, Professor George 159
Meijer, Professor dr. G. 20, 25, 90
Meijer, Didi 20
Meijer-van der Woude, Henriette 20, 25, 88, 90, 267
Meijers, Gert 95
Mendelssohn, Felix 220
Mennega, Erik 49, 57
Mennega, Hetty 49
Mennega-Oltmans, Mevrouw Juliana C. 165
Menuhin, Yehudi 149, 238
Metropolitan Museum of Art 150, 185
Mevins, Angelique Baronesse de 87
Michelangelo 38, 53
Miller, Alice 8, 9, 20, 39
Miller, Arthur 123
Miller, Vice-consul Elliott 129
‘Minerva’ 247
Ministerie van Buitenlandse Zaken 92, 192
Ministerie van Kolonieën 161
Ministerie van Onderwijs 188
Minnema, Siebe 95
Mitropoulos, Dimitri 184
Mitterand, President François 154
Mohammed, profeet 14
Moldavië, Koning van 183
Molewijk, Dick 109
Monod, Jacques 14
Monteux, Pierre 201
Monteverdi, Claudio 247
Mook, H.J. van 159
Moravia, Alberto 256, 259
Mozart, W.A. 56, 128, 184, 203, 231, 234
Mozkowsky, dansen van 61
Muinck Keizer, Jan de 55, 57
Muinck Keizer, Mevrouw de 57
Muinck Keizer, To de 49
Müller, Fred 104, 148
Multatuli 231
Munthe, Axel 64
Mussert 56
Napoleon 220
Nationaal Orkest van België 239
National Gallery of Arts 161
Natura Artis Magistra 12, 167
Nederlands Consulaat-Generaal 188
Nederlands Detachement Korea 220, 242, 251
Nederlandse Unie 46
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Neufville, Maria de 12
Neuman, John von 32
New Haven Symphony Orchestra 154, 157, 159
‘Newsweek’ 47
New York Herald Tribune 184
New York Philharmonic 184
New York Times 21, 30, 47, 154
Nicolaas II, Tsaar 19
Nietzsche, Friedrich 29, 31, 99, 101, 123, 231, 241
Nieuw Baarnse School 39, 41
Nieuwe Compagnie van Verre 110, 117, 141
Nieuw Engeland 235
Nieuw-Guinea, kwestie 182, 190
Nieuwkuyk, advocaat Van 226
Nijenrode (Kasteel) 92, 93, 94, 95, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112,
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113, 116, 118, 121, 125, 126, 128, 130, 131, 134, 136, 137, 140, 141, 152, 158,
159, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 189, 213, 223, 228, 229, 231, 236, 246
Nijman, Bart 131, 135
Nixon, St. John 115, 139
N.O.I.B. 92, 93, 97, 104, 106, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 128, 130, 134, 135,
136, 137, 139, 140, 142, 154, 157
Noordam 188
Noordeinde (Paleis) 26, 36
Nortier, onderwijzeres 35
Noyes, Dean Edward S. 128, 139, 151
Oldenbarnevelt, Johan van 212
Oldenborg, Erfhertog Van 26
Oltmans, Abraham (1811-1873) 12, 212
Oltmans, Alexander (1767-1839) 12
Oltmans, Alexander (1835-1896) 12, 13, 185, 220
Oltmans, Mr. ir. A.C. 7, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 35, 36, 39, 43, 44, 49, 50, 55,
65, 68, 72, 111, 115, 135, 138, 147, 150, 158, 184, 185, 191, 199, 212, 217,
228, 253, 265, 267
Oltmans-van der Woude, Alexandrine 7, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 36, 41,
49, 50, 60, 65, 72, 115, 133, 138, 142, 152, 155, 158, 185, 191, 193, 199, 206,
217, 228, 234, 238, 242, 244, 253, 258, 266, 267
Oltmans, Bastiara (± 1640) 12
Oltmans, Tante Coldrie 88
Oltmans, Cornelia Margaretha Alexandrine (1898-1948) 13, 92
Oltmans, Hendrik Alexander 8, 18, 19, 36, 39, 55, 57, 65, 147, 150, 152, 199,
249
Oltmans, Jan Frederik (1806-1854) 12, 37, 109, 228
Oltmans, Maria Elisabeth (1803-1842) 12
Oltmans, Rudolf Theodoor 8, 19, 24, 39, 48, 63, 65, 66, 75, 76, 111, 117, 138,
147, 150, 152, 178, 184, 199, 220, 237, 245, 249, 250, 253, 264, 266
Oltmans, Ir. Willem 13, 14, 147, 218, 225, 253, 254, 255
Oostenbrugge, Henk van 57
Opera-ballet 200, 220
Oranje, mythe van 25
Osselen-Spakler, Mevrouw Van 172
Ostade, Adriaan van 238
Otten, Ir. P.F.S. 99, 100, 101
Otterloo, Willem van 58, 85, 216, 238, 247
Outman, Wim 104
Pahud de Mortanges, commandant 80
Pahud de Mortanges, Mevrouw 80
Paleis op de Dam 184
Pallandt, Majoor Baron Van 65, 172, 178
Pallandt, F.C.A. Baron Van 182, 185
Pallandt, Baronesse Renée 65
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Pallandt, Baron Wieb 65
Pan American Airways 234
Panhuys, Jonkvrouwe Vera van 258
‘Het Parool’ 172
Partij van de Arbeid 98
Pas, Theo van der 56
Pauw van Wieldracht, Jonkvrouwe Machteld 191
Peale, Dominee Norman Vincent 150
Pepeys, Samuel 33
Perkins, Marion 238
Perron, E. du 160, 179
Peter, ex-koning van Joegoslavië 185
Peters, docent 125, 127
Petrelli, Maria 200, 264
Peyre, Professor Henri 186, 187
Peyre, Mevrouw 187
Pharao's Egypte 89
Philips N.V. 99, 100, 101, 104, 105, 106
Piaget, Jean 8, 31, 32
Pienbroek, soldaat Rinus van 81
Pierrot 105
Pierson College 119, 133, 152, 160, 161, 181, 186, 187
Pierson Slave 182
Piston, Walter 154
Plas, Michiel van der (Ben Brinkel) 133, 134
Plate, Ir. A. 135
Plesman, Dr. Albert 93, 126, 135, 139, 140, 229, 236
Pleyel 8
Podium 179
Political Science 118
Political Science Department 152, 190
Poll, journalist Van de 126
Pope, Alexander 32
Popper, David 54, 131
Portier, Jeanne 257, 265
Portier, sergeant Martin 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267,
270
Portier, Mevrouw 254, 257, 265
Poslavsky, Professor dr. Alexander 16, 72, 74, 112, 134, 148, 201, 206, 210,
228, 250, 266
Poslavsky, Ilia 16, 49, 57, 238
Poslavsky, Graaf Ilia 15, 117
Poslavsky-van Mierop, Lucie 72, 112, 145
Poslavsky-Oltmans, Lucie-Eleonore (1895-1967) 13, 14, 15, 24, 38, 39, 55, 60,
92, 234, 238, 242, 244, 249, 251, 267
Post, Greet 66, 67, 70
Posthumus, Professor N.W. 92
Postma, Dr. E.B.J. 136
Pourtales, Comtesse Raymond de 182
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Prins van Wijngaarden, Ingeborg 138
Prinsen, Niek 98
Prinses Beatrix Lyceum 39, 117
Propria Cures 92
Proust, Marcel 12, 75
Psychology Today 24
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Pulitzer-prijs 247
Quarles van Ufford, Burgemeester 70
Quarles van Ufford, Mevrouw 70, 71
Quarles van Ufford, Mevrouw Anita 175
Quarles van Ufford, Jonkheer Leopold 161, 175, 182
Quarles van Ufford, Jonkheer Willem 130, 161
Quai, Jan de 46
Raalte, journalist Van 126
Rachmaninoff, Sergei 22, 179, 202
Radmakers, Zum 110
Ramaix, Monsieur De 88, 105, 122
Ramaix-van der Weede, Mevrouw Deliane 87, 88, 90, 93, 105, 107, 110, 113,
122, 131, 239
Ramaix, Isabelle de 239
Ramaix, Pauline de 106, 110, 130, 161
Randwijck, Iny Baronesse van 129, 130
Rappard, Willem Ridder van 79, 92, 93, 118, 119, 191
Raymond, Jonathan 153
Ravèl, Maurice 128, 216, 247
Reede, Albert van 49
Reede, Liesbeth van 49
Reede, Lydia van 45, 49, 83, 138
Reede, Metie van 49
Reger, Max 247
Rembrandt 34, 150
Renesse, George van 83, 128, 130, 134, 148, 149, 201, 202, 205, 208, 209, 213,
219
Repelaar van Driel, Aat 58
Repelaar van Driel-Gravin van Limburg Stirum 67, 70
Repelaar van Driel, Jonkheer 67, 68
Republiek Indonesia 159, 181
Residentie Orkest 216, 238
Respighi, Ottorino 128
Riet, kinderjuffrouw Van 8
Rijksmuseum 238
Rijkscommissaris 56
Rijks Post Spaarbank 200
Rijks Textiel Inspectie 110
Rijks Voorlichtings Dienst 57, 127
Rilke, Rainer Maria 28
Rimski-Korsakov, N.A. 128
Ritter, Dr. P.H. jr. 126
Rode Kruis 71
‘Roekel’, de 15
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Röell, Jonkheer Charles 141, 142, 157, 191, 196, 197, 198, 202, 204, 205, 208,
210, 262
Röell, Jonkvrouwe Inez 141, 142, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 216, 218, 221, 222, 224, 225, 239, 258, 262,
267, 268, 269
Röell, Marliese 213
Röell-Wijchgel, Mevrouw Etty 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 216, 218, 220, 222, 223, 224,
225, 227, 228, 234, 237, 239, 240, 241, 249, 250, 252, 261, 262, 263, 264, 267,
268
Ronde Tafel Conferentie 181
Roosdorp, Wim 98, 112
Roosevelt, Franklin D. 51, 96
Rosetti-Rosnovana, Prinses Sonia 183
Rossum van Sinoutskerke, Michael van 132, 263
Rossy, vriendin 105
Rüke, Dr. H.C. 260
Rüssel, Professor Herbert W. 101, 102, 103, 260
Ruys, Cor 220
Ruysdael, Jacob 238
Rycroft, Charles 75
Sadero, componist 128
Saher, advocaat Von 185
Saint Saëns, Camille 56, 59
Salim, Hadji Agus 159
Salle Gaveau 205
Santen, Hans van 129, 132
Sartre, Jean Paul 16, 31, 239, 260
Sastro Pawiro, Sima 14, 218, 225, 253, 255
Schaap, S. 131, 135
Schaardenburg, Peter van 108, 109, 116, 141
Schimmelpenninck, Jonkvrouwe Cila 56, 60, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 83, 85, 101
Schimmelpenninck, Jonkheer Ernest 56, 79
Schimmelpenninck, Jonkheer Ernest sr. 59, 78, 193, 211
Schimmelpenninck, Jonkheer Gerard (Wonk) 55, 57, 58, 59, 60, 79, 83, 85,
163, 184, 193, 211
Schimmelpenninck-Knopper, Mevrouw 60, 62, 63, 78, 193
Schneider, Dr. Maarten 57, 126
Schubert, Franz 55, 94, 203
Schumann, R. 7, 203, 205, 239, 247
Schweitzer, Albert 100
Scratton, docent 135
Seatrang, lerares 76
Seesink, Dhr. 202
Semarang-Joanna Stoomtram Maatschappij 14
Seymour, President Charles 186
Shah, Idries 14
Shakespeare 61, 120
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Shearer, Moira 162
Shell 46
Sidgewick, Henry 89
Sigaar, Paul 95
Sigtenhorst Meijer, B. van den 113
Sijthof Pers 125
Sillevis Smit, Dr. 260
Sjahrir, Sutan 159
Slotemaker de Bruine, N.A.C. 188
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Sluizer, G. 228
Soestdijk 39, 97
Solomon, pianist 247
Solshenitsyn, Aleksandr 167
Soomeren Greeve, Familie van 216
Son, Agneta van 142
Soriano, Rafael 227
Spartacus (communistenbond) 157
Spel, Lou 212
Spiekerbosch 67, 70
Spivakovsky, Tossy 159
Stalin 96
Star Busmann, Charlotte 270
Stein, Gertrude 247
Stendhal 31, 37, 229, 231, 233, 240
Stokvis, J.J.F. 243
Stratenus, Dhr. 67, 68
Strauss, Richard 127, 185
Stravinsky, Igor 205
Strop, Dhr. 227
Suchtelen, Jonkvrouwe Dolly van 161, 213
Suchtelen van de Haare, Jonkvrouwe Eveline van 70
Suchtelen van de Haare, Margot van 54, 56, 57, 61, 66, 67, 70, 71, 78, 83, 84,
101
Suchtelen van de Haare, Mevrouw van 66, 67, 70, 71
Suchtelen van de Haare, van (intendant) 66, 67, 71
Sukarno, President 58, 80, 159, 161, 163, 172, 212, 255
Sunpearl producten 203
Svesnikov, Alexander 22
Sysiphus 9
Szigetti, Joseph 184
Talma, Mr. J. 226
Tarenghi, componist 59
Tasman-Verrijn Stuart, Jet 55
Tegelberg, Erland 101
‘De Telegraaf’ 243
Tex-van Dorp, Mevrouw van 73
Thiboud, Jacques 203
Thomas à Kempis 79
Thors, Frits 228, 236
Tiger, Lionel 171
Tillot 142, 158
Time Magazine 234, 243, 246, 248
Times of London 75
Timmer, Dick 138, 142, 157
Tipo, Maria 239
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Tito, Maarschalk 185
Tjaichovsky, Peter Iljich 83, 219
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Gouverneur-Generaal 50
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Jonkheer 51
Tjeenk Willink, Uitgeversmaatschappij 22
Touw, Toetie 41, 101
True, Perry 152, 185
Truman, Harry 97, 184
Truus, dienstbode 217
Tsaar Nikolaas II 16, 20
Tuinstra, Dominee B. 46
Twiss Quarles van Ufford, Jonkheer John 63
Twiss Quarles van Ufford, Jonkvrouwe Louise 63, 64, 104
Twiss Quarles van Ufford, Jonkheer Toon 63, 88, 104, 213, 242, 252, 258
Universiteit van Pretoria 178
U.N.O. 160, 175, 182, 220, 242, 251
Valentini, componist 205
Valéry, Paul 132
Veiligheidsraad 160
Vellones, componist 147
Verdi, Giuseppe 239
Verloop, Cornelis 13, 186
Verloop, Willem Cornelis 15, 186
Vernier-Leurent & Frères 180
Vernier, Madame 146, 174
Vernier, Micheline 137, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 150, 156, 162, 163,
164, 165, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 184, 188, 192, 221,
222, 223
Vernier, Monsieur 144, 173, 176, 177
‘Vespers’ 22
Vestdijk 101, 249
Villa-Lobos, Heitor 205
‘Vinkenhof’, De 25, 61, 92
Vliet, advocaat Van 226
Volk en Vaderland 56
Volkskrant, De 131
Voormolen, Alex 113
Voorst van Beest, Jan Piet van 53
Voorst van Beest, Willem van 53
Vos, Mevrouw Etty 225
Vos, Dhr. 225
Vredenburgh, Familie Van 191
Vreeswijk, leraar 52
Vries, Tante Meta de 252
Wagner, Richard 154
Walkman 102
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Walter, Bruno 128
Wang, Chili 220
Warburg, bankier 263
Wassenaar, Baron Van 238
Weede, Henk van 105
Wells, H.G. 7, 30
Wentinck, boer 66
Wereldomroep 227, 229, 235, 236
Westerman, Frieda 153
Westerman Holsteijn, Dr. A.J. 260
Westminster College 97
Westra, Olaf 97
Weyer, Professor G.A. Ph. 125, 127, 140
White, Stephen 184
Wibaut, Oscar 109, 110
Wied, Vorst von 26
Wilde, Oscar 174, 175, 237
Wilde de Ligny, Familie De 90
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Wilder, Thorton 188, 247
Wilhelm II van Duitsland, Keizer 39
Wilhelmina, Koningin 25, 35, 39, 43, 51, 55, 62, 202, 257
Williams, Tennessee 264
Williams, Vaughan 184
Wilson, Hugh 153
Winn, Dr. Marie 48
Winnicott, Dr. D.W. 23
Witte Huis 51
Wolf, Hugo 128
Wolfers, Professor Arnold 119, 133, 152, 157, 161, 181, 187
Wolfers, Mevrouw Doris 161
Woodbridge Hall 186
Woolf, Virginia 18
Woude, Ir. Hendrik van der 14, 15, 65
Woude, Henriette van der 15, 19
Wright Hall 152, 173
Wrozina, vioolbouwer 188
Yale Conservatorium 151, 152
Yale College (University) 118, 119, 123, 128, 133, 137, 139, 140, 142, 146,
147, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171,
173, 174, 177, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 204, 221, 222, 223, 247,
270
Yale Class Book 189
Yale Daily News 182, 187
Zeister School Vereniging 24, 34, 39, 65
Zijtveld, Gé 57
Zijtveld, Jan 57
Zoeren, Marie van 57, 217
Zuiderkruis (schip) 251, 252, 253
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