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Inleiding
Terwijl ik deze herinneringen in Johannesburg, Zuid-Afrika, in 1990 redigeerde
schreef de heer J.L.R. Huydecoper van Nigtevecht een artikel in NRC Handelsblad
naar aanleiding van het verschijnen van diens boek Nieuw-Guinea het einde van een
koloniaal conflict.1
Ik ontmoette meneer Huydecoper in 1957, toen als jonge diplomaat verbonden
aan de diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland te Jakarta. Zover was het
al gekomen met de Nederlandse diplomatie: we hadden niet eens meer een ambassade
in Indonesië. Het treiteren van Sukarno wegens Nieuw-Guinea werd voorrang verleend
boven de werkelijke belangen van het koninkrijk in Zuidoost-Azië. Huydecoper
werkte onder diplomatiek vertegenwoordiger Duco Middelburg, die het diepgaand
- als man ter plekke (hij was eerder consul-generaal in Singapore geweest) - oneens
was met minister Luns. Hij had de moed dit in een memorandum aan Luns mee te
delen. Waar is dit memorandum? Heeft Huydecoper het in zijn memoires betrokken?
Volgende vraag. Hoe kan Huydecoper in 1990 doodgemoedereerd in de NRC
schrijven - met betrekking op een geheime toezegging van minister John Foster
Dulles aan Luns - ‘het kan natuurlijk zijn dat minister Luns in zijn privé-papieren
daar meer aantekeningen over heeft.’ Een lulliger opmerking is nauwelijks denkbaar.
Wat geeft Luns namelijk het recht stukken die hij als minister in bezit kreeg, en van
belang zijn voor de Nederlandse staat (en historie) als privé-eigendom te beschouwen?
Waarom schreef Huydecoper niet dat zijns inziens de stukken boven tafel dienden
te komen? Bovendien herinner ik mij dat toen Luns als minister aftrad openlijk werd
gemeld dat hij vijftienduizend stukken had verbrand. In zijn memoires door de brave
Michiel van der Plas opgetekend maakt Luns hier zelf onbeschaamd melding van en
geen haan, die er in het koninkrijk naar kraait en over een dergelijk ongepast optreden
rept. Niemand durft Luns aan te pakken, want Luns is immers populairder dan prins
Bernhard?
Luns kwam op 16 april 1961 op het Witte Huis om John Kennedy diens steun te
vragen in het Nieuw-Guinea-conflict met Sukarno. Ik was op 5 april bij Walt Rostow
geweest met een twaalf pagina's
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groot memorandum.2 Wat er tussen 6 en 16 april 1961 op het Witte Huis gebeurde
- inbegrepen een bliksembezoek van prins Bernhard aan het westelijk halfrond, laat
zich tot op dit moment slechts raden. De ‘onthullingen’ van Huydecoper beperken
zich hier tot de volgende opmerking: ‘Kort vóórdat Luns in Washington aankwam,
kregen wij de eerste concrete aanwijzing van een ander Amerikaans beleid met
betrekking tot het Nieuw-Guinea- vraagstuk.’
Vraag aan Huydecoper: als ik op 5 april 1961 van Walt Rostow, de
veiligheidsadviseur van JFK, kan uitvinden dat een militair conflict om Nieuw-Guinea
geen kans op steun heeft van de VS, waar was ambassadeur J.H. van Roijen dan met
een staf van tientallen mensen in Washington - inbegrepen de heer Huydecoper mee bezig? Wanneer Van Roijen zijn huiswerk naar behoren had gedaan had hij
Luns ruimschoots voor diens bezoek kunnen informeren dat JFK een uitgesproken
koers vaarde, waarbij een oorlog om de Papoea's bij voorbaat werd uitgesloten. Van
Roijen had Luns de blamage behoren te besparen. Hoewel: wanneer de bewindsman
niet in een droomwereld had geleefd, maar de realiteiten van Indonesië behoorlijk
had onderzocht, had hij ook zonder Van Roijen op zijn vingers kunnen aftellen dat
zijn politiek geen enkele kans van slagen had.
Diplomaat Huydecoper voert als hoogste functionaris, die hij die dagen aan
Amerikaanse zijde te pakken kreeg de heer Bob Lindquist op, hoofd van de
Indonesië-afdeling van het State Department. En zie hier, ‘deskundige’ Huydecoper
duikt 25 jaar later via de opiniepagina van de NRC op om ‘zijn licht’ te doen schijnen
op de Nieuw-Guinea-crisis. En zo wordt de vaderlandse geschiedenis op zijn
janboerenfluitjes afgedaan en zullen zij, die na ons komen, maar moeten raden hoe
het allemaal kan zijn gegaan. Intussen blijft, bij alle vernietigingen van documenten
en het saboteren van hen, die een poging ondernemen de feiten te achterhalen, de
werkelijke geschiedenis van de ondergang van Nederland in Indonesië - waar
Nieuw-Guinea een vitaal onderdeel van uitmaakte - verdraaid en vervalst, mede om
de reputatie van een kwal als Joseph Luns tegen de klippen op overeind te houden.3
Willem Oltmans, 1 december 1990
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Walt Rostow heeft me later meegedeeld dat dit memorandum zich in de JFK Library bevindt.
Bovendien verscheen op 20 oktober 1990 een beschouwing van Albert Kersten over het boek
van Huydecoper in de NRC (6 koloms, 3/4 pagina) die eveneens blijk gaf absoluut niets van
de achtergronden van waarover Huydecoper berichtte te weten. Het ging immers niet ‘om
liefde voor de Papoea's’. Het ging om het treiteren van Sukarno en niet het tegen zijn verlies
kunnen.
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Parijs
5 juni 1968
Hôtel de France et Choiseul
Peter sliep nog. Ik wandelde via Place Vendôme naar Café de la Paix, waar hij zich
bij me zou voegen. Mijn oog viel op krantenkoppen. Robert Kennedy (42) was vrijwel
onmiddellijk na zijn beslissende verkiezingszege in de wedloop om het Amerikaanse
presidentschap, in Californië vermoord.
Ik ben verslagen. Ze blijven in dat cowboyland aan de gang. Deze keer staat vast
wie de moordenaar is. Ze hebben van Dallas geleerd. Sirhan Sirhan (24), een
immigrant-Jordaniër afkomstig uit het door Israël bezette Jeruzalem heeft de aanslag
gepleegd.
In de film, die ik eerder dit jaar over officier van Justitie in New Orleans, Jim
Garrison maakte, waarschuwde deze dat er meer politieke moorden zouden volgen,
vooral omdat de aanslag op JFK van hogerhand werd verdoezeld, in plaats van dat
men de werkelijke daders had aangepakt, vervolgd en achter slot en grendel gezet.
Hij zei zelfs letterlijk dat indien Robert Kennedy een gooi naar de macht zou doen,
hem hetzelfde lot als zijn broer stond te wachten. Ik telefoneerde onmiddellijk met
Kees van Langeraad van de NTS in Hilversum en adviseerde hem juist dit profetische
gedeelte uit mijn Garrison-film opnieuw uit te zenden.

6 juni 1968
Huis ter Heide
Robert Kennedy had inderdaad met 47 procent van de stemmen, tegen 41 voor Eugene
McCarthy, de voorverkiezingen in Californië gewonnen, waardoor de weg naar het
Witte Huis voor hem open stond. Sirhan Sirhan heeft van zeer nabij gevuurd. RFK
leefde nog enige tijd, maar is aan zijn verwondingen bezweken.
De Volkskrant spreekt over ‘een nationale ziekte’ in de VS ‘om politici te
vermoorden.’ Het Algemeen Handelsblad meent dat het langzamerhand moeilijk
wordt om politieke moorden in Amerika als ‘toevalligheden’ te verklaren. Gunnar
Myrdal spreekt over het afglijden in de VS naar politics of assassination.
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Mijn telefoontje uit Parijs naar Kees van Langeraad heeft gewerkt. De NTS vertoonde
de sleutelpassage uit mijn Garrison-film. Het Algemeen Handelsblad zegt in een
commentaar: ‘Men kan van Jim Garrison zeggen dat hij niet erg is opgeschoten met
zijn bewijzen omtrent een samenzwering tegen John Kennedy, maar zijn voorspelling
dat iedereen, die de oorlogsmachine wil afremmen eenzelfde lot zal ondergaan als
4
JFK is in ieder geval op bittere manier realiteit geworden.’
Intussen weer eens een rel rond Joseph Luns, die na een bezoek aan de fascistische
dictator van Portugal de man publiekelijk namens Nederland heeft geprezen voor
‘40 jaar wijsheid’, waarmee hij zijn land zou hebben geleid. Op vragen van
journalisten, waarom hij professor Oliveira Salazar aldus in het zonnetje had gezet,
antwoordde Luns dat dergelijke uitspraken gebruikelijk waren bij
beleefdheidsbezoeken. ‘Dat zegt men nu eenmaal.’ Hij weigerde toe te geven dat
zijn hoffelijke woorden slechts een holle frase waren geweest. Tijdens zijn verblijf
in Lissabon was de minister bevorderd als drager van de Orde van het Kruis van
Christus. To each his own.
Peter zegt dat negerdanser Victor Upshaw hem driemaal per dag uit Parijs
telefoneert. Vervelend.
Carel Enkelaar vroeg me bij CBS in New York de details over de begrafenis van
Robert Kennedy op te vragen. Hij vroeg verder om morgen Dick de Vree bij het
samenstellen van een programma te assisteren. Gerard Croiset meldde dat Enkelaar
geïrriteerd was geweest dat ik nu weer hier zat. Wie kon weten dat RFK zou worden
doodgeschoten? Zoveel betalen de NTS-heren nu ook weer niet om permanent over
mij in New York te kunnen beschikken. Croiset zei dat hij zeker wist dat ik eens (hij
benadrukte op den duur) een wereldschokkend boek zou schrijven ergens aan een
meer in Amerika, en daarna zou ik binnen zijn. Hij raadde me zeer aan in Amerika
te blijven. Na de moord op RFK had hij de stekker uit de telefoon moeten halen
vanwege de vele telefoontjes. Hij zei dat Robert Kennedy ‘door een andere gang’
was vermoord dan JFK. Uiteindelijk zou de dader de elektrische stoel krijgen.
Nam mam mee voor het diner naar Lage Vuursche. Op de weg was zojuist een
konijntje overreden dat nog spartelde. Een tweede konijn was poolshoogte komen
nemen. Wat doe je in zo'n geval? Stoppen en eroverheen rijden? Ik weet het niet.

8 juni 1968
Gerard Croiset zei dat zijn vrouw Gerda altijd zijn fundament
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was geweest. Zij had hem gemaakt. Nu zij zou wegvallen door haar ziekte was zijn
fundament weg en nu moest hij zich helemaal opnieuw instellen. Toen ik antwoordde
dat ik leefde en geleefd had zonder ooit een fundament in die zin te hebben gekend,
antwoordde hij een vals mopje te kunnen maken. Hij bedoelde, zei hij, dat sinds ik
homoseksueel was gericht je immers niet van een fundament kan spreken?
Er komt een brandbrief van Frits van Eeden dat hij zo snel mogelijk uit Holland
weg wil. Hij doet een beroep op mij hem mee naar Amerika te nemen. Hij liet zijn
paspoort al vernieuwen, heeft een pokkenprik gehaald en is gereed om te vertrekken.
Hij brak met zijn vriend, ook al maakt het hem voorlopig nog ongelukkig, maar hij
heeft maar een beeld voor ogen: weg! ‘Nu is het aan jou om waar te maken, wat je
me al die jaren beloofd hebt.’ Dat is waar. Ik nam hem ooit mee naar het Amerikaanse
consulaat om zich voor emigratie te laten inschrijven, maar hij ging er nooit op in.
Nu is Peter in mijn leven.

9 juni 1968
Parijs
Bij Valenciennes verloor een ons tegemoet komende auto een wiel dat ik niet meer
kon ontwijken. Mijn gloednieuwe TR-5 is aan de voorkant vrij behoorlijk beschadigd.
In het hotel lag een boodschap voor Peter van Upshaw. De stemming werd er door
verpest. Ze zijn gisteren samen uit geweest. We keren vanmiddag weer terug naar
Nederland.

10 juni 1968
Ben 43 jaar geworden. Mam had een enveloppe met geld - versierd met een strik op het bureau van mijn vader gelegd, om een zeildoek en riemen voor het bagagerek
achterop de auto aan te schaffen. Ik aarzel over dit geld. Het ligt er nog.
Taal noch teken van Erik, Frits en Richard. Een brief van Penny Hedinah uit Jakarta
met een schitterende getekende verjaarskaart.5 Jonathan Raymond is in Boulder
Colorado in Philosophy afgestudeerd en schrijft me voor het eerst sinds lange tijd
weer. Hij heeft nu een drama-scholarship gewonnen en gaat verder studeren voor
acteur. Hij zal aan een Shakespeare festival meedoen. Hij twijfelt nog aan zichzelf.
Zijn stem is er in ieder geval perfect voor. In de herfst gaat hij graduate work doen
aan Brandeis University bij Boston - ook in Philosophy. Dan zit hij een stuk meer
binnen bereik.
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De Times meldt dat Scotland Yard op verzoek van de FBI in Londen een man
arresteerde, die verdacht wordt van de moord op Martin Luther King. Hij heet James
Earl Ray (40). Hij reisde op een paspoort van Ramon George Sneyd. Klinkt allemaal
zeer fishy.6
Sirhan Sirhan is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op RFK. Strikte
geheimhouding wordt inzake het onderzoek in acht genomen. RFK is per trein van
New York, waar een rouwdienst in de St. Patricks kathedraal werd gehouden, naar
Washington overgebracht en op Arlington bijgezet.

11 juni 1968
Bracht twee rode rozen op het graf van mijn vader.

12 juni 1968
Gerard Croiset deed een stoelenproef in het bijzijn van Carel Enkelaar, de heer Van
Belle en een NTS-ploeg in samenwerking met Amerikaanse onderzoekers. Op de film
zou worden vastgelegd wie er op 21 juni in een hospitaal in New York op een bepaalde
stoel zou komen te zitten. Ik was verbluft over de hoeveelheid details die Croiset
opsomde over de man die hij dus negen dagen eerder vanuit Utrecht ‘zag’.
Bijvoorbeeld: ‘Heeft hij één dezer dagen geprobeerd om met een vinger een touwtje
van een pakje kapot te trekken? Heeft hij daarmee zijn vinger enigszins bezeerd?’
Of: ‘Heeft hij niet lang geleden smakelijk moeten lachen om een optocht met een
muziekcorps, waarbij de tamboer een koddige beweging maakte met een grote trom
die hij droeg?’ Of: ‘Deze heer is te oud om zandtaartjes te maken, maar heeft hij niet
zo lang geleden zand in een pot gedaan, deze omgekeerd en gekeken naar de vorm
van het zand dat uit de pot kwam? Ik begrijp dit niet,’ zei Croiset. Hij vroeg of ik de
opgenomen band in het Engels wilde vertalen.
Gisteren had mam een extra etentje gemaakt om mijn verjaardag te vieren. Zij had
zich zelfs opgedoft en droeg juwelen, wat ze bijna nooit doet. Er kwam een ziekenauto
voorbij met erin hoog opgebaard een ziek, grijs mens. Een laatste reis? Ik vroeg mam
of het onplezierig was om oud te worden. ‘Helemaal niet,’ zei ze. ‘Dat is nu eenmaal
de kringloop van de natuur. Je komt en je gaat. Tegenwoordig accepteert men dat
niet meer. Too bad. Vroeger was het trouwens allemaal veel leuker. Toen waren er
niet zoveel idioten.’ Ik dacht: mam zegt dit nu wel
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rustig en overwogen, maar zou zij inwendig ook echt kalm over de dood zijn? Dat
er steeds meer gekken vrij rond lopen is manifest.

13 juni 1968
Premier Piet de Jong, ministers H.K.J. Beernink van Binnenlandse Zaken en dr. H.J.
Witteveen van Financiën hebben besloten het inkomen van de koningin van 2,5
miljoen naar 4,75 miljoen op te trekken. Prins Bernhard zal van 300.000 gulden naar
475.000 worden verhoogd. Er wordt betwijfeld of de bezittingen van de prins in
Katanga rendabel zijn. Had hij daar beleggingen? In Tshombe-land, de pion van het
westerse grootkapitaal? Trouwens wat is drie ton voor de echtgenoot van het
staatshoofd? Intussen zal de regering ook paleis Soestdijk aankopen, zodat de familie
vrij wonen heeft. Soestdijk zal worden getaxeerd. Hoe taxeer je een paleis? ‘Een
land dat zijn koningsschap wil behouden,’ schrijft Het Parool, ‘zal daarvoor een prijs
moeten betalen.’ Het blad wijst er op dat wanneer Nederland een president van een
republiek zou hebben dit ook niet gratis zou kunnen geschieden. Maar, aangezien
de familie gefortuneerd is, to put it mildly, zou men een duidelijker scheiding moeten
maken tussen privé-uitgaven van leden van het koningshuis en de enorme kosten
voor het vervullen van representatieve functies en massavoorstellingen zoals het
jaarlijks uitrijden van de Gouden Koets.
Emotionele dagen in mijn relatie met Peter. Viel in een tuinstoel midden op de
dag in de tuin in slaap. De kwintessens van de beroering is dat ik nog altijd veel meer
van hem verlang dan hij blijkbaar in staat is met me te delen. Dus, tout court, het
probleem ligt bij mij. Ik belde zelfs Gerard Croiset met de vraag of ik de knoop nu
moest doorhakken of niet. Er volgde een stilte. ‘Niet afkappen, op zijn beloop laten,
een dergelijke beslissing is nog niet nodig.’ Ik voelde me opgelucht.
Om 20.00 uur ontmoette ik Peter in Tilburg. We reden naar onze favoriete plek,
Oase. Peter belde eveneens naar Croiset en vroeg hem: ‘Heeft u voor mij ook een
raad?’
‘Op zijn beloop laten, Peter. Jullie emoties zijn nu te hoog gespannen. Het zal toch
anders lopen, dan jullie nu denken.’ Peter leek bleek toen hij van het gesprek met
Croiset terugkwam. Croiset was aardig tegen hem geweest, want de paragnost kon
soms zeer kortaf zijn.7 Peter zou een week alleen willen zijn. Hij voelde zich totaal
ingekapseld en beklemd. ‘Ik voel me
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steeds meer verplicht tegenover jou. Ik kan zo weinig terugdoen. Zo wordt mee naar
Amerika gaan langzamerhand een verplichting,’ zei hij. ‘Ik ben onze vriendschap
heus niet ontrouw, ook al zou ik een paar dagen naar Victor Upshaw in Parijs gaan.’

14 juni 1968
Begin de dag met Chopin. Mam wilde praten om me tot hulp te zijn, maar dat kan
niet. Ik zei haar dat alleen wanneer zij alles wat tussen mij en Peter speelt wist het
zin zou hebben, maar dat was dus een onmogelijkheid.
Om 11.00 uur vergadering bij de NTS.8
Om 13.00 uur belde Gerard Croiset. ‘Hoe is het gisteren afgelopen met Peter,’
vroeg hij. ‘Gaat hij mee naar Amerika?’ vroeg ik.
‘Nee, ik verwacht het niet. Het is ook beter van niet. Het zou een te grote afsluiting
van je zelf zijn.’9

15 juni 1968
Parijs
James Reston somt in schokkende getallen de tragedie van Vietnam op.
Noord-Vietnam verloor de afgelopen maand mei 26.000 mensenlevens. De
Amerikanen verliezen about 500 soldaten per week. About, er wordt dus niet op één
of twee meer of minder gekeken. Dit denken, deze mentaliteit van omspringen met
levens in commentaren door commentatoren, blijft me koude rillingen bezorgen. De
Vietcong beschiet Saigon nu reeds negenendertig dagen met raketten, waardoor 132
burgers werden gedood en meer dan 1000 gewond. ‘Deze raketten hebben “maar”
één Amerikaan gedood,’ aldus Reston. Amerikaanse levens zijn nu eenmaal de
kostbaarste ter wereld, waar luchtvloten en slagschepen voor uit varen.
‘Noord-Vietnam verbruikt 300.000 man per jaar in de oorlog,’ aldus Reston. En
ondanks dat 26.000 man in één maand sneuvelden, zond Hanoi 29.000 ‘verse troepen’
naar het zuiden.10
Peter reed vanaf Lille. Hij sprak over zijn zus, de non, over de kinderen van zijn
school en dat er zes gulden was gegapt uit de pot voor schoolfoto's. Hij verdacht een
jongen en een meisje. Zijn kinderen, van acht tot twaalf jaar, komen uit verschillende
sociale milieus. Een kind stortte gisteren haar hart over haar va-
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De vergadering betrof een voorstel van mij om de Noord-Vietnamese delegatie in Parijs te
gaan filmen.
We zouden een paar weken later samen een reis naar Amerika maken.
New York Herald Tribune, 15 juni 1968.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

7
der uit, die een bord soep naar haar moeder had gegooid. Hij trok vergelijkingen met
gebeurtenissen rond zijn eigen vader. Zette hem tegen middernacht in Avenue Wagram
af, want hij ging naar Victor Upshaw. Meer tranen voor mij dus.
Lokaliseerde de Noord-Vietnamese delegatie in Choisy-le-Roi, die onder maximum
security guard stond. Ook haalde ik bij de Amerikaanse ambassade de laatste
redevoeringen van de Amerikaanse delegatie in de onderhandelingen met Hanoi op.
Averell Harriman liep ik bij de ingang tegen het lijf.
‘The human heart has the tiresome tendency to label as fate only what crushes it
(...). If we could say just once: this is clear, all would be saved (...). I want to know
whether I can live with what I know and with that alone (...). Life will be lived all
the better if it has no meaning (...). A man is more a man through the things he keeps
to himself, than thru those he says.’
- Albert Camus

16 juni 1968
De ober in het Collisée op de Champs Elysées vraagt: ‘Et le fils, où est-il? Le Papa
est là mais je ne vois pas son fils.’ Hoe in het Frans te zeggen, Le fils is out fucking?
Rain and drizzle.
Averell Harriman lijkt absoluut niets te begrijpen van Azië en Aziaten. Ik lees zijn
speeches gericht tot de Noord-Vietnamese delegatie. Hij is misschien
Sovjetcommunisten gewend uit de periode dat hij ambassadeur in Moskou was, maar
Azië - ook al zijn dit eveneens communisten - is een ander ballgame. Een interview
van Sanford Ungar met Harriman en Cyrus Vance versterkt deze indruk.
Lees Camus: ‘As for the ‘ideal’ truths, I have not enough soul to understand them
(...). Many, in fact, feign love of life to evade love itself (...). The body's evolution,
like that of the mind, has its history, its vicissitudes, its progress, and its deficiency
(...). Wanneer Camus over de massa spreekt zegt hij: ‘I cannot envy their sleep.’

17 juni 1968
Tegen 16.00 uur wandelde Peter binnen en omhelsde me nogal teder. Ik smolt meteen
weer. Ik had naar de Madeleine gewild, maar ik was er gewoon te upset voor. Na
een half uur waren we op ‘temperatuur.’ We hebben een heerlijke terugreis gehad.
Onverklaarbaar eigenlijk en vooral onbeschrijflijk. We namen in perfecte harmonie
afscheid.
Gerard Croiset zegt een parkietje van een dame van 91 jaar te
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hebben gelokaliseerd in een konijnenhok op honderd meter van haar huis. Willem
Duys heeft er op televisie aandacht aan besteed.
's Avonds waren we een paar uur op het strand in Scheveningen. Peter deed
oefeningen. Hij was uitgelaten en praatte honderduit, over vroeger, over zijn vriend
Ger, en zijn vriend Kees, over de tijd op de kweekschool, over de relatie met zijn
zussen en ouders, teveel om te reconstrueren. Eindeloze avond. Hij had vandaag de
kinderen een opstel laten maken over de vraag ‘Wat vind je van jezelf?’ ‘Ik wil ze
forceren om over zichzelf na te denken,’ zei hij. ‘Je had hun gezichten moeten zien
toen ze die opdracht kregen.’ Er waren ouders op de ouderavond gekomen, die hem
hadden gezegd dat hun kinderen veel losser waren geworden sinds Peter hun meester
was. Trouwens, wanneer ik hem zie springen en handstanden maken - hij staat echt
veel te lang op zijn hoofd, wat uitstekend is voor de bloedsdoorstroming, zegt hij dan denk ik, als ik van verre naar hem kijk, zeer sterk aan zijn vader die er niet meer
is. Dan is het of ik een gedeelte van diens verantwoordelijkheid heb overgenomen
en dan krijg ik tranen in mijn ogen. Gerard Croiset belde dat ik bij hem moest komen.
Het is okay, maar ik zal hem zeggen dat ik Peter gewoon nodig heb om verder te
leven.
Vroeg mam mee uit dineren.

18 juni 1968
Mijn lieve Indonesische vriend Harisanto11 is bezorgd. Hij begreep uit mijn brieven
dat ik emotioneel in de fik sta. ‘I always remember the words written in your ring:
“Life is a pilgrimage.” In it is concealed such a great meaning. Life is a pilgrimage,
also in the sense from what we see and experience, learn, can mirror in it (...).’ Zijn
brief is boordevol Indonesische beeldspraak. ‘For me, too, it is a time to unlearn and
at the same time to relearn what I have so far (done and achieved) and when possible
to learn anew. I realize there are unlimited questions. I remember the shoeshine man
in Manhattan12 who says “one at the time”. One shoe to shine at the time, but one
pair has to be shined to do the job. Sure, one can shine two shoes at a time, one pair
at a time, but then both hands have to function like a miracle. Many interpretations
are possible love, Santo and Margaret.’

11
12

Was in N.Y. mijn roommate en vriend. Hij studeerde nu architectuur in Stuttgart.
Santo woonde acht jaar in New York.
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George de Mohrenschildt13 schreef uit Dallas dat Sylvester Dason nu verlangend was
mij te ontmoeten, maar niet bereid was een interview te geven. Dus dat wil zeggen,
ik kan niet filmen. Jim Garrison heeft De Mohrenschildt een lange en betekenisvolle
brief geschreven: ‘and when we have time, we will go and see him.’ Dat contact heb
ik dus kunnen leggen en het kan vruchten afwerpen. Hij zegt verder: ‘The students
have been asking about you, especially the carate specialist Cushing14. He has been
working hard for Eugene McCarthy by collecting money and sending students to
primaries.’

19 juni 1968
Gerard Croiset lag in bed met maagpijn. Hij wist nu dat zijn vrouw Gerda eerst één
oog zal verliezen en dan het andere. Hij trok het zich zeer aan. Hij raadde me aan
vooral afstand van de problemen met Peter te nemen ‘want wanneer je eraan
onderdoor gaat ben je verloren.’ Ben het niet van plan. Kan tegen een stootje.
Peter vertelde dat een vriend van Philip Nasta wellicht een rol voor hem in een
nieuwe musical van Annie Schmidt zou weten te krijgen. Wordt hij nu in die richting
gedrukt? Terwijl ik alles op alles zou willen zetten om hem in de denkrichting, de
psychologie, te stimuleren.
Kwam Yoka Berretty tegen: ‘Ik heb erg genoten van je Jim Garrison-interview.’
Sartre: ‘Gedachten verbergen de mens, en het is de mens, waar we belangstelling
voor hebben (...).’
Een dagboek schrijven - en publiceren, is je ziel in de handel brengen. Maar ik
schrijf altijd. Ik kan niet meer anders. Ik denk dikwijls al schrijvende.
We woonden in Hotel Krasnapolsky een ‘Ciné Club’-avond bij, waarvoor zelfs
een neger uit Amerika van de Black Powerbeweging was geïmporteerd. Het was een
redeloze bende voorgezeten door Jan Rogier van Vrij Nederland. Ik probeerde iets
tegen het heersende ‘blinde anti-Amerikanisme’ te zeggen, maar het had geen enkele
zin. De films die werden vertoond raakten kant noch wal. Peter dacht er net zo over.
We zijn vertrokken. Ik sta, mij dunkt, zeer kritisch tegenover Amerika en Vietnam,
maar deze mensen waren doorgeslagen.

20 juni 1968
Een ondergaande zon met een paar sliertjes wolken op het

13
14

De Mohrenschildt was de godfather van Lee Harvey Oswald.
Had de student Cushing bij de De Mohrenschildts ontmoet.
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strand van Scheveningen. Peter leeft helemaal op van de zeelucht. Loopt te fluiten.
Dertig ruiters komen voorbij. Ik zie Peter heel ver sprinten. Hij geniet, ik weet het.
Later zijn we bij kaarslicht gaan eten.

21 juni 1968
Mam is jarig. Ik gaf haar rode rozen, wat mijn vader altijd deed. Van Peter moest ik
een ster van Bethlehem geven.
Er is in de moordzaak op Robert Kennedy een Mexicaanse jongen gearresteerd,
Curiel Gonzalez (17), die heeft gezegd op de hoogte te zijn geweest dat RFK zou
worden vermoord.
Om 17.00 uur haalde ik Peter in Tilburg op. We reden naar Parijs. Hij begon
opstellen van zijn kinderen, die hij had meegenomen om cijfers te geven, voor te
lezen. Hij had soms onbedaarlijk plezier om de dingen die zij schreven. Tegen
middernacht bereikten we Hôtel De France et Choiseul.

22 juni 1968
Kees van Langeraad (chef Informatieve Programma's NTS, mijn Nijenrode-collega)
had een keurige in het Frans gestelde brief meegegeven voor de Noord-Vietnamese
delegatie in Choisy-sur-Roi. Ik sprak eerst met Nguyen Van Sao, de persman en
daarna met Tan Le, de woordvoerder. Er werden Vietnamese lekkernijen geserveerd,
waar ik bijkans mijn tanden op brak. Kolonel Ha Van Lau zou bereid zijn op 29 juni
de NTS een interview te geven. Ook Indonesië, Sukarno en Suharto kwamen ter
sprake. Ik heb mijn gebruikelijke verhaal afgedraaid.
Terwijl Peter naar Victor Upshaw was ontmoette ik op de Champs Elysées een
Senegalees, Aju (23). Ik nam hem mee naar het hotel, maar liet hem alleen naar onze
kamer komen. Ik wilde niet met hem gezien worden. We maakten na veel hijsen een
nummer, want ik kon geen erectie krijgen. Vertelde Peter dat ik Aju had ontmoet,
maar niet dat we in onze hotelkamer hadden gerotzooid, maar bij hem thuis.

23 juni 1968
Ontmoette op de Amerikaanse ambassade ambassadeur William Sullivan, die zich
bezighoudt met de onderhandelingen met Hanoi. Hij zat vroeger in Den Haag en
kende mijn Nieuw-Guinea-artikelen uit Vrij Nederland. Hij ging akkoord om op 25
juni de NTS een televisiegesprek te geven.
Heerlijke dag, fijne stemming. Voor we de terugreis aanvaardden waren we in de
Madeleine. Peter wilde ergens in het middenschip alleen zitten: ‘Ik wil me wat
bezinnen.’ Brandde
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twee kaarsen om te gedenken hoe goed we het samen hebben, en voor mam.

24 juni 1968
Gedenk mijn vaders verjaardag.
Peter is zeer sterk in mij. Hoe leer ik zoveel meer van hem te houden dat escapades
met derden me koud laten, omdat ik toch nu moet weten dat het uitleven van losse
driften geen moer met liefde heeft te maken?

25 juni 1968
Parijs
Dake - de lul - zit in de salon van Hôtel de France et Choiseul, met koffie en een
passoir (zeefje) zijn gesprek van vanmiddag voor te bereiden. Ik zit in de stralende
zon op de heerlijke binnenplaats van dit hotel. Ik geef er de voorkeur aan zo'n
ontmoeting, op basis van wat ik weet en denk, als give and take te laten verlopen. Ik
haal altijd mijn schouders op over interviewers met papiertjes en waslijsten van
vragen. Het loopt toch anders.
‘Schrijven is de wereld ontsluieren (...)’ - Jean Paul Sartre.
Omdat ik nu van mam de juiste tijd van mijn geboorte had gekregen, 25 juni 1925
om 06.30 uur en Peter van zijn moeder ook de tijd kreeg, 29 augustus 1945 om 16.15
uur, heb ik onze horoscopen door de IBM-machine op de Champs Elysées laten
natrekken. Het ongelooflijke is gebeurd. Over het onderwerp LOVE trokken we
allebei een identieke tekst: ‘When in cancer, Venus is apt to make you emotionally
sentimental with a tendency to softness. In this case, the heart is withdrawn into an
inner life, dreaming of tender affections, protection and consolation. It has a nostalgic
yearning for an enclosed world and for early childhood when happiness consisted
of close family ties and above all a mother's presence. You have great need to establish
a home where you can play the part of either child or parent. You have long dreamed
of delicate affection of a slightly baroque nature, wherein the soul no longer knows
whether its desires are directed toward another or to itself. Your passions are
demanding, you require single-hearted devotion. Your dreams and ideals are
sometimes shattered by contact with hard reality which rarely corresponds to the
absolute nature of your thirst. Enraptured by your own dreams, you refuse all
compromise and if it is required your indolence leads you to give up the fight. In
such a case there is a real danger of retreating into yourself where you can be content
with imaginary loves. Such
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an attitude can produce bachelorhood. This would be very bad for you, because if
you pursue your dream from one person to another, flitting from hope to disillusion,
you may withdraw completely into yourself. This would be a shame for such a vibrant
person as you. In extreme cases - which far more analysis would need to reveal there is the possibility that a permanent withdrawal, the result of repeated
disappointments, could lead you to embrace a fatal love.’
Was dermate opgewonden over deze uitslag dat ik Peter er een telegram over
stuurde. Volkomen in de roos.

U.S. Embassy
Anthony Dake is een opgeblazen zak. Hij verscheen voor het gesprek met
ambassadeur Sullivan in een zwart pak met vest, een attachékoffer en zelfs een
portable typewriter. Dat was dus om voor iedereen duidelijk te maken dat hij journalist
was. We hielden een voorgesprek van een uur, waarbij ook Sullivans
ambassadeurschap in Laos ter sprake kwam. Dake voerde alleen het woord en zal
dus ook alleen voor de camera zijn, terwijl ik van Kees van Langeraad had begrepen
dat we samen zouden interviewen. Ik zeg niets, ben kalm en laat hem zijn gang gaan.
Maar ik zal straks in Hilversum op mijn ponteneur gaan staan ten aanzien van het
gesprek met de Noord-Vietnamezen. Ik ben niet ingehuurd als loopjongen van de
NTS of van meneer Dake. Hij kan bovendien niet interviewen. Hij hakkelt en stamelt
en is verre van to the point. En dan het hopeloos misplaatste air waarmee hij
ambassadeur Sullivan benaderde. Gebaseerd op wat?
Liep tegen de schrijver Hans Koningsberger uit New York aan. Aardig, maar een
aarzelaar.
Zond per telegram tien vragen naar de Noord-Vietnamese delegatie voor het
komende gesprek van zaterdag.15

Air France, flight 816 naar Amsterdam
Ambassadeur William Sullivan, een ontdekking van Averell Harriman zelf, ontpopte
zich trouwens opnieuw als een brave woordvoerder van His Masters Voice. Wat een
job, diplomaat! In de auto naar huis: een pianoconcert van Mozart, prachtig gespeeld
door Macolm Fraser.
Een briefkaart van mejuffrouw Büringh Boekhoudt16 uit Zwit-

15
16

Communisten willen nu eenmaal vragen vooraf ontvangen, ook omdat zij ‘vrije vragen’ niet
gewend zijn.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt was sedert het Baarns Lyceum mijn steun en toeverlaat.
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serland. Een briefkaart van Jan Cremer: ‘Nieuw adres (geheim) P.O. Box 237,
Wellfleet, Massachusetts. Hebben een fantastisch groot huis aan twee meren, twee
minuten van de oceaan. Wanneer kom je hier logeren? Bent altijd welkom. PS: We
hebben hier een mannetjeshond; misschien is dat wat voor je!’17
Jonathan Raymond heeft zich op het Italiaans geworpen. ‘Willem, I will come to
Europe, and when I come, I will speak several languages spoken there. This is one
of my dreams - to be able to move freely around Europe without seeming to be too
much of an outsider.’ Dan roert hij voor mij een dierbaar onderwerp aan. ‘Willem,
I must also ask you, were you unhappy, confused, tired and sometimes introverted
when you were younger, my age perhaps?18 I am asking this seriously, for I have not
yet found anything at all - person, object, occupation etcetera with which to identify
myself. I am an eternal observer, never just doing. There always seems to be some
part of myself left over which is sceptical, reserved and somewhere else than the
immediate situation, task or activity. Perhaps, I am simply describing a kind of fear
- and I know that I am afraid - always tomorrow, always another time - perhaps it
will be inscribed on my gravestone, yet even then I flatter myself. Do write, for I
have to hear from you. I remain an impatient friend, Jonathan.’

26 juni 1968
Heb een veldslag moeten leveren bij de NTS over het door mij voorgestelde, en
voorbereide gesprek met de Noord-Vietnamese delegatie in Parijs. Anthony Dake
schijnt zich te verbeelden dat hij van een zodanig ander niveau is dat hij het
bespottelijk vindt dat ik zelfs maar zou kunnen denken dat ik een gesprek voor de
camera zou voeren. ‘Gaat Oltmans nu nog mee?’ vroeg hij aan Kees van Langeraad.
‘Ik denk het wel,’ aldus Kees, ‘want je gaat in Oltmans' voetspoor.’

27 juni 1968
Lunchte met Kees van Langeraad en diens vrouw. Schreef er verder niets over, maar
neem aan dat Kees en ik op één lijn kwamen ten aanzien van het tweede Parijse
interview.

28 juni 1968
Bracht Peter bij de Leidse Onderwijsinstelling voor een ge-

17
18

Peter en ik zouden enkele weken later samen bij hem logeren.
Jonathan Raymond was toen 23 of 24 jaar.
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sprek met de heer Jan Reyken. We dineerden in Het Karrewiel. We bespraken de
mogelijkheden hoe Peter het beste zijn studie zou kunnen voortzetten. Peter dacht
HBS-A in vier tot zes maanden te kunnen doen. Dat zou echter pas in 1970 mogelijk
zijn. Ik weet niet of hij zich er werkelijk achter zal zetten. We have to see.
Telefoneerde met de heer Van Sao van de Noord-Vietnamese delegatie in Parijs.
Hij vertelde een telegram van Anthony Dake te hebben ontvangen, waar ik dus niets
van wist. Dat doet die man gewoon achter je rug om. Ik legde de situatie aan de
Noord-Vietnamese diplomaat uit, die zonder meer antwoordde: ‘We maken het
voorgenomen interview met u. We kennen meneer Dake niet.’ Ik belde Kees van
Langeraad. Die staat duidelijk achter mij.

29 juni 1968
Parijs
Peter kwam mee. Hij heeft toch gesolliciteerd en foto's ingesloten voor de musical
Met Man en Muis. Wanneer hij er een rol in krijgt zit hij op een verkeerd spoor. Maar
niets schijnt hem er vanaf te kunnen brengen.
Laat ik eerst maar de Dake-affaire behandelen. Peter en ik arriveerden gisteravond
om 23.00 uur in Hôtel de France et Choiseul. Geen Dake. Wij kwamen later om
02.30 uur thuis. De conciërge vertelde dat Dake was binnengekomen, maar hij liet
geen boodschap achter. Vanmorgen was er om 08.00 uur nog geen levensteken van
Dake, dus ik vertrok naar Choisy-sur-Roi. Ik ben tenslotte niet Dake's chauffeur. De
crew arriveerde punctueel, als afgesproken, om 08.45 uur. De delegatie bewoont de
voormalige villa van de communist Maurice Thorez. We reden de hekken binnen.
Dake arriveerde, waarschijnlijk per taxi, om 09.15 uur. Hij vroeg naar ambassadeur
Ha Van Lau, de adviseur van minister Xuan Thuy. Men deelde hem mee dat hij niet
kon worden ontvangen, aangezien hij geen afspraak had. Hij insisteerde om binnen
gelaten te worden. Maar een woordvoerder ging opnieuw naar het hek en men
bevestigde nogmaals dat hij geen afspraak had. Daarop zei hij tegen de
Noord-Vietnamese diplomaat: ‘Tell Mr. Oltmans that I order him to come outside
(...).’ Daar piekerde ik dus niet over. Om 10.15 uur liet hij voor vertrek naar Nederland
in het hotel voor mij een briefje achter: ‘Oltmans, je meldt je wel in Nederland om
een en ander te verklaren.’ Ik moet zeggen, mijn ervaringen in het Hilversumse
blijven weinig bemoedigend.
Het gesprek werd op film opgenomen. Ik was tegen 12.00 uur
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gereed. De vragen waren schriftelijk beantwoord en de ambassadeur las zijn
antwoorden op. Dat wil zeggen, van de tien vragen kreeg ik een getypte tekst met
vier antwoorden.19 Ambassadeur Ha Van Lau was best aardig. Ze waren trouwens
allemaal vriendelijk. Toch zag ik kans er enkele vragen, buiten de geprepareerde
tekst om, tussen te gooien zoals wat hun inschatting was over de campagne van
senator Eugene McCarthy en over de hoogst precaire militaire situatie bij Khe Sanh.
De eerste filmrol was hopeloos, want de ambassadeur, kennelijk niet gewend aan dit
soort zaken, kwam nauwelijks uit zijn woorden, al was zijn Frans uitstekend. De
tweede rol ging veel beter, maar Van Sao bleef souffleren en hij deed dit voor iedereen
duidelijk verstaanbaar. Ik heb mijn uiterste best gedaan er enige spontaneïteit in te
brengen, maar dat gelukte nauwelijks. Bij vertrek opperde ik de mogelijkheid om
generaal Giap zelf in Hanoi te interviewen. Ambassadeur Ha Van Lau was bereid
een verzoek hieromtrent door te geven.
Senator Edward Kennedy heeft de toorts van RFK overgenomen. Hij heeft in het
Congres aan de orde gesteld dat de Amerikaanse oorlog in Vietnam reeds 150.000
burgerslachtoffers heeft geëist, waarvan 24.000 mensen om het leven kwamen. Er
zijn 1,3 miljoen vluchtelingen in het land geregistreerd, terwijl er naar schatting twee
miljoen mensen ontheemd zijn. Generaal William Westmoreland heeft vorige week
in Saigon de plaat gepoetst en zegt nu: ‘Resolve is the key to success.’ Alleen kan
Amerika de oorlog in Vietnam niet winnen, omdat de natie er niet werkelijk achter
staat. Het pleit overigens voor die natie. Ik vind dat ik veel te weinig aandacht besteed
aan de protesten van jongeren. Zelfs Arnold Toynbee lanceerde vorige week één
pagina in The Observer: ‘THE YOUNG ARE RIGHT TO SHOUT:
INTOLERABLE!’20

30 juni 1968
We hebben heerlijke dagen. Lange ritten naar Fontainebleau, de bossen en het
platteland, waar Peter zo van houdt. Ik ook trouwens. Foto's gemaakt. Hij heeft ook
Victor weer gezien. ‘Victor is gewoon geil,’ zei Peter. ‘Hij heeft bovendien een zalig
lichaam, maar I don't love him en dat heb ik hem gezegd. Wanneer ik Victor een
zoen geef of Philip, dan is de intensiteit toch immers niet te vergelijken.’ Hij was er
eerlijk over, maar die uitspraak ging me door merg en been.
Khe Sanh is een gigantisch drama. Tweeënhalve maand lang
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De Noord-Vietnamese tekst is in mijn dagboek.
The Observer Review, 23 juni 1968.
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hebben zesduizend Amerikaanse mariniers gestreden tegen een overmacht van
veertigduizend Noord-Vietnamese soldaten die de basis hadden omsingeld. Twee
jaar lang meenden de generaals dat Khe Sanh van vitaal belang was voor de
verdediging van het zuiden tegen binnenkomende Noord-Vietnamezen uit het noorden.
Het walgelijke van de affaire is dat er nu gewoon gezegd wordt dat de kampementen
om tactische redenen beter ontruimd kunnen worden. Hitler kletste net zo, toen hij
na Stalingrad in de Sovjet-Unie steeds verder in het defensief werd gedrongen. De
Wehrmacht gaf altijd weer terrein op uit tactische overwegingen. Nu doen ‘onze
bevrijders’ hetzelfde in Vietnam. Hanoi maakte verder bekend dat het drieduizendste
Amerikaanse vliegtuig was neergeschoten.
De Telegraaf schreef ter gelegenheid van prins Bernhards 57ste verjaardag: ‘Zijn
nooit verminderende belangstelling en energie, zijn innemende persoonlijkheid en
zijn moderne inzichten dragen er in zeer belangrijke mate toe bij dat ons koningshuis
zich in deze, in geestelijk opzicht woelige en onzekere tijd als het ware moeiteloos
handhaaft. Het is dan ook geen holle leuze, wanneer bij deze verjaardag de wens
wordt uitgesproken dat hij nog vele, vele jaren te midden van het Nederlandse volk
zal zijn.’21

1 juli 1968
Peter stelde voor naar de Madeleine te gaan. Hij wist dat ik ernaar verlangde.
Ramparts Magazine publiceert als eerste uit het dagboek van Che Guevara. Het
zijn notities uit 1967 en ook nog uit 1966 in Bolivia. Zijn missie was kennelijk
gesanctioneerd door Fidel Castro, omdat er een groot aantal codeboodschappen zijn
gevonden. Het plan was een belangrijke pro-Castro-guerrillabasis in de Boliviaanse
Andes te vestigen.
Jan Cremer schrijft een aardige brief vanuit Wellfleet, Massachusetts, waar hij
vlak aan zee de Sea Ranch bewoont, met twee paarden en een schitterende omgeving.
Hij heeft ook een nieuwe hond, een Siberische husky, Kozak. ‘Ik staan er op,’ schrijft
hij in krom Nederlands, ‘dat je deze zomer enige tijd bij ons doorbrengt.’ Daar heb
ik ook zin in, maar dan samen met Peter.22

21

22

De Telegraaf, 29 juni 1968. Ik plakte dit editorial die dag in mijn dagboek. Het is
belangwekkend vooral om wat de Telegraaf tien jaar later allemaal tegen prins Bernhard zou
doen en schrijven.
Zie bijlage 2.
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2 juli 1968
Huis ter Heide
De bom is gebarsten. ‘Ik wil alléén zijn, ik wil mijn vrijheid,’ riep Peter. De botsing
is geleidelijk gegroeid tijdens de weg terug uit Parijs. Tussen Den Bosch en Tilburg
benadrukte hij dat hij niet mee wilde naar Amerika. Ik raakte buiten mezelf van
woede. Ik reed regelrecht naar zijn huis en kondigde aan dat dit dan het einde van
alles zou zijn. Peter bleef ijzig kalm. We zeiden de akeligste dingen tegen elkaar.
Hij haalde alles wat hij ooit van me had gekregen uit het huis van zijn moeder en
gooide het in mijn auto. Ik geloof niet ooit zo laag gezonken te zijn in wat ik zei.
Ontstellend, dat een mens tot zoveel valsigheid in staat is wanneer hij eenmaal alle
zelfcontrole heeft verloren. De enige keer dat dit ooit eerder gebeurde was met Bertie
Hilverdink in 1951, mijn eerste vriendje. Ik reed bij Peter weg met zijn hele hebben
en houden. Hij lachte me nog uit ook. ‘Jij schenkt blijkbaar iets, terwijl je je het recht
voorbehoudt je geschenken terug te nemen, wanneer je je zin niet krijgt,’ riep Peter.
Hij zei bovendien heel waardig ‘Dag Wim.’ Ik reed vrijwel meteen weer terug naar
zijn huis, wat hij waarschijnlijk had verwacht, want hij kwam meteen naar buiten.
We wandelden naar de Postelse Hoeve. Het was erg warm buiten. We dronken ons
het lazarus aan koude limonades. We probeerden een uitweg te vinden. Maar soms
zakten we juist verder weg. Onweer naderde. We liepen terug naar zijn huis.
Opeens voelde ik me weer kalm. Ik stelde voor om naar Breda te gaan. We aten
ergens om de blikseminslagen te ontlopen. ‘Een zekere angst voor onweer heeft mijn
moeder op ons overgedragen’, vertelde Peter. ‘Wanneer er onweer was haalde zij
ons allemaal uit bed en zaten we in een hoek bij elkaar.’ Van Breda vervolgden we
onze weg naar Rotterdam en streken neer bij John en Greet van Haagen.23 We lieten
bij John de boeken van Carp, van Van Wijngaarden en Croiset achter. Peter ontmoette
John voor het eerst. Ze hadden meteen contact. Daarna bracht ik een memo bij Carel
Enkelaar over de botsing met Dake in Parijs. Ik verwees naar de brief van 20 juni
van Kees van Langeraad waarin hij o.a. zei: ‘Wij verzoeken u zich te belasten met
het maken van een interview met gedelegeerden bij de Vietnam Conferentie in Parijs.’
Ik legde uit dat ik het gesprek met William Sullivan al aan Dake had afgestaan en
dat ik om begrijpelijke redenen, mede na overleg met Van Langeraad, niet van plan
was geweest mij bij de Vietnamezen op-

23
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nieuw en in strijd met de opdracht de kaas van het brood te laten eten. Gerard Croiset
waarschuwde dat Dake moord en brand had geschreeuwd en dat mijn positie bij de
NTS aan een zijden draadje zou hangen.

3 juli 1968
Minister Luns arriveerde gisteravond in Jakarta en verklaarde in aanwezigheid van
een glunderende Adam Malik dat hij het volste vertrouwen had dat Indonesië volgend
jaar volgens afspraak een volksstemming op Nieuw-Guinea zou houden. Luns roemde
het bewind van generaal Suharto. Hij zei: ‘Wij volgen (in Nederland) met grote
sympathie het beleid van uw regering (...).’ Drie jaar geleden organiseerde Suharto
de moord op één miljoen landgenoten, terwijl er meer dan 100.000 Indonesiërs in
concentratiekampen en op afgelegen eilanden zijn opgesloten, en minister Luns gaat
zijn gang maar en er is geen haan in het brave vaderland, die naar zijn onzin kraait.
Anthony Dake heeft ‘gewonnen’. Hij zond namens de NTS een telegram aan
ambassadeur Ha Van Lau: ‘En vous remerciant de votre coopération samedi passé
regrette de vous annoncer notre décision à discontinuer pour le moment notre émission
sur les négociations en course à Paris stop à notre avis discussion avec NTS
représentant Oltmans en même temps que interview avec ambassadeur Sullivan ne
constituait pas un programme d'information suffisamment de nature à ajouter de
nouvelles points devues au public néerlandais stop espère de vous joindre de nouveau
quand négociations sont en stade plus avancées que maintenant stop en vous envoyant
les meilleurs voeux dans ce sens sincèrement télévision néerlandaise NTS Hilversum
Dake.’
Carel Enkelaar heeft hem zonder mij te hebben gehoord toestemming gegeven dit
walgelijke ondergravende telegram naar de door mij opgebouwde relaties in Hanoi
te zenden. Nu krijgen noch hij, noch de NTS, noch ik ooit meer toegang. Enkelaar
maakt zich belachelijk met dit besluit. Kees van Langeraad blijft natuurlijk ook een
zwakke broeder, want die had in de bres behoren te springen. Hij wist hoe het zat.
Gerda Croiset is geopereerd en heeft één oog verloren. Ik ben dan ook eerst naar
Gerard gegaan. Hij was zeer verdrietig. Over mijn situatie maakte hij twee
opmerkingen. ‘Ik wist al achttien jaar geleden dat ik jou zou ontmoeten.’ En: ‘Je
positie bij de NTS staat inderdaad op het spel.’ Hij had contact met Enkelaar gehad.
We aten in 1001 Nacht in Den Haag. Peter moest Victor Up-

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

19
shaw in Parijs bellen. ‘Victor is verliefd,’ zei hij. ‘Houdt de seks op, dan houdt de
rest vanzelf op.’ ‘En wij dan?’ vroeg ik. ‘Wij zijn één op een miljoen,’ antwoordde
hij.
Ik moet mam een lange brief schrijven en haar alles precies uitleggen, zodat zij
zal begrijpen waarom ik haar de laatste tijd zo vreselijk heb verwaarloosd.

4 juli 1968
In Pasadena, Californië is geschoten vanuit een rijdende auto op Saidallah Sirhan
(36), de broer van de moordenaar van Robert Kennedy. Sirhan zelf is voorgeleid en
wordt gratis verdedigd door een 73-jarige advocaat, Russell E. Parsons. Waar moet
die ‘verdediging’ uit bestaan? Hoe kan je een moordenaar vrijpleiten, die voor de
ogen van tientallen mensen van zeer nabij een mogelijke president van Amerika dood
schoot? Meneer Russell heeft dus een onderzoek door een psychiater aangevraagd
en gekregen. Dr. George Abe is aangewezen Sirhan op diens mental faculties te
onderzoeken. Voor zo'n man zou maar één regel of wet moeten gelden: de kogel.
Peter wees me trouwens op een artikel in Time24 over de psychiater en
psycho-analyticus Bruno Bettelheim. Peter moet niet, zoals Philip Nasta en consorten
willen, in een musical gaan optreden. Hij moet verder studeren. Hier ligt zijn
werkelijke belangstelling. Bettelheim werkt met moeilijke kinderen. Zijn
positivistische benadering werpt opzienbarende vruchten af. Hij beschouwt yes als
het belangrijkste woord in de Engelse taal. ‘Children, who have been judged
unalterably delinquent or diagnosed as mentally deficient can grow up into mature,
functioning adults - even into Harvard professors,’ zegt hij. Bettelheims voornaamste
recept is nagenoeg totale positivisme.

5 juli 1968
Frits van Eeden had in Antwerpen geknokt, een kerel zijn tanden uit zijn mond
geslagen en zelf een gigantische jaap door een mes op zijn kaak opgelopen. Hij vond
het kennelijk stoer, maar het vervulde me met afgrijzen. Vooral toen hij met zekere
trots littekens liet zien waar hij eens zijn polsen had doorgesneden. Ik reed door naar
John van Haagen, die het boek van professor Van Wijngaarden half uit had en mijn
strepen en opmerkingen in de kantlijn ‘een pleidooi’ vond. Wanneer Peter in Man
en Muis komt is uitgerekend De Crane zijn manager.25
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Time Magazine, 5 juli 1968.
Met wie ik in het verleden eens een hevige nacht doorbracht van drie complete nummers
achter elkaar.
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John zei: ‘Wanneer ze Peter als bodybuilder voor die musical inhuren zal hij het
snelste zelf begrijpen dat hij zijn body verkoopt om naar te kijken. Je zou eigenlijk
het hele DOK in de zaal moeten zetten, dan knapt hij pas goed af.’
In Den Haag wilde Peter naar Victor Upshaw bellen in Parijs. Hij leende 17,50
gulden en made his call. Toen hij terugkwam zei ik: ‘Lul die je bent, ik heb je
maandenlang letterlijk gesmeekt mij van mijn poen (die ik dan bij hem achterliet
voor dit doel) op te bellen en je deed het nooit. Maar Upshaw, die wordt op zijn
wenken bediend.’ Later maakten we een lange wandeling aan de Wassenaarse Slag.
De stemming sloeg weer om. We hadden het gewoon fijn. Toen hij bij het naar huis
gaan in de auto stapte gaf hij me een heel echte zoen en zei: ‘De zoen, die ik je nu
geef zegt alles wat ik te zeggen heb’ en toen was hij in tranen. Hij was heel stil,
bewoog zich niet en leek zo eenzaam. Ik stelde alles in het werk hem te kalmeren.
We reden naar Amsterdam en logeerden in hotel Unique. Toen vertelde hij dat John
de Crane hem een brief had geschreven dat de repetities voor Man en Muis op 15
juli zouden beginnen. ‘Laat ons dan tot die tijd naar Amerika gaan,’ zei ik meteen.
Hij schrok weer als gewoonlijk van dit plotselinge voorstel.

6 juli 1968
Mam was teleurgesteld. Tante Jetty had het strijkkwartet afgezegd, want haar hond
was ziek in Wassenaar.
Bezocht Gerard Croiset, die bevestigde dat Anthony Dake een revolutie tegen mij
bij de NTS had ontketend, gesteund door alle vijanden overgehouden aan mijn fameuze
Indonesiërreis, en dat iedereen me wilde dumpen. Kees van Langeraad is veel te
aardig om te knokken. Harry Hagedorn is uiterlijk aardig maar in werkelijkheid een
nicht in optima forma. Toch had Carel Enkelaar andermaal mijn nek gered. Ik denk
mede op aandringen van Gerard. Croiset achtte de ervaringen met Peter in mijn leven
een noodzakelijkheid, vooral om ervan te leren niet in dergelijke verwikkelingen
(met een jongen) verstrikt te raken. Hij meende dat dit soort relaties maatschappelijk
te labiel waren om waarde te hebben. Te abnormaal dus. Croiset heeft in zijn diepste
wezen nooit de homoseksualiteit begrepen. ‘Je moet leren dat je je niet totaal moet
laten gaan en geven,’ aldus Croiset. ‘In die affaire met Vietnam in Parijs heb je ook
weer je hart laten spreken.’ Enerzijds wil Croiset niet dat ik in psycho-analyse ga,
‘om geen dooie pier te worden,’ maar anderzijds moet ik vooral mijn hart niet laten
spreken, niet bij Peter en niet in mijn werk. Wat is dit?
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Het drama Khe Sanh is eindelijk afgesloten. De laatste Amerikaanse mariniers hebben
de basis ‘om tactische redenen’ verlaten. In werkelijkheid zijn ze er gewoon
uitgegooid. ‘Het hele gebied ziet er als een maanlandschap uit,’ meldt Reuters uit
Saigon. Nu is ook de zwager van generaal Westmoreland, kolonel Frederick Van
Deusen (37), in Vietnam in een helikopter neergeschoten en gedood.

7 juli 1968
Ik had nog een ongebruikt ticket naar Parijs, dat ik op Peter heb laten overschrijven.
Hij is nu naar Victor Upshaw vertrokken. ‘Als we samen zo doorgaan, komen we
nog eens in de krant,’ zei hij bij het afscheid.

8 juli 1968
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt had een kaartje geschreven, dus ik ging haar in
Baarn opzoeken. ‘Ik ben zo vreselijk bang,’ zei ze, ‘dat je weer teleurgesteld zult
worden. Wees voorzichtig en distantieer je voortdurend van die jongeman. Maar ik
heb wel altijd een gevoel dat jouw liefde verstikkend kan werken.’ Iedereen adviseert
me, me vooral van Peter te distantiëren. Ik mag niet meer bij het slapen gaan aan
hem denken. Wat is liefde dan? Niet houden van? Betekent houden van distantie
spelen, gevoelens fingeren, die er niet zijn, maar doen als of? Zou het beter tussen
ons marcheren, wanneer ik me niet werkelijk zou geven en dus niet meer verstikkend
zou werken? I love you Peter, simple as that.
Sprak bij de NTS een uur met Kees van Langeraad en Anthony Dake.26

9 juli 1968
Een Amerikaanse popgroep, Brandi Perry and the Bubble Machine, werd in Vietnam
in een hinderlaag overvallen en Philip Hill (17), de pianist en Curtis Willis (19), een
drummer, werden gedood. Brandi Perry (20), de zangeres en Jack Bone (18), de
gitarist werden gewond.
Intussen heeft Curiel Gonzalez (17), die in verband met de moord op Robert
Kennedy werd gearresteerd, zich in zijn cel opgehangen. Wie gelooft nog wat ze
over politieke moorden vertellen? Is de jongen om zeep gebracht, omdat hij iets wist
over een complot tegen RFK? Of hebben ze hem gek gemaakt en handelde hij uit
wanhoop?
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10 juli 1968
‘How suspicious we should be of the judgements delivered by our friends.’ - Descartes
Ik geloof dat ik het punt bereik of zou kunnen bereiken om totaal en ik bedoel
totaal onbaatzuchtig, onzelfzuchtig, zonder Peters liefde terug te verlangen, de relatie
met Peter zou kunnen voortzetten en voor hem zorgen.
‘I could chose no-one whose opinions I might prefer to those of others, and I was
as if condemned to be my own guide through life.’ - Descartes
Zou Peter met Victor Upshaw naar Cannes zijn doorgereisd?27 Bezocht mijn arts
C. Bellaar Spruijt. Hij was geopereerd. Hij keek naar mijn auto en zei: ‘Wie weet,
kom je de volgende keer met een vliegtuigje.’

11 juli 1968
Volgde Croisets raad op en bezocht Carel Enkelaar in zijn datsja in Buurse bij
Enschede. We wandelden in het bos. Het is goed dat ik ben gegaan. We liggen weer
op één lijn. Ik zei hem precies hoe ik over de affaire Dake dacht.
Bracht twee rozen op mijn vaders graf.
In Tilburg deponeerde ik alle spullen van Peter bij zijn moeder. Ik had haar
handtekening nodig voor de aanvraag van zijn visum voor de VS. Zij tekende meteen.
‘Peter heeft een hart van goud, Willem. Ik vertrouw hem volkomen.’ Ik benadrukte
dat ik er de voorkeur aan gaf dat hij verder zou studeren. ‘Als hij dat maar wil. Je
moet hem stimuleren.’ Ik zag ook de twee poezen, waar hij soms over praat. Hij kan
dan vertellen hoe ze door een derde poes worden benaderd en wat ze dan zo allemaal
in de tuin uitvreten met elkaar, wat hij vanachter zijn werktafel in zijn kamer boven
kan zien.

12 juli 1968
De Telegraaf meldt bij monde van Frank de Jong uit Jakarta dat Sudjarwo
Tjondronegoro heeft verklaard ‘dat een hoofdelijke stemming (van de Papoea's) op
Nieuw-Guinea onmogelijk is.’ Moet je na gaan. Het Nederlandse beleid tegenover
Irian Barat is steeds op one man one vote gebaseerd geweest. Om dit ‘recht’ voor de
Papoea's te handhaven werden andermaal militairen naar de Oost gezonden en
vliegtuigen, oorlogsbodems en zelfs een vliegdekschip. Stuiptrekkingen van het
kolonialisme en imperialisme! Wie dit zei was een landverrader. Nu wordt er op
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gewezen, ook door minister Luns op Schiphol bij terugkeer uit Indonesië, dat er
vierduizend stammen op Nieuw-Guinea zijn en dat het ‘immers’ niet mogelijk is hen
allemaal om een mening te vragen. Trots liet de minister aan de pers een soort
bamboestok zien, een replica van de staf die Bung Karno altijd bij zich droeg.
Indonesië had hem het ding ten geschenke gegeven. Hij was er ‘bijzonder blij mee.’
Luns scheen overigens geen rode oortjes te krijgen van het feit dat hij door de regering
Suharto werd gebruikt om de publieke opinie in Nederland er op voor te bereiden
dat er van een volksstemming weinig terecht zou komen. Hij heeft geluk. Iedereen
is alles al vergeten. Na de persconferentie gaat de goegemeente over tot de orde van
de dag.
Ontzettend lieve brief van mejuffrouw Boekhoudt. ‘Laat ik beginnen met je te
danken voor het vertrouwen dat je me schenkt. Dit is beslist niet het vertrouwen van
“een klein jongetje”, maar dat van een man, die worstelt met het grote levensprobleem
van hoe vinden we de weg tot de ander. Een weg, die toch eigenlijk niemand ons
wijzen kan, die ieder op zijn eigen manier en naar zijn eigen aard moet vinden. Bij
jou is dat altijd een kwestie van “alles of niets”. En dat sluit al menige teleurstelling
uit, want het is en blijft mijn overtuiging dat niemand “alles” kan zijn voor ons en
omgekeerd. Als we een mens liefhebben moeten we dat doen met zijn tekortkomingen,
met zijn mysteries en dankbaar zijn voor wat hij ons daarvan onthullen wil en eerbied
hebben voor zijn stilzwijgen op bepaalde terreinen, die zijn eigen persoonlijke bezit
blijven. Om elkaar nabij te zijn, om elkaar te begrijpen en aan te voelen, hoeft niet
alles uitgesproken te worden en moeten we zeker niet volkomen bezit van elkaar
willen nemen en onszelf ook niet restloos aan de ander overgeven. Terwijl ik dit alles
schrijf, vraag ik me af: waarom? Jij kunt waarschijnlijk niet anders (...). Ik zou je
voor teleurstellingen willen behoeden, maar dat gaat niet. En hier is dan weer een
stukje menselijke machteloosheid, een kloof die we niet kunnen overbruggen. Het
maakt me treurig je te zien tobben met al deze moeilijkheden zonder je anders te
kunnen helpen dan met de verzekering van mijn hartelijke belangstelling en
genegenheid. Steeds je Auntie.’28
Wanneer ik aan het gesprek met haar terugdenk, waarbij ze benadrukte altijd
afstand te bewaren, ook van de geliefde, en gevoelens voor jezelf te houden en je
nooit totaal of honderd pro-
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cent aan een ander over te geven, maakt dat me triest, triest en nog eens triest. Eet
een tournedootje zonder Peter dat smaakt als ordinair medicijn.
Studentsoldaat en kanonnier WJM (21) uit Hoeven in West-Brabant is door de
president van de krijgsraad in Arnhem, mr. K.N. Korteweg, wegens belediging van
Lyndon Johnson, tot 50 gulden boete bestraft. De militair had nota bene in zijn eigen
huis op een affiche in rode letters ‘Johnson oorlogsmisdadiger’ geschreven en daarna
opgehangen.
Ik antwoordde mejuffrouw Boekhoudt. Vervolgens schreef ik een brief aan Bung
Karno en sloot een uittreksel van mijn Jim Garrison-interview in. Ik telefoneerde
met Emile van Konijnenburg.29 ‘Amerika is niet langer een kwestie van de oorlog in
Vietnam of van problemen over rassenscheiding met de negers, maar Amerika is
zonder meer een kwestie van georganiseerde misdaad.’ Hij noemde dit ook de
voornaamste oorzaak dat LBJ zich terug had getrokken en de misdaad in het land
hem boven het hoofd was gegroeid, inbegrepen de misdadige acties van de CIA.30 Hij
ging binnenkort weer colleges geven in Indonesië en was als gebruikelijk vol energie
en levenslust.

13 juli 1968
De regering Suharto gaat door met ‘zuiveren.’ Nu zijn een groep hoge
politieambtenaren gearresteerd in het kader van de zogenaamde ‘zuiveringsactie van
communisten,’ maar bedoeld wordt pro-Sukarnisten. Mr. E.L.C. Schiff, ambassadeur
in Indonesië, wordt voor zijn trouw aan Luns beloond met de post van
secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

14 juli 1968
Ontmoette professor W.F. Wertheim met Indro Noto Suroto, die van mening was
dat Anthony Dake zich ontpopte als een verdediger van het Indonesische
generaalsregime. Het leek ons nuttig om Igor Cornelissen dit eens te laten uitzoeken.
Wertheim was optimistisch over de ‘opkomst’ van de jeugd en zei dat er bij
benoemingen op de universiteit nu jonge mensen worden neergezet die ‘nog radicaler
zijn dan ik.’ Hij gaf me twee lange artikelen over het onderzoek van Jim Garrison,
ik vermoed uit het Wageningse sufferdje, maar de artikelen zijn niet ondertekend en
terwijl aan mijn Garrison-film wordt gerefereerd, wordt natuurlijk vermeden mijn
naam te noemen.
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André Malraux bracht een brief van Charles de Gaulle aan Mao Tse-tung. Hij doet
verslag van de ontmoeting in de Sunday Times.31 Interessant. Malraux: ‘Maxim Gorki
said one day to me in Stalin's presence: peasants are the same everywhere.’ Mao:
‘Neither Gorki, nor Stalin (...) (he hesitated) knew anything at all about peasants.
There is no sense in confusing kulaks with the poverty-stricken people in the
underdeveloped countries. And there is no such thing as abstract Marxism, but only
concrete Marxism, adapted to the concrete realities of China, to the trees as naked
as the people, because the people are busy eating them.’32
Ik vind bij Freud een zinsnede waar ik dikwijls over heb gedacht: ‘If the sensual
impulsions are more or less effectively repressed or set aside, the illusion is produced
that the (love) object has come to be sensually loved on account of its spiritual merits,
whereas on the contrary, these merits may really only have been lent to it by its
sensual charm.’ Physically, Peter attracts me to no end. But the libido is totally and
mercifully repressed. Idealiseer ik om die reden Peter? Is mijn beeld vals, omdat ik
die seksuele leemte in het geestelijke vlak afreageer? Wat een ramp dat we nooit
precies weten hoe de dingen in elkaar zitten. Freud denkt dus dat je een beeld van
een ander vormt naar een ideaalbeeld van ‘some unattained ego ideal, as means of
satisfying your own narcissism’. Wat in ieder geval geen verbeelding is, is de
uniekheid van het volledig in elkaar op gaan.

Schiphol
Hij moet tegen 21.00 uur terugkomen. Ik denk dat hij er zal zijn. Maar het zal aftasten
en zoeken worden naar wat hij allemaal heeft uitgespookt. Liep bij Hans Beynon
van de Volkskrant binnen. Hij zou best persattaché in Jakarta willen worden. Maar
Hans heeft altijd een baboe nodig, die hem een trap in de juiste richting geeft.
Ontmoette ook Joep Buttinghausen, die zich steeds weer verbaast over
oplichterpraktijken van ‘collega's’ als Anthony Dake. Daarna stapte ik bij Henk
Hofland, Mimi en hun twee zonen binnen, die als kool groeiden. Henk speelde terwijl
we spraken, met een stuk klei dat hij voortdurend verder vervormde. Ik vroeg me af
wanneer hij ermee op zou houden, maar het ging door. We spraken over Werner
Verrips. Hij getroost zich niet de moeite er verder over na te denken. Verrips was
volgens hem gek en verzon alles wat hij zei. Dit is niet
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waar. Professor W.F. Wertheim was volgens Hofland onbetrouwbaar. Ook Beynon
zei trouwens dat de feiten van Wertheim niet altijd klopten. Jim Garrison werd door
Henk afgedaan als ‘gek’, dus wat was er verder nog te praten? Het was plezierig bij
een oude vriend in huis te zijn, maar wanneer hij terwijl we spreken, begint te fluiten
voel ik me onbehagelijk. Er staat aan de horizon, in de richting waar Peters toestel
vandaan moet komen, een prachtige regenboog. Mijn vader leerde ons dan een wens
te doen. Mijn wens is zoals ook Peters moeder zei, hem te stimuleren in zijn toekomst
en tegelijkertijd geen lichamelijkheid van hem terug te verlangen, maar vriendschap,
wat misschien nog wel veel waardevoller is.33
De Caravelle van Air France komt aanrollen.

15 juli 1968
‘Dag Willem’ en een glimlach. Hij was in St. Tropez geweest samen met Victor
Upshaw. Was per trein terug naar Parijs gekomen, had zich in De France et Choiseul
opgeknapt, had een halve mis bijgewoond in de Madeleine en daar was hij dan.
We logeerden in hotel Unique. Peter had gedroomd dat hij ergens in de bergen
was met een vrouw en drie kinderen. Het waren niet haar eigen kinderen. Ze liepen
voor haar uit. Eén viel over de rand in het ravijn met een doffe klap. ‘Ik keek over
de rand. Het kind was helemaal plat. Wat kan je toch over dromen zeggen, Willem?’
Hij las de brief van juffrouw Boekhoudt: ‘Oh, zo waar’, zei hij, ‘dat had ik ook
kunnen schrijven.’ Hij had eraan getwijfeld of ik wel op Schiphol zou zijn, ‘een
gevoel, maar niet te beredeneren,’ zei hij. De fotoalbums die ik had gemaakt vond
hij geweldig. Hij las een boekje van Jean Cocteau dat ik ook moest bestuderen. Over
Philip zei hij: ‘Het is nu eenmaal zo gelopen, maar mijn gevoel is hetzelfde. Bij hem
waarschijnlijk ook. Als die liefde echt is geweest, blijft zij voortduren.’
Het is onmogelijk ons samenzijn te beschrijven. In bed zei hij: ‘Als je met zoveel
liefde naar mij kijkt, kan ik niet terugkijken.’ Of: ‘Wat vreemd eigenlijk dat je met
jouw seksuele ontwikkeling toch zo'n sterke persoonlijkheid bent geworden.’

15 juli 1968
Peter betwijfelt of hij voor Man en Muis zal worden aangenomen. Vanmiddag is de
uitslag. Hij wil het graag, maar het is niet
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in zijn belang. Hoewel, laat hij de drang om op de planken te staan maar eerst beleven
en uitleven, des te intensiever kan hij daarna gaan studeren.
Peter heeft het contract voor Man en Muis ondertekend. Tekst: Annie M.G.
Schmidt. Muziek: Harry Bannink. De andere acteurs en actrices zijn prominent:
Conny Stuart, Ton Lensink, Freddy Albeck (een Deen), Elsje de Wijn, Robert Pelser
en anderen. Ben is compleet van slag, omdat dit contract alle andere plannen
torpedeert.

16 juli 1968
Erik van der Leeden heeft ons gisteravond gezocht. Hij wilde me tot steun zijn. Ben
hem dankbaar. Nu is de relatie met Peter uitzichtloos, want ik moet in ieder geval
terug naar New York. Er komt ook niets meer van zijn atheneumdiploma. ‘Ik heb er
zin in,’ zei hij: ‘Tenslotte moet je het nuttige met het aangename verenigen.’
In ieder geval gaat hij toch eerst mee naar de VS. Met mijn uitnodiging en de brief
van zijn moeder kregen we in Rotterdam in vijftien minuten zijn visum.
Generaal Nasution heeft ernstig gewaarschuwd dat in Indonesië ‘een vorm van
militarisme dreigt te ontstaan als in Zuid-Amerika en een exclusieve militaire klasse
met speciale rechten.’ Nasution meent dat ‘gevestigde belangen’ dit in de hand hebben
gewerkt. Ook bekritiseerde hij de corruptie, zowel bij de strijdkrachten als in het
staatsapparaat. Nasution, die vrijwel openlijk met de CIA conspireerde tegen president
Sukarno, is weliswaar nog voorzitter van het voorlopige raadgevende volkscongres,
maar feitelijk is hij door Suharto met een kluitje in het riet gestuurd.
Tommie Smith, de negersprinter uit Californië, staat nu in een prachtige
renloophouding op de omslag van Newsweek. De groep negeratleten die Mexico en
de Olympiade willen boycotten is al tot veertig uitgegroeid. ‘Call it black power’,
zegt Tommie Smith (23), die Education studeert aan San Jose State College. Het
was zonder meer een schot in de roos dat ik hen al maanden geleden voor de NTS
filmde. Maar dat erkennen de klootzakken natuurlijk nooit.34
Mohammed Rum, de bejaarde Indonesische politicus die altijd zeer kritisch
tegenover Sukarno stond, laat in Elseviers doorschemeren dat zijn land met Suharto
van de regen in de drup is terechtgekomen. Hij noemt de toestand ‘onrustbarend’.
‘Er is
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“nog” groot vertrouwen in generaal Suharto, en er is geen alternatief voor hem.’ De
duivel hale je: hij heeft iedereen die een mogelijk alternatief zou kunnen zijn laten
vermoorden, opgesloten, naar het buitenland gezonden of anderzijds kaltgestellt.
Denk overigens dat Rum niet de enige is die eindelijk door begint te krijgen waar de
militaire kliek rond Suharto het op aan stuurt. Bung Karno heeft dit prima doorzien.
Ik blijf er bij dat Sukarno heeft toegegeven aan Suharto om nog meer bloedvergieten
te voorkomen.35
Amerika zoekt nerveus naar een nieuwe held voor het Witte Huis. ‘A president,’
zegt politiek-wetenschapper James MacGregor Burns, ‘must be both a preacher and
politician.’ Time ziet na het wegvagen van Robert Kennedy, Richard Nixon als een
mogelijke overwinnaar.

17 juli 1968
De Amsterdamse politierechter, L.W.F.H. van Omta heeft een televisiepresentatrice
en drie studenten ieder tot honderd gulden boete veroordeeld wegens het rijden in
een auto en het achter de ramen hangen van plakkaten met ‘Johnson, moordenaar.’
Tania, een Argentijnse vrouw, die in de groep van Che Guevara in Bolivia was
geïnfiltreerd in overleg met de Sovjet-KGB zou zowel haar eigen dood als die van
Che hebben veroorzaakt door het met voeten treden van de meest elementaire regels
van clandestiene operaties. Zij zou nonchalant een jeep met belastend materiaal niet
ver van Che's schuilplaats onbeheerd hebben achtergelaten, waardoor de aandacht
van de op jacht zijnde autoriteiten werd getrokken. De Times publiceert een foto van
haar. Hoeveel ‘groten der aarde’ zijn uiteindelijk ondergegaan, omdat zij hun pik
niet onder controle hadden? Zelfs Che.36
Er is een crisis ontstaan tussen Moskou en Praag vanwege de hervormingspolitiek
van de Tsjechische leider Alexander Dubcek.
Professor Ernst Utrecht die ik, geloof ik, wel eens in Jakarta heb ontmoet, is nu
een vluchteling van het Suharto-regime. Hij vraagt in een artikel dat hij me toezendt
aandacht voor het lot van de politieke gevangenen in Indonesië. De ramingen, die
hij aan de hand van betrouwbare informaties nader verklaart, zijn dat er 150.000
mensen in concentratiekampen zitten,
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terwijl het er ook aanzienlijk meer zouden kunnen zijn. Met uitzondering van de
Groene Amsterdammer gaat de vaderlandse pers volledig aan het hete hangijzer van
politieke gevangenen van Suharto voorbij. Sukarno had eens 150.000 mensen achter
slot en grendel moeten zetten! Dan was de wereld te klein geweest, met Luns voorop.
Wat is men toch bekrompen en schijnheilig in Den Haag. In Bung Karno's dagen
zaten er misschien in totaal dertig mensen in villa's met een soldaat voor de deur.
Utrecht wijst ook op de verschrikkelijke consequenties voor vrouwen en gezinnen
van door Suharto tot staatsgevaarlijk verklaarde mensen.

18 juli 1968
Peter arriveerde bepakt en bezakt om morgen mee naar New York te gaan. We gingen
de stad in, keken rond in het Vondelpark waar meer nichten tippelden dan ooit tevoren
en eindigden in het DOK waar Stephen Membrecht aan Peter een boek terugvroeg
dat Peter meent vandaag eerst in Tilburg te moeten gaan ophalen. Er stond een
straatorgel te spelen waar Peter gevoelig voor is. Hij zei: ‘Er is een gedicht van
Roland Holst waar precies in staat, wat ik voel bij het luisteren naar een straatorgel.’
Hij is uitermate onrustig over onze komende reis.
Nam afscheid in Huis ter Heide van mam. We spraken lang. Ik vertelde zoveel
mogelijk over Peter. Toen ik zei teleurgesteld te zijn dat hij als bodybuilder in zijn
blootje in Man en Muis op de Bühne zou gaan staan zei mijn moeder: ‘Ben nooit
erschüttert geweest van het heerschap.’ Erik van der Leeden kwam. Zou er veel over
willen schrijven.
De militaire commandant van Jakarta, de mij bekende37 generaal Amir Machmud
heeft bekendgemaakt het leger opdracht te hebben gegeven ‘iedere burger of militair,
die in de stad onrust veroorzaakt neer te schieten.’ Ze kunnen me nog meer vertellen
over het Suharto-regime. Nu het te laat is zullen heel veel Indonesiërs heimelijk
terugdenken aan de tijd toen Bapak de dienst uitmaakte.
Vanavond zijn we in Carré naar de American Dance Theatre met Alvin Ailey
gegaan.
Nadien zou Peter nog even het boek van Frederik van Eeden bij Membrecht
terugbezorgen. Het was onze laatste avond, maar ik bleef alleen in hotel Unique.
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New York
19 juli 1968
Kew Gardens
Vanmorgen was ik gaan wandelen in de stad en toen ik in hotel Unique terugkeerde
lag Peter doodmoe in bed. Na Stephen Membrecht het boek te hebben teruggebracht
was hij tegen een van de negerdansers van Alvin Ailey aangelopen en was bij die
jongen blijven slapen. Hij zei: ‘Ik wilde zover mogelijk van jou weg zijn.’ Dit was
dus een minder gezellig begin van een reis naar Amerika, waarvan ik me zoveel had
voorgesteld. Een onaangename scène volgde.
Tijdens de overtocht met KL-643 kwamen we weer heel dicht tot elkaar en bereikten
de gebruikelijke harmonie.
In de Albanese volksrepubliek is een Indonesian Tribune gesticht bestemd voor
de tegenstanders van Suharto en de aanhangers van Sukarno. Er verscheen een
reportage bij van zeven pagina's onder de titel Indonesia under facism. Zo is het ook
helaas. De schrijver van dit artikel, Sumartono, houdt het op 500.000 doden van het
Suharto-regime. Hiermee is de Albanese propagandamachine in overeenstemming
met andere cijfers, zoals gegeven door de Londense Economist. Sumartono citeert
zelfs C.L. Sulzberger uit de New York Times die op 13 april 1966 schreef: ‘One of
history's most vicious massacres has not yet ended in Indonesia. More people have
been slaughtered here during the past six months than in the entire Vietnam war.’
Dit is nogal niet wat. Maar Luns - en ik verdenk ook prins Bernhard ervan - loopt
de deur plat bij de Indonesische moordenaarskliek.
Drew Pearson heeft met Lyndon Johnson gesproken over diens besluit het Witte
Huis vroegtijdig te verlaten. Er hebben blijkbaar een reeks factoren meegespeeld.
LBJ ontving bijvoorbeeld niet minder dan 12.000 dreigbrieven. Hij zat tenslotte ook
in de stoet auto's toen JFK werd dood geschoten. Robert McNamara schijnt naar de
Wereldbank te zijn afgedropen, wel wetende dat Johnson zich zou terugtrekken.
Intussen was hij medeverantwoordelijk voor de aanwezigheid van een half miljoen
Amerikaanse jongens in de jungles van Zuidoost-Azië. Nadat Eugene McCarthy aan
de wedloop voor het Witte Huis was
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mee gaan doen had ook Robert Kennedy zich in de strijd geworpen wat voor LBJ de
laatste druppel is geweest. Hij wilde niet tegen een Kennedy strijden. Toen ook nog
zijn schoonzoon Chuck Robb naar Vietnam werd gezonden zou hij definitief hebben
besloten zich terug te trekken.38
Pas een aantal jaren nadien zou bekend worden, waarom LBJ er eigenlijk
het bijltje bij had neergelegd. Hij voelde zich op een oneigenlijke wijze
voorgelogen door zijn inlichtingendiensten. Hij wist waarschijnlijk ook
veel meer over de moord in Dallas en de dood van JFK, dan hij ooit tot zijn
dood toe zou prijsgeven. Waar hij wel in een later stadium vrijelijk over
zou spreken was het feit dat hij de CIA niet in de hand had en deze dienst
omschreef als ‘that damned murder incorporated’. Tijdens het zogenaamde
Tonkin Gulf incident zouden Noord-Vietnamese snelboten op de
Amerikaanse vloot hebben geschoten. Johnson werd razend en besloot ten
langen leste Hanoi en Haiphong te gaan bombarderen. Veel later zou
uitlekken dat Noord-Vietnam de Amerikaanse vloot helemaal niet had
aangevallen, maar dat de CIA het incident had ‘gearrangeerd’ om Johnson
hierna te kunnen overtuigen dat bombarderen van het Noorden
onvermijdelijk was geworden. LBJ verdomde het om langer zo door te
gaan.

20 juli 1968
Peter verkent de buurt in Long Island. We acclimatiseren. Hij zingt onder de douche.
Ik vond op een enveloppe notities, want hij leest veel. ‘De ziel bezit haar innerlijke
polariteit als onmisbare voorwaarde voor haar activiteit (...). Zowel theoretisch als
praktisch is polariteit inherent aan al wat leeft (...). Neiging van alle tegenstellingen
tot verzoening (...). Liefde is de eerste voorwaarde van alle kennis? De mens als deel,
kan het geheel niet begrijpen.’
Eerst naar St. Patricks. Twee kaarsen. Toen naar Richard Thieuliette. We aten
samen bij Mr. Waffle. Richard vertelde dat hij ‘vrij’ wilde zijn. Hij had een korte
affaire gehad met de man van Liza Minelli, een Australische jongen van vierentwintig
jaar. Later draaide Richard de platen van Hair voor ons. We zagen een film, The
Queen over drag-faggots.39

21 juli 1968
De stemming is deze dagen niet te beschrijven. Toch zei Peter dat iedere dag dat hij
zijn ogen opende, hij een gedeprimeerd
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gevoel had. ‘Daar zou ik wel eens met een psychiater over willen spreken,’ zei hij.
Rustige dagen. Peter raakt gewend aan Amerika.

22 juli 1968
De Sovjetatoomgeleerde, Andrei Sakharov, publiceert in tweeenhalve pagina in de
New York Times een soort persoonlijk witboek over de toekomst van de wereld onder
de titel Thoughts and Progress: Peaceful Co-existence and Intellectual Freedom.
Afgezien van het feit dat hij een vurig pleidooi houdt tegen de wapenwedloop, en in
het bijzonder de steeds verder opgevoerde nucleaire bewapening - Sakharov bouwde
voor de USSR de H-bom - ben ik verbaasd over zijn mededeling in deze gezaghebbende
Amerikaanse krant dat Stalin tussen 1936 en 1939 1,2 miljoen communisten in de
Sovjet-Unie liet arresteren. Vijftigduizend hiervan werden weer vrijgelaten, terwijl
zeshonderdduizend na martelingen en verhoren zouden zijn geëxecuteerd. Misschien
is het waar, maar welke gevolgen heeft een dergelijke uitbarsting in de belangrijkste
buitenlandse krant in de wereld?

23 juli 1968
Loet maakte Peter attent op de sportafdeling in de YMCA in Jamaica. We haalden
gisteren een lidmaatschapskaart. Peter oefent er nu.
Telefoneerde mam bij Theo in Zürich.
Jan Cremer nodigt ons uit naar Cape Cod te komen.
The Far Eastern Economic Review40 toont Bung Karno en Suharto op de omslag.
Een West-Duitser, O.G. Roeder, stelt de situatie in Indonesië voor alsof Suharto een
soort redder des vaderlands zou zijn. Maar wat me schokt is dat Bung Karno, die nu
zevenenzestig jaar is, inderdaad in een soort huisarrestsituatie leeft. Dochter
Rachmawati huwde met luchtmachtluitenant Surendo en de oud-president had
toestemming van het Suharto-regime nodig om de huwelijksplechtigheid in het huis
van mevrouw Fatmawati bij te wonen. Onvergeeflijk vind ik dat. Roeder weet
trouwens kennelijk niet waar hij het over heeft.

24 juli 1968
Anthony Dake laat me via een meneer Molenaar van de NTS meedelen dat mijn
diensten bij de Democratische en Republikeinse Conventies voor het presidentschap
niet nodig zijn. Dus ik telefoneerde Carel Enkelaar.
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Vanavond gingen we naar Hello Dolly, de musical met Pearl Baily. Peter had het
stuk al tweemaal, in Londen en in Stockholm, gezien met Philip Nasta. Hij verbaasde
zich dat ik af en toe wegdoezelde onder het gezang van Pearl Baily. Later zei hij:
‘Wat moet het eigenlijk erg zijn om lelijk te zijn in deze wereld, waar alles draait
om looks en sex.’

25 juli 1968
Twee van Peters verstandskiezen moesten worden getrokken. We hebben de auto in
Newark opgehaald. Ralph Wachs, de buurjongen, kwam binnenlopen en had
marihuana bij zich. Hij pafte er met Peter op los waar ik me groen en geel aan ergerde.
Maar later keerde de prima stemming terug. Allebei veel gelezen en tot laat zitten
praten. Perfecte stemming bij het slapen gaan.

26 juli 1968
In de week, die op 20 juli eindigde, was het laagste aantal Amerikanen gesneuveld
in Vietnam sinds lange tijd, namelijk 157 man. Tussen 1 januari 1961 en nu zijn er
26.097 jonge Amerikanen in Zuidoost-Azië om het leven gekomen.

27 juli 1968
In Greenwich Village Park zei Peter: ‘Hier loopt heel wat voer voor psychiaters
rond.’ En meteen erna: ‘Trouwens, ze zouden aan jou en mij ook een hele hap hebben.’
We maakten een autorit naar Long Beach, Long Island en dineerden in Finale in de
Village. Later slenterden we in de tippelstraten van dit artiestenkwartier en zaten op
het terras van Figaro naar mensen te kijken.
Amerika vecht dus in Vietnam voor democratie. De advocaat Truong Dinh Dzu
haalde 800.000 stemmen op zijn Ticket of the white dove. Deze eenenvijftigjarige
vredeskandidaat werd vervolgens door de militairen van de door Washington
gesteunde regering voor een gerecht gesleept en prompt naar een eiland verbannen.
Intussen hielden het hoofd van de militaire regering, president Nguyen Van Thieu,
en LBJ weer eens een vriendschappelijke ontmoeting op Hawaï. Ook de New York
Times beklaagt zich in een hoofdartikel dat het tijd wordt dat Johnson er voor zorgt
dat Dzu vrijkomt, want dat anders de situatie in Vietnam een nog grotere farce zou
worden.
Bij Trangbang moesten soldaten van de 101ste Air Cavalry Division een weg
schoonvegen van de Vietcong. Er kwamen ‘even’ dertien Amerikanen bij om het
leven en zevenentwintig werden gewond.
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28 juli 1968
Cape Cod
Gisteren zijn we via Wellfleet naar Cape Cod gereden en bereikten tegen middernacht
Jan Cremer villa in de duinen, op een paar passen van het schitterende strand. We
konden Jan nergens vinden dus overnachtten we in de Pilgrim's Motor Lodge.
Een prima dag vandaag. Jan is altijd nerveus, maar ik ben eraan gewend. We waren
aan het strand en hebben heel wat afgekletst. Foto's genomen. We hebben
paardgereden, want Jan heeft drie paarden. Dit was voor Peter een hele overwinning,
want als kind zag hij een paard op hol slaan en had er angst voor paarden aan
overgehouden. Het is hier prachtig. Er zijn twee meren en een vrijwel ongerepte
natuur. Peter vindt het absoluut heerlijk. Ik mis het lezen. Peter zei vanmiddag: ‘Ik
heb behoefte om te lezen.’ Soms praat hij ook over de ervaring een LSD-trip te willen
maken, wat ik net zoiets vind als van een brug springen om het eens te proberen. Ik
wil hem stimuleren in Amerika verder te studeren. Hij kan als model geld
bijverdienen.
Gouverneur Ronald Reagan van Californië is een buitengewoon enge man. Hij
noemt militante negers, die vice-president Hubert Humphrey tijdens een toespraak
in Watts bij Los Angeles uitjoelden vanwege de oorlog in Vietnam, ‘monsters’, die
beangstigend veel lijken op leden van de Hitler-jeugd, die de publieke discussies
ontregelden tijdens de dagen van Nazi-Duitsland. Reagan bazelt in de ruimte. Uit
Hongkong wordt gemeld dat Peking dit uitjouwen van Humphrey toejuicht, ‘like a
rat running across the street with everyone shouting throw something at it (...).’

29 juli 1968
In Saigon is bekendgemaakt dat er weer nieuwe verliezen van Amerikaanse toestellen
boven Noord-Vietnam zijn te melden; acht vliegtuigen, waaronder Skyhawks A-4
van de Marine, terwijl de rest van Amerika op het strand ligt, zoals wij.
Spreek zoveel mogelijk met Peter over zijn toekomst, maar het heeft weinig zin,
want het contract met John de Crane is getekend. Het ergert hem alleen maar. Een
enkele keer noemt hij me per ongeluk nog Philip. Soms denk ik alles voor niets te
hebben ondernomen en denk aan wat Pascal zei: ‘How unfortunate are those that let
themselves be ruled by their imagination!’ Hij voelt tot in de kleinste nuances wat
er in me omgaat maar het bevordert onze vakantie niet. Jan Cremer merkt ook
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wel wat er aan de hand is, maar is buitengewoon discreet vis-à-vis onze relatie. Hij
zei mijn energie te bewonderen, ‘het altijd maar weer verder te gaan.’ Telefoneerde
op verzoek van Jan naar Frits van Eeden in Den Haag, omdat er assistentie nodig is
voor de verzorging van de paarden. Maar Frits reageerde zonder blikken of blozen
negatief. Jan rijdt veel en ziet er lekker uit in zijn kale jeans en laarzen en met zijn
blonde kop. Peter en ik bleven thuis om te lezen. We gingen in Provincetown eten.
Jan wilde met de vrouw van zijn agent en vijf kinderen naar een openluchtbioscoop.
Laat lag ik in een lange stoel over onze situatie na te denken. De bomen ruisten, zoals
in mijn jeugd op De Horst. De paarden stonden zoet in hun omheining.

1 augustus 1968
30 en 31 juli kwam ik niet aan schrijven toe. Wij sliepen steeds in een soort bijhuisje.
Jans cottage was gesloten, dus wilde ik naar het dorp om koffie te drinken. Om 10.00
uur vroeg ik Peter of hij mee ging. Hij stond langzaam op en was zich om 10.30 uur
nog aan het scheren. Toen ik er wat van zei, sloot hij de deur, wat me razend maakte.
Ik vloog hem aan. Mijn zonnebril en horloge sneuvelden. Mijn gezicht bloedde zelfs.
Ik zei in mijn woede dat ik hem nog die avond op een vliegtuig naar New York zou
zetten. Peter schreef Jan een brief om te bedanken en we pakten onze spullen in. Jan
werd wakker, deed of hij verbaasd was en zei niets van onze ruzie te hebben gehoord.41
Peter verdween in de bossen en toen hij terugkwam omhelsden we elkaar. We hadden
opnieuw een heerlijke dag aan het strand en dineerden 's avonds met Jan in Wellfleet.
De rest van ons verblijf was perfect.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schreef dat zij via de VPRO een mooie preek van
dominee Kater had gehoord, die aansloot bij wat zij mij had geschreven. Zij had de
tekst opgevraagd en zond mij deze toe. Het gebaar roerde me zeer. Mijn bejaarde
vriendin, die ik al vijfentwintig jaar kende, bleef intens met mijn wel en wee meeleven.
Volgens dominee Kater zou er altijd ‘een zevende sluier overblijven, die het laatste
probleem van onze persoonlijkheid bedekt. Deze laatste sluier moet worden
geëerbiedigd. Maar dan moet ook de hierbij behorende eenzaamheid worden aanvaard.
Doet men dit niet in een romantisch verlangen naar een volstrekte eenheid van denken
en beleven, dan loopt een huwelijk gevaar. Die eenheid is ons men-

41

In de zeventiger en tachtiger jaren refereerde Jan Cremer nog wel eens aan die botsing tussen
Peter en mij, die hij natuurlijk wel degelijk had gehoord, maar altijd in good humor en
discreet. Dat vind ik een van zijn kenmerken.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

36
sen namelijk niet gegeven.’ Inderdaad verwoordde dominee Kater de essentie van
de spanningen in de relatie met Peter, spanningen die voortkomen uit mijn streven
naar het onmogelijke.
Gisteravond vond ik een brief van de heer A. Molenaar van de NTS, kennelijk de
bondgenoot van Anthony Dake, die andermaal bevestigde dat ik niet nodig was bij
de Republikeinse Conventie in Miami. Maar zojuist belde de NTS en werd mij
gevraagd per kortste keren naar Miami te vertrekken juist om ter plekke beschikbaar
te zijn tijdens deze Republikeinse Conventie. Peter en ik besloten er samen heen te
vliegen.
Ik belde mam. Erik van der Leeden had haar met een bos anjers bezocht, wat zij
zeer apprecieerde. Lief.

2 augustus 1968
Richard telefoneerde. Zijn stiefvader was na een partijtje vissen op het eiland Hoëdic
overleden. Schreef naar zijn moeder. Peter had gedroomd met een wat oudere vrouw
van dertig, met blanke laag uitgesneden tieten - ‘wat me zeer sexy maakte’ - in bed
terechtgekomen te zijn. Maar ze vertelde dat zij een echtgenoot had, die spoedig
thuis kon komen. De deur van de slaapkamer opende zich even en ging weer dicht.
De man was thuisgekomen. ‘Toen had ik geen rust meer. Je weet hoe ik ben.
Bovendien was het een bink, veel fijner dan de vrouw,’ zei hij.

3 augustus 1968
Rowe Congress Inn, Miami, Florida
De Republikeinse Conventie, die waarschijnlijk Richard Nixon gaat kiezen, is een
compleet gekkenhuis. Interesseert me totaal niet. Ik doe wat ik moet doen en informeer
Hilversum.

4 augustus 1968
De negerpsychiaters, William Grier en Price Cobbs van de University of California
Medical Center in San Francisco, hebben in hun boek Black Rage42 geanalyseerd wat
negers beroert tweehonderd jaar nadat Afrikaanse slaven werden geïmporteerd. ‘And
of the things that need knowing,’ schrijven zij, ‘none is more important than that all
blacks are angry. White Americans seem not to recognize it. They seem to think that
all the trouble is caused by only a few “extremists”. They ought
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to know better. We have talked to many negroes under the most intimate of
circumstances and we know better.’ Ik wil deze heren interviewen en op film zetten.
Wanneer we heerlijke dagen hebben schrijf ik nooit.

5 augustus 1968
Belmar Motor Inn
Naar hier verhuisd. Soms gaat Peter mee naar de Convention Halls. Het is naar onze
maatstaven waanzin wat daar gebeurt. We zagen de musical Sweet Charity. Ik vind
het maar nonsensgedoe. Jammer dat Peter zijn kostbare tijd aan Man en Muis gaat
verdoen.
We waren lange tijd aan het zwembad. Peter wordt ontzettend bruin. Hij leest veel.
Bij een artikel in de Saturday Evening Post merkte hij op: ‘Total mental health is
gewoon niet mogelijk, kijk maar naar mij of kijk naar jezelf. We zijn twee sprekende
voorbeelden.’ Hij is innerlijk senang want hij neuriet de muziek bij het zwembad
mee. Hij ging in zee en werd door drie dames aangesproken. Hij stond lang met ze
te praten. Ik observeerde ze van verre. Eén van hen legde haar hand op zijn borst.

6 augustus 1968
Geen spoor van spanning de laatste dagen. We beleven deze dagen als een droom.
Ik houd me bezig met contacten met CBS en NBC en moet af en toe met Anthony
Dake telefoneren, maar dat neem ik op de koop toe. Die man gunt mij het licht in
mijn ogen niet, maar hij kan me wat.
Psychiaters Cobbs en Grier maken duidelijk dat ‘if the black American is to be
truly understood, his history must be made intelligible (...). The past of the black
man is seen reflected in his daily life.’ Zij onderstrepen dat de neger in de VS een
beschadigd mens is. ‘It reveals itself in the temper and the ghetto and in the merging
rage now threatening to shatter this nation, a nation the black man helped to build
(...). The black man of today is at one end of the psychological continuum which
reaches back in time to his enslaved ancestors.’ (p. 24)
Mr. G.B.J. Hiltermann belde op. Hij maakte duidelijk dat, nu hij was gekomen,
mijn aanwezigheid verder niet noodzakelijk was, waarop ik antwoordde dat ik in
Miami was in opdracht van de NTS, dat ik niemand voor de voeten wilde lopen en
iedereen veel succes met de verschillende reportages toewenste. Ik besloot toch terug
te gaan naar New York.
‘Truth alone brings certainty: the sincere quest for truth alone brings peace (....).
One only consults the ear, because one is
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lacking in heart (...). Man is obviously made for thinking (...). Man's dualism is so
obvious, that some people have thought we had two souls (...). Memory is necessary
for all the operations of reason.’ - Pascal

8 augustus 1968
Mam is terug uit Zwitserland. Theo en Nellie hadden haar zeer verwend. Zij zag de
Miami Conventie op televisie en vond het een onbegrijpelijke vertoning. ‘Ik neem
aan dat de kijkdichtheid hier te lande nul is geweest,’ zei ze, ‘en dan het uiteindelijke
resultaat!’ (De verkiezing van Richard Nixon dus.) Ook juffrouw Boekhoudt schreef
wel eens naar de TV te hebben gekeken, ‘en ik moet zeggen dat geen van de kandidaten
me erg aan staat. Heeft een groot land als Amerika nu werkelijk geen betere figuren
voor deze zo uiterst verantwoordelijke positie?’ Over Peter schreef zij: ‘In elkaar
geloven is al erg belangrijk. We rammelen allen zo nu en dan aan gesloten deuren,
wat niets uithaalt. We moeten wachten en soms gaan ze vanzelf open. Ons ongeduld
maakt de man of de vrouw aan de andere kant van de deur alleen maar wantrouwend
jegens ons, als we die deur proberen te forceren.’
‘We are nothing but lies, duplicity, contradiction, and we hide and disguise
ourselves from ourselves (...). The world must be really blind if it believes you.’ Pascal
Wat er met mijn dagboekbladen is gebeurd tussen 8 en 27 augustus weet
ik niet. Ik denk dat ze bij Peter terecht zijn gekomen. Peter is in die periode
naar Nederland teruggekeerd en er zijn slechts enkele brieven uit die
periode bewaard gebleven. Het boek van de psychiaters Cobbs en Grier
had ik in die tijd uitgelezen. Kees van Langeraad zond op 27 augustus
1968 een telegram dat hij akkoord ging met het maken van een gefilmd
interview over het boek Black Rage. Ook een twintigtal telegrammen van
en aan de NTS bleven bewaard. Maar verder zijn deze drie weken een zwart
‘gat.’

27 augustus 1968
Mijn moeder schrijft zich ernstige zorgen te maken over de Sovjetinvasie van
Tsjecho-Slowakije. ‘Wat intens gemeen met z'n vijven tegen één!’ Henk Hofland
was op de televisie geweest. ‘Ik vond hem oud en nerveus geworden. Hij friemelde
voortdurend met zijn sigaretten, zonder te roken evenwel, maar het werkte irriterend
op de kijker. Wat hij zei was niet gek maar wel teleurstellend omdat de geleerde
heren eigenlijk niets anders beweerden dan de doorsnee intelligente lekenobserver
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ook ter tafel gebracht zou hebben. Je werd er niets wijzer van.’ Ook weer een lieve
brief van juffrouw Boekhoudt, die sterk afraadt Peter naar Holland achterna te reizen.
‘Je zult moeten afwachten tot hij weer contact zoekt.’ Zij tekende met ‘je Auntie,
die nog steeds hinkt ondanks massage en bestralingen.’ ‘Love is to me that you are
the knife which I turn within myself.’ - Kafka43
George de Mohrenschildt zendt een gekleurde kaart van Sartre op elfjarige leeftijd.
Hij betreurt het dat ik heb laten weten niet te kunnen komen, terwijl hij herhaalt dat
zijn vriend, rancher Sylvester Dason ‘is anxious to see you’.44
Wat ik nodig heb is stilte en nog eens stilte. Stilte in mijn hoofd, stilte in mijn ziel.
De machinerie moet tot stilstand komen om Peters vertrek te verwerken.
Om 14.00 uur vertrek met TWA naar Los Angeles.
Lees in De Jongen van prof. dr. P.J.A. Calon.45 Hij beschrijft, wat hij noemt ‘de
meest beslissende periode in het menselijke leven, die welke de jongen overleidt van
kind tot man.’ Ik krijg tranen in mijn ogen. ‘Het is een tijd van verlies wat het
kinderlijke betreft, doch van winst wat het volwassene aangaat. Het verlies brengt
een terugblik en een weemoed met zich mee.’ Via de koptelefoon in dit toestel luister
ik naar Mahlers vierde symfonie, herinneringen aan Bruno Walter en Desi Halban.
Zit een tekst voor een telegram aan Peter te bedenken, want hij is morgen jarig.
Calon: ‘Een juiste muzikale opvoeding is voor het toch al onevenwichtig gevoelsleven
van de jeugd van niet te overschatten belang.’ (p. 48)

Los Angeles
Zat in een telefooncel met de hoorn in mijn hand om een verjaarstelegram te zenden,
maar ik was niet in staat mijn gevoelens en gelukwensen te formuleren.

29 augustus 1968
Suharto liet opnieuw drie communisten executeren, te weten de Politbureauleden
van de PKI, Njono en Sudisman en een provinciale leider van de PKI Wirjo Martono,
ondanks een persoonlijk verzoek van president Nikolai Podgorny van de Sovjet-Unie
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Franz Kafka, Letters to Milena, Schocken Books, New York 1962, p. 200. Zend een exemplaar
per luchtpost naar Peter.
Volgens Croiset was op de ranch van Dason het complot om JFK te doden gesmeed.
P.J.A. Calon, De psychologie van de jongen van de laatste schooljaren tot aan de volwassen
leeftijd, De Toorts, Haarlem.
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dit niet te doen. Verzoeken om gratie van generaal Supardjo en inlichtingendienstchef
Sjam werden eveneens door Suharto afgewezen. Hoeveel onwettige en wraakzuchtige
moorden heeft deze man langzamerhand op zijn geweten?
In de National Inquirer46 was een gesprek verschenen met Loran Hall (39). Deze
man was vijf weken voor de moord op JFK een bedrag van vijftigduizend dollar
aangeboden om deel uit te maken van het moordcommando. Hall was reeds door
Jim Garrison gehoord en de NTS was er mee akkoord gegaan dat ik hem zou filmen.
Via Garrison wist ik Hall te vinden. Ik filmde met een locale CBS-crew. Zijn huis
stond in een buitenwijk van Los Angeles.47 Een tweedeurs beige Cadillac stond langs
het gras geparkeerd. Hij zei van huis uit beroepsavonturier te zijn, en ik dacht terug
aan Werner Verrips. Aanvankelijk was hij pro-Castro geweest, maar na diens
metamorfose tot communist had Hall La Sambra, een anti-Castro verzetsbeweging
geleid. Hij werd op Cuba gevangengenomen en had zeven maanden in Castro's
gevangenissen gezeten. Teruggekeerd in Florida kwam hij in contact met de CIA. Hij
hielp raids op Cuba organiseren. Hij probeerde van rijke oliebaronnen in Dallas geld
te krijgen om zijn avonturen te financieren. Hij werd bij een van die bezoeken aan
Dallas zelfs gearresteerd, omdat de politie verdovende middelen in zijn auto zou
hebben gevonden.
In Dallas was hij in aanraking gekomen met een lid van de Dallas Petroleum Club,
Lester L. Logue. In de dagen dat Fulgencio Batista nog dictator in Havana was hadden
Logue en De Mohrenschildt nota bene samen een onderzoek naar oliebronnen op
Cuba ondernomen. Hall vertelde in deze kringen geen enkel probleem te hebben
gehad om aanzienlijke sommen geld te krijgen voor het organiseren van een
moordaanslag op Fidel Castro. Het was trouwens Logue geweest, die de vijfduizend
dollar borgsom had betaald om Hall weer na zijn arrestatie op vrije voeten te krijgen.
Logue was hier wel toe verplicht, omdat Hall diezelfde dag in diens garage een zware
vrachtwagen had geparkeerd volgeladen met wapens bestemd voor de bevrijding
van Cuba. Daarop legde ik op film Halls belangrijke onthulling vast dat in het bijzijn
van minstens vijf andere vooraanstaande personen uit Dallas hem, Loran Hall, werd
toegevoegd: ‘Wat zou je ervan zeggen wanneer we je, in plaats van Fidel Castro te
vermoorden, vijftigduizend dollar gaven om JFK dood te schieten?’ Hall zou zich
hebben teruggetrokken. Hij
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National Inquirer, 1 september 1968.
Het adres: 2633 Military Avenue.
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had er geen enkel bezwaar tegen een communist als Fidel Castro om zeep te helpen,
maar de president van Amerika, daar deed hij onder geen beding aan mee. Op de
vraag waarom hij vijf jaar na Dallas was gaan praten, antwoordde hij dat er
langzamerhand teveel mensen die indirect bij de kwestie waren betrokken, werden
vermoord.
Vlieg met American Airlines naar Dallas, Texas. Ik wil zo snel mogelijk via George
de Mohrenschildt natrekken, wie deze Lester Logue is. Het is altijd nuttig George
en Jeanne zelf opnieuw te spreken. Loran Hall had een tatoeage met een dolk op zijn
arm. Hij was conservatief. ‘I like to see blood,’ zei hij, ‘I like a good fight, but I will
not kill the president of the United States.’ Hij was slordig en viezig. Wanneer hij
een geheimzinnig binnenpretje produceerde veranderde zijn hele smoel van
uitdrukking. Eigenlijk is het gesprek niet best verlopen. Ben nijdig op mezelf. Zag
geen kans de draad vast te houden. Ook vertrouwde ik Merle Severn, de leider van
het CBS-team, voor geen cent. Ik liet de film trouwens niet bij CBS, maar nam die
zelf onontwikkeld mee.
Ik lees in Calon. Een boek dat van invloed op Peter moet zijn geweest, want hij
wilde dat ik het las. ‘Inkerende tot zichzelf en in zijn toestand van eenzaamheid,
ontdekte de jongen, gelijk wij reeds zagen, niets dan tweespalt.’48
Loran Hall zei geen stuiver voor mijn leven te geven, nu ik naar Dallas vloog. Na
bij hem te zijn geweest, wist men dat ik Lester Logue op het spoor was. ‘The police
will arrest you on a phony charge, destroy your film, and you will be found the next
morning hanged, suicide of course.’ Kreeg er Verripsachtige spookbeelden van.
George en Jeanne haalden me van het vliegveld.
Het scheen George te amuseren dat ik zijn vriend en collega Lester Logue wilde
ondervragen over de vijftigduizend dollar om JFK te vermoorden waarover in zijn
kantoor was gesproken. We zochten zijn telefoonnummer op in het ledenboekje van
de Dallas Petroleum Club. Logue gaf toe Hall te kennen, maar hij was een psychopaat.
Toen ik Logue vertelde wat Hall mij op film had meegedeeld begon hij onmiddellijk
te dreigen met zijn advocaat en de FBI. Of ik morgenochtend maar even op zijn
kantoor wilde verschijnen om de beschuldiging te herhalen. Ik voelde me gesterkt
door mijn film en antwoordde dat ik gaarne aan zijn verzoek wilde voldoen.
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Een advocaat uit Fort Worth, Joe Clark en diens vrouw, van geboorte een Russische
prinses, kwamen eten. Jim Garrison had George en Jeanne inderdaad uitgenodigd
om naar New Orleans te komen, maar ze hadden geen zin om te gaan. George hield
zich bezig met de verkiezing van Eugene McCarthy. Verder had hij met de
ambassadeur van Haïti in Washington onderhandeld over de aankoop van mineralen
voor de staalproductie. Hij noemde de ambassadeur overigens een big-time crook,
die de verkoop van mineralen liet afhangen van het feit of zijn zoon een baan in de
VS zou kunnen krijgen.
Ook gaf George de Mohrenschildt mij een opstel van vijf pagina's, Comedians
49
USA. Hij geeft een overzicht van de meer dan belachelijke wijze waarop de befaamde
commissie onder voorzitterschap van opperrechter Earl Warren te werk is gegaan
bij het onderzoek naar de moord op JFK. Hij noemt het gedrag van de onderzoekers
een tragikomedie en vervolgt: ‘It is time for all of us to face realities and to know
the facts instead of being actors in a scenario which may end tragically (...).’50
We dineerden in de tuin van 3607 Charming Lane in Turtle Creek Village.

30 augustus 1968
Vanmorgen deelde de gisteren nog opgewonden en dreigende Lester Logue kalm
mee dat de FBI niet geïnteresseerd was om de door hem voorgestelde ontmoeting
met mij in zijn kantoor bij te wonen.
Eigenlijk overstelpte George mij iedere keer met informatie over de
petroleumwereld van Dallas. Richard Hunt verdient bijvoorbeeld driehonderdduizend
dollar per dag. Hiervan zou zevenentwintig procent belasting aftrekbaar zijn. George
sprak over een collega in de petroleumindustrie, die als gevolg van de druk van het
bedrijf malende was geworden. Een andere petroleum-kennis, die eveneens getikt
was geraakt, blijft zijn zaken vanuit een psychiatrische kliniek leiden. Hij toonde me
een brief van de moeder van Jacqueline Kennedy in reactie op de moord op Robert
Kennedy. Hij moest in de ochtend even naar een advocaat in verband met een
landaankoop aan de grens met Mexico, waar een kennis, een Mexicaanse
luchtmachtgeneraal, een gigantisch stuk land bezit. Hij kletste maar door, tot het
moment dat hij me op Love Field afzette en zei: ‘I would
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Het stuk bevindt zich in mijn dagboek.
Wat wilde George hier zeggen? Zijn eigen leven zou vroegtijdig eindigen. Het werd een
zelfmoord genoemd, maar dit was uitgesloten: hij werd vermoord.
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not mind, if they blew up this country with a hydrogen bomb. I have no hope
whatsoever for this country (...).’
Calon: ‘De belangenloze liefde, die 's mensens grootste geluk uitmaakt, is gericht
op de persoon van de ander in haar geheel, met al haar belangen, met name haar
hoogste belangen: de geestelijke. Juist omdat deze liefde op het hoogste en diepste
in de ander is afgestemd moet zij ook regulerend zijn voor al de eerder omschreven
contactvormen. De vriendschapsliefde is, gelijk St. Thomas zo scherpzinnig ontleedde,
een alle goeds aan elkaar toewensen en realiseren: ze veronderstelt een innige
levensgemeenschap, een samenzijn in ruimte en tijd niet alleen, maar veel meer nog
een deel hebben aan elkaars intieme leven. De beminnenden wekken elkaars hoogste
mogelijkheden: zij verwerkelijken elkaars persoonlijkheid.’ (pp. 142-143)
Viel in een diepe slaap in het vliegtuig.

31 augustus 1968
Kew Gardens
Brandde twee kaarsen in St. Patricks.
Twee brieven van Peter ontvangen. ‘Ik begrijp heel goed dat je een verschrikkelijke
tijd gehad zult hebben in schrille tegenstelling tot drie zalige weken. Toch zie ik dit
gebeuren als zinvol. Een verandering in die toestand zou en moest er komen. Je bindt
je teveel aan me. Dit kan een tijdje goed gaan maar dan wordt het te veel. Dit moet
wel zeer onmenselijk voor je klinken, maar ik weet dat het zeer reëel is wat ik zeg.
Ik kan verder niet veel over mezelf schrijven. Heb wat vage onbestemde verlangens,
elke dag opnieuw, ben vaak down en gauw geroerd. Ik geloof dat we altijd blijven
verlangen, hunkeren naar iets dat we niet hebben (dat iets kan zeer vaag zijn). Als
we in ons verlangen zijn bevredigd, dan komt er weer iets anders opdagen, zodat we
ons weer onbevredigd voelen. Wij, Sehnsucht-achtige ondingen, zijn nooit te
bevredigen. Wie doet er wat aan? Love.’
In zijn tweede expresse zat hij in de trein in Carp te lezen over Individual
Psychology. Amerika leek hem al weer ‘een verre droom’, ‘en andere dromen
overschrijden alweer de drempel. Ik heb de laatste tijd erg veel mensen ontmoet. Het
doet me allemaal niets. Ze willen allemaal hetzelfde.’ Hij ontving het Kafka-boek
en las daarin. ‘Ons laatste telefoongesprek ging erg moeilijk. Ik voel dan zoveel
onderdrukte gevoelens, gedachten en vragen in je, dat maakt me gewoon sprakeloos.’
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1 september 1968
Fidel Castro organiseerde op heel Cuba demonstraties ter ondersteuning van de
Sovjet- invasie van Tsjecho-Slowakije.
Jonathan Raymond meldde bij zijn ouders in Guilford, Connecticut te zijn. Belde
hem op. Ondanks de prachtige dag zei hij in ‘a general state of depression’ te zijn.
Hij verkocht zijn cello. Hij gaat naar Brandeis University bij Boston om nog meer
filosofie te studeren.
Studeerde op de vleugel in Richards flat op Chopin. Hij heeft nu contact met de
acteur Hiram Keller, die in Hair zit. Hiram werd eerst onderhouden door een oudere
dame, nu door een oudere heer. Hij is een beauty indeed. We zagen samen de film
Rachel, Rachel.
's Avonds met vlucht 74 van Pan American Airways naar Amsterdam. De Jongen
heb ik uit. Ben begonnen in C.G. Jungs Modern Man in search of a Soul.51 Vind
boeiende gedachten. ‘Society awards achievement, not personality.’ (p. 102) Of:
‘Ideas, we do not create them: they create us.’ Of: ‘Psyche is the whole which
embraces consciousness, and it is the mother of consciousness.’ De patiënt in een
kliniek voor de overspannen mens, ‘with a rare twilight state of consciousness.’ ‘The
meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there
is any reaction, both are transformed’. (p. 49) ‘Our world is so exceedingly rich in
delusions that truth is priceless.’52
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C.G. Jung, Modern man in search of a soul, Harcourt, Brace & World, New York 1933.
Er is geen beginnen aan alle notities uit boeken, die ik in mijn dagboek overnam hier te
reproduceren. Doe slechts een vluchtige greep hieruit.
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Huis ter Heide
2 september 1968
Peter kwam naar Amsterdam. We gingen in de Prinsenkelder eten, waar we Cees
Meijer, mijn hoofdredacteur uit Zaandam, ontmoetten. Peter had zijn standpunt
zorgvuldig voorbereid. Hij verbaasde zich dat hij eindelijk onder woorden kon brengen
dat onze relatie, zoals deze tot nu toe was geweest kapot moest. Bij Philip Nasta
voelde hij zich veilig en warm. (Hij wees op zijn body, zijn binnenste.) ‘Voor jou
ben ik bang, heb ik angst, en dit is altijd zo geweest. Pas wanneer je niet meer zoveel
van me houdt zal ik je mijn vriendschap kunnen bewijzen. Voorzover dit mogelijk
was heb ik mij in liefde aan Philip gegeven. Het was een overgave. Onze relatie is
verkeerd begonnen. Ik ben nooit verliefd op je geweest, want misschien was ik dan
echt van je gaan houden. Nu kunnen we de klok niet meer terugdraaien en opnieuw
beginnen. Toch heb je een gat in mij geslagen wat niet meer te dichten is.’ Het werd
een uiterst emotionele dag. 's Avonds laat in bed zei hij opeens: ‘Geef me je hand.’
Voelde me verpletterd.53

3 september 1968
We zijn nog steeds in Zandvoort. De avond valt. De lucht is schitterend. Peter doet
met zijn bruin verbrande blote lijf in een legerhemdje oefeningen op het strand. Hij
draagt mijn laarzen. Hij gaat joggen langs het strand. Ik kijk hem na. ‘I love you in
a very special way,’ zei hij nog.
Ik verdiep me in Carp. ‘De behoefte aan veiligheid is een algemeen menselijke
en zeer diepgevoelde levensbehoefte, wellicht de diepste grond van alle streven (...).’
Of: ‘Door middel van alle mogelijke reacties tracht het zich zwak en bedreigd
voelende ik te ontkomen aan “gevaar”.’ Carp meent dat een streven naar zelfbehoud
dikwijls een reactie kan zijn op een vage beleving van onmacht. Er wordt een
schutsmuur opgebouwd, waarachter een streven naar veiligheid de meeste bevrediging
kan vinden. Hoe een compromis te bereiken tussen de drang tot zelfbehoud en
zelfovergave, dat is wat Peter momenteel zo
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bezighoudt. Soms denk ik dat ik juist door mijn overgave hem in Philips armen
terugdrijf. Zoals ik misschien door aan te dringen mee naar Amerika te gaan hem in
versneld tempo naar de musical heb gejaagd. Hij tekende trouwens het contract met
John de Crane. De repetities zijn begonnen. Ik vind dat hij de neiging heeft teveel te
drinken, wat een gewoonte is, die hij bij Philip schijnt te hebben geleerd. En dan zegt
hij weer: ‘Soms wilde ik dat ik oud en lelijk was. Wat zijn de mensen toch onecht.
Ze zijn allemaal op hetzelfde uit: seks.’
Jung: ‘An insane person is hopelessly at the mercy of his voices.’

4 september 1968
Hollandse regen
Lees Eenzaam van August Strindberg dat we samen kochten. Niet al te bijzonder.
Ik houd onveranderlijk en onomstotelijk van Peter. Het is een sublieme, volmaakte
genegenheid. Toch ben ik onuitsprekelijk triest van binnen.

5 september 1968
We kochten de Kreeftskeerkring van Henry Miller. Ik reageer op dit boek precies zo
als op Jan Cremer. Een paar pagina's is voldoende om het voorgoed dicht te slaan.
Ik kijk naar mams honden. Zou een dier het verdriet van een mens aanvoelen?
Geen verdriet in de zin van pure tranen, maar verdriet van onuitspreekbare zielenpijn?
Pijn, die ook weer geen pijn is in de letterlijke zin van het woord.
Paul Tillich zegt in de Bres dat ik van Peter leende: ‘Iemand die iets begrepen,
ondervonden heeft van de diepgang van het leven, die heeft iets van God ervaren.’
En Kierkegaard zegt in hetzelfde nummer: ‘De waarheid, de hoogste waarheid, die
een levend mens deelachtig kan worden, is de objectieve onzekerheid, die verkregen
is door de hevigste persoonlijke ervaringen.’
Peter zei wel dat hij tegen Philip Nasta had gezegd een dieper contact met mij te
hebben. Ik antwoordde: ‘Geestelijk contact, Peter, is de hoogste vorm van alle
contact.’ Ik ben hier zeker van, heel zeker, ook wat duurzaamheid betreft.’
(Nu vind ik alsnog notities uit augustus)

21 augustus 1968
08.50 uur
Ellen Thomassen belde met het nieuws dat legereenheden van
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de Sovjet-Unie naar Praag zijn opgerukt. Dat wordt een soort Russisch-Dominicaanse
Republiek-avontuur. Ze zijn allemaal gelijk en doen hetzelfde, invasies organiseren
wanneer het in hun kraam te pas komt.
Mejuffrouw Boekhoudt schreef weer exact waar het op stond. Peters plotselinge
vertrek uit New York verbaasde haar. ‘Of benauwde zijn afhankelijkheid van jou
hem toch uiteindelijk? Ik hoop dat jullie samen nog een goede weg hebben kunnen
vinden.’
Om 19.00 uur luisterde ik naar George Ball in de Veiligheidsraad van de VN, die
de Amerikaanse verontwaardiging over Praag verwoordde. Toch trad Lord Caradon
verfijnder en diplomatieker op. Ambassadeur Malik van de USSR zei het een treurige
zaak te vinden om de heren Ball en Caradon, ‘representatives van imperialistische
financiële kringen’ het communistische regime in Praag te horen verdedigen. Ik vond
de lange rede van Malik meesterlijk. Daarop, in een dramatisch moment, nam de
vertegenwoordiger van Tsjecho-Slowakije het woord aan de hoefijzervormige tafel.
Dostojevski schreef in zijn dagboek dat hij, twee weken nadat zowel zijn vrouw
als zijn broer waren overleden, voor het eerst weer ontluikende knoppen in de bomen
ontwaarde. Gevoelens van diepste terneergeslagenheid zouden zich na veertien dagen
weer geleidelijk gaan oplossen. Het enige wat niemand je kunt afnemen is de liefde
voor muziek. Ik schreef mam: ‘I will always remember you and be grateful for having
given me the love for music.’54
Bij thuiskomst nog een langdurig telefoongesprek met mevrouw Marguerite Oswald
gevoerd. Arme vrouw. ‘I am holding the cards (in JFK's assassination) (...) when they
used my son as a patsy, no-one banked on Marguerite Oswald.’ Ik denk nog steeds
dat zij gelijk heeft en Oswald de moord niet heeft begaan. Maar hoe kan deze moeder
dit ooit bewijzen? Zij vecht in haar eentje tegen alles en iedereen.
Jung: ‘The psyche is a self-regulating system that maintains itself in equilibrium
as the body does (...).’

22 augustus 1968
Sergeant Joseph Payne (48) uit Copperhill Tennessee, is in plaats van zijn zoon Larry
naar Vietnam gegaan. Hij is gesneuveld. Het doet me denken aan de vader van Martin
Portier, die op Java zijn leven offerde opdat zijn zoon gespaard zou blijven.
De auto gaat 30 augustus weer terug naar Holland.
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Zit weer in de Veiligheidsraad. Allemaal leeg geklets. Het Sovjet fait accompli in
Praag is niet meer terug te draaien. Wie gaat de USSR te lijf om ze op hun fouten te
wijzen?
Lees Letter to his Father van Franz Kafka.55 Zend Peter vast een telegram om hem
te wijzen op het bestaan van dit uitzonderlijke boekje. Het begint: ‘Dearest Father,
You asked me recently why I maintain that I am afraid of you....’ Typical.56 Het is
een vernietigend oordeel geworden. Ik lees het boekje met het oog op de relatie tussen
Peter en zijn vader. Wat zou ik zelf uiteindelijk schrijven indien ik ‘een brief’ aan
mijn eigen vader zou moeten samenstellen? Eigenlijk is mijn voornaamste conclusie
over dit boekje, hoe ontzettend ik (als oudere) tekortgeschoten ben tegenover Peter.

Veiligheidsraad, VN
The show goes on. George Ball en Lord Caradon zijn op tijd. Ook de afgevaardigde
van Paraguay. Verder is er nog niemand. Willebrord Nieuwenhuis zegt te hebben
gehoord dat Alexander Dubcek is vermoord. George Ball houdt later een uitstekende
redevoering.
‘You have hardly ever humiliated me more deeply with words and shown me your
contempt more clearly,’ schrijft Kafka. (p. 107) Helaas herinner ik me dergelijke
momenten tussen mijn eigen vader en mezelf. Misschien vond ik het aller
vernederendst, wanneer hij zijn minachting toonde in het bijzijn van bijvoorbeeld
een onderwijzer of leraar.
‘I am mentally incapable of marrying,’ aldus Franz Kafka.
Wat de afgevaardigden van de Sovjet-Unie en Bulgarije hier vanavond in de
Veiligheidsraad te berde brengen is walgelijk. Ambassadeur Malik is aan een
filibuster, een marathonrede, begonnen.

01.25 uur (nog steeds in de VN)
‘Life is more than a Chinese puzzle.’ - Kafka

23 augustus 1968
Droomde voortdurend van Peter. Hij wachtte in de auto op de Baarnseweg, een beeld
uit mijn jeugd in Bosch en Duin. Zou hem 1001 vragen willen stellen.
Suharto heeft weer eens een generaal-majoor en dertien hoge
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Franz Kafka, Letter to his Father, Shocken Books, New York 1953.
Ik kende dat gevoel maar al te goed uit mijn eigen jeugd. Hebben niet alle kinderen dergelijke
ervaringen, helaas?
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officieren laten arresteren. Het houdt niet op. Hij is blijkbaar vastbesloten de wortels
van het Sukarnisme uit te roeien.
Telefoneerde Peter in Tilburg. In tweeëndertig notities vatte ik ons gesprek samen.
Hij antwoordde op de vraag of hij zich verheugde op zijn musical: ‘Nee’. Dit
verbaasde mij.
Ging bij Richard piano studeren. Hij zei: ‘Ik zou allang met Peter zijn gestopt.
Maar jou kennende moet je maar eerst terug naar Holland gaan.’ We gingen samen
naar La Rive Droite. Volgens Jan Cremer is het puur masochisme dat ik niet wil
aanvaarden dat Peter met mij geen liefdesrelatie wenst.

24 augustus 1968
VN
George Ball zit naast me met ongepoetste schoenen en een kopje koffie. Toch is hij
redelijk bezig in de Veiligheidsraad.
Ik woon nu al twee weken bij Richard. We leven langs elkaar heen. Alles blijft
aan de oppervlakte. Hij ontwijkt ernstige onderwerpen en luistert het liefst naar
Barbara Streisand en Nina Simone en hecht grote waarde aan de woorden van die
liedjes. Ik heb hem misschien maar tweemaal omhelsd.

25 augustus 1968
Waarom realiseer ik me toch steeds onvoldoende dat Peter pas 22 jaar is? ‘It is highly
important,’ schrijft Jung, ‘for a young person who is still unadapted and has as yet
achieved nothing, to shape the conscious ego, as effectively as possible - that is to
educate the will.’ Hoe kan ik hem hierin verder stimuleren?
‘By what criterion do we judge something to be an illusion? Does there exist for
the psyche anything which we may call “illusion”? What we are pleased to call such
may be for the psyche a most important factor in life - something as indispensable
as oxygen for the organism - a psychic actuality of prime importance (...). It is highly
probable that what we call an illusion is actual for the psyche (...) as if what we call
the real were not equally full of illusion.’57
Zag For the love of Ivy met Sidney Poitier.
Ik kwam trouwens Paul Newman tegen en keek hem recht in zijn ogen. Deze zijn
bijzonder, maar zijn ze echt?
Laat in de avond belde Jerome, de negerjongen die Peter in de YMCA ontmoette
en over wie we de heftige ruzie kregen, die Peter overhaast naar Holland deed
terugkeren. Wel vreemd dat hij steeds opbelt wanneer ik juist over Peter in de put
zit. Hij werkt
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C.G. Jung, Modern Man in search of a Soul, pp. 72-73.
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als model en beklaagde zich over het feit dat die hele modewereld uit nichten bestaat.
‘Ze komen je dan zogenaamd in de kleren helpen, maar de clou is dat ze je willen
pakken, betasten en nog veel meer willen doen.’ Dit speelt zich dan in de
verkleedcabines af. Hij, Jerome, deed hier natuurlijk niet aan mee. Hij hoopte dat
Peter hem zou opbellen. Hij zanikte weer over diens prachtige schouders en lijf. Toch
schijnt het dat Peter nooit iets met deze Jerome heeft gehad en niet eens wist of
Jerome wel gay was.58
Jean Paul Sartre noemt de Sovjetinvasie van Tsjecho-Slowakije een oorlogsmisdaad
onder internationaal recht. Hij maakt overigens ook deel uit van het Bertrand
Russell-tribunaal dat tot eenzelfde conclusie kwam ten aanzien van de Amerikaanse
oorlogsmisdaden in Vietnam. US-USSR, één pot nat.

26 augustus 1968
Tot in de nacht met Richard gepraat. ‘Wim,’ zei hij op zijn speciale manier, ‘you
don't know how lonely I sometimes feel, how much I want to love, may be to have
only a little bit of true love, but I seem unable to find the real thing.’ Hij kwam bij
me op bed liggen, want we slapen apart. Hij greep als Erik mijn hoofd en lag zo een
hele poos naast me. Eindelijk omarmden we elkaar weer in pure affectie, terwijl seks
geen moment aan bod kwam. Hij zei: ‘How can I speak of love, when actually I am
not ready for it? I want to love.’
Lees Letter to Melina van Kafka.
(Hier houdt het teruggevonden en apart voor Peter geschreven deel op.)

7 september 1968
Huis ter Heide
Heb twaalf uur geslapen. Sinds ik Peter heb leren kennen, ken ik deze spanningen.
Soms zijn ze ondragelijk. Ben dermate snel geïrriteerd dat ik me zelfs aan mam erger
wanneer zij tegen de honden spreekt alsof het baby's zijn.
Hugo Scheltema (50) gaat E.L.C. Schiff opvolgen als ambassadeur in Jakarta.
Vind in Charlotte Bühler prachtige fragmenten over Kant die in 1724 als vierde
kind van een meesterriemsnijder in Koningsbergen werd geboren. Eigenlijk wist ik
niets over zijn leven.59

58
59

Waarschijnlijk was de hele rel om Jerome dus onnodig geweest, inbegrepen Peters vroegtijdige
vertrek. Mijn blinde jaloezie speelde nog altijd parten. Vreselijk om aan terug te denken.
dr. Charlotte Bühler, De menselijke levensloop als psychologisch probleem, Bijleveld
paperback, Utrecht 1962, pp. 132-136.
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Het ontdekken van de waarheid was voor Kant steeds het beslissende doel, waarvoor
het aanzien van de persoon op de tweede plaats moest komen. Is een dagboek, als
het mijne, niet insgelijks een permanent, misschien neurotisch proberen vast te leggen
van wat er dagelijks aan waarheid om je heen leeft?
Ik lees Bühler misschien vandaag nog uit. Ik raas en raas maar verder. Kant: ‘Toen
ik een vrouw nodig had kon ik er geen onderhouden. Nu ik daartoe wel in staat ben
kan ik er geen meer gebruiken (...).’ Precies. Kant streefde naar ‘de zuiverste
oprechtheid ten aanzien van de verborgenste dingen des harten (...).’
Ik geloof in een doortrekken van geestelijk contact - als met Peter - naar de zinnen
en seks, en niet andersom. Overigens hebben we 26 augustus 1966 voor de laatste
maal de liefde bedreven, of liever seks gehad. I will never ever ‘rape’ Peter. Van
hem zou ik na pure liefde te hebben ontvangen pas tot contact met zijn lichaam willen
overgaan.
‘De liefde is de meest grenzeloze kracht die ooit heeft bestaan (...) maar wanneer
men oud wordt, hebben degenen die je het liefste zijn je niet meer nodig en daarmee
maakt men zich ook los uit het leven als een stervende plant (...),’60 aldus schreef de
vrouwenarts Marie Heim-Vögtlin.
Voor ik het licht uitdraai spreek ik tot Peter in bed.

8 september 1968
Huis ter Heide
Bezocht Lex Poslavsky61 op de WA Hoeve. Hij vertelde C.G. Jung gekend en ontmoet
te hebben. Hij noemde Jung een der imposantste figuren die hij ooit had ontmoet.
We spraken over oppervlakkigheid en diepte in de psychiatrie. Hij zou graag willen
dat ik een groepstherapiebijeenkomst zou bijwonen. Ik zei me groepstherapie, na het
lezen van Jung en Bühler, nauwelijks meer te kunnen voorstellen. Hij adviseerde me
Relations in Public; Microstudy of the public order van Erving Goffman te lezen.62
Hij wilde ook Van de koele meren des doods voor me uit de bibliotheek van de WA
Hoeve halen. Peter wil ook dat ik dit boek van Frederik van Eeden lees. Hij wilde
me ook het commentaar van professor Rümke op dit werk geven.63
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Charlotte Bühler, p. 153.
Mijn oom en geneesheer-directeur van de WA Hoeve, Den Dolder.
Erving Goffman, Relations in Public; Microstudy of the public order, Basic Books, New
York 1971.
Wereldbibliotheek, Amsterdam (1969). Kocht dit boek in 1973, maar kon er niet mee in
contact komen.
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9 september 1968
George de Mohrenschildt schrijft vanuit Dallas, Texas dat een zekere Boxley, een
assistent van Jim Garrison, ‘a rather suspicious character’, bij hem aan de deur was
gekomen en zich had gelegitimeerd. Boxley had zich erop voor laten staan voor de
CIA te hebben gewerkt en George vroeg me nu om via Garrison erachter te komen
of deze man werkelijk voor hem werkte. ‘Boxley asked me to go and see Garrison
but launched a veiled threat that they might also subpoena me if I don't go and see
him. This I don't like. I do not want to get mixed up in this filthy business. He also
asked if I had given his essay Comedians USA to Garrison.’64
Kierkegaard leed aan vergelijkbaar euvel. Charlotte Bühler vertelt dat hij twee
jaar lang intens verliefd was op een vrouw waar hij twee jaar lang niets van liet
merken. Toen volgde het aanzoek. Daarop had zij hem ‘met zulk een grenzeloze
overgave lief dat hij zich op een ondragelijke wijze bezwaard en gebonden voelde.’
‘Een juiste redenering is ook kwetsend.’ - Stendhal
Zacht herfstweer. Twaalf etudes voor piano van Debussy. Peter lijkt helemaal bij
Philip Nasta te zijn teruggekeerd. Nietzsche noemde liefde niet voor niets ‘een
nutteloze hartstocht.’

9 september 196865
Ben op een dood punt gekomen wat Peter betreft. Hij is op de repetitie voor Man en
Muis.
Simone de Beauvoir begint Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid met
‘Ons leven is een voortdurend bouwen aan de dood’ van Montaigne.
Om 14.15 uur kwam Peter al naar onze kamer in Unique. We reden rechtstreeks
naar het strand. Heerlijke middag, die het mooist wordt in de vroege avond tegen de
schemering, wanneer het afkoelt. ‘Je moet de meest uiteenlopende literaire werken
hebben gelezen,’ zei hij, ‘om zelf literair te kunnen schrijven.’ Hij nam later Carp,
Bühler en Strindberg mee. ‘Je leven heeft het afgelopen jaar een heel ander aanzien
gekregen,’ liet hij zich ontvallen. Later, terwijl hij een vinger tegen mijn borst drukte:
‘Ook door jou heb ik deze musical aangenomen,
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Eigenlijk was de brief van De Mohrenschildt gedateerd 10 oktober 1968; waarom ik hem
hier opborg weet ik niet.
Sla weer enkele tientallen pagina's bespiegelingen over Peter en alles wat er mee samenhing
over.
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mijnheertje.’ Dat vermoedde ik dus reeds. Voelde me gelukkig vandaag.
Kwam Henk Hofland weer eens tegen. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik verpest ben,’
zei hij. ‘Ik heb het te fijn tegenwoordig, te fijn om aan vroeger te denken. Ik rijd in
een auto van de krant met een slippende koppeling. Ik heb zelfs een auto met chauffeur
ter beschikking, maar ik zit wel voorin en zeg Cor tegen de chauffeur. Nog fijner
zou ik het vinden als Cor een rijbroek zou dragen met zes knopen aan de zijkant plus
beenkappen. Sinds een half jaar heb ik een dagboek, gewoon uit gebrek aan
communicatie. En weet je dat ik ontdekkingen doe?’ Hij droeg zelfs een keurig pak.
‘Wat gaat er in zijn bolletje om?’ zou mam zeggen.

12 september 1968
Gisteravond ontmoetten we Fred en Net Emmer. Ze wilden Peter gaan gebruiken
voor TV-commercials. ‘Fred lijkt me integer,’ zei Peter. We gingen eten in de Cave
Internationale, bij Jan en Ivy May. Er is warempel een kamer vrij boven de ingang
waar Peter zou kunnen gaan wonen. Hij insisteerde de huur van honderd gulden zelf
te willen betalen.
Op het DOK liepen we nog tegen Sylvester Campbell, een negerdanser, aan. Hij
zei een vriend te hebben en we brachten hem netjes thuis. Peter geloofde hem niet.

14 september 1968
‘Vaarwel dus voorlopig, mijn dagboek, trouwe hond van mijn ziel,’ schrijft Witold
Gombrowicz in 1953.66
Ben op weg naar Rotterdam om de auto te halen, die uit New York is
teruggekomen.
Ik zie dat Eldridge Cleaver lezingen gaat geven aan de Universiteit van Californië
in Berkeley over het onderwerp: ‘Dehumanization and Regeneration of the American
Social Order.’ De minister van Informatie van de Black Panthers maakt furore.
Monique van Cleef, organisatrice in New Jersey van seksorgieën, met martelkamers
incluis - waar trouwens Jan Cremer me enkele malen over opbelde - wordt uit Amerika
gesmeten.67

66
67

Uit het dagboek van Witold Gombrowicz, Moussault, Amsterdam 1967.
Later zou zij Xaviera Hollander heten en zou ik haar in de tachtiger jaren leren kennen.
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15 september 1968
Zondag
Mam zucht de hele dag. Ik voel me schuldig, omdat ik totaal op Peter ben
geconcentreerd en veel te weinig aandacht aan haar besteed.

16 september 1968
Begon de dag met een roos te plaatsen op het graf van mijn vader. Het is een unieke
emotie daar een ogenblik helemaal stil te staan en na te denken.
Erik van der Leeden had mam bezocht omdat hij zich zorgen maakte. ‘Peter is
bezig Wim kapot te maken,’ had hij gezegd. Erik meende dat Peter met mij mee naar
de VS was gegaan, omdat ik een beter bod had gedaan dan Philip Nasta. ‘Je hebt
Peter voor die reis gewoon gekocht,’ meende hij. ‘Ik ben voor Peter, omdat jij het
zegt,’ aldus Erik, ‘maar hij spreekt niet de waarheid, niet alleen tegen Philip of jou,
maar ook tegen zichzelf.’
Zo is het dus helemaal niet. Peter zit tussen twee vuren. Hij zei vanmiddag: ‘Ik
heb Philip met mijn gedrag geknakt. Ik wil die wonden eerst helen. Ik zou echter
heel andere dingen doen, wanneer ik zou doen waar ik zin in had.’ En die opmerking
dat geld bij Peter de doorslag zou geven slaat helemaal nergens op. Philip Nasta bezit
aanzienlijk meer geld dan ik.
Waar ligt toch die subtiele scheidslijn tussen weten en geloven? Ik weet dat Eriks
inschatting van Peter nergens op slaat. Wanneer hij op geld uit zou zijn zat hij niet
bij mij.68
Peter moest slipjes laten maken om vrijwel naakt met Conny Stuart zijn entree op
een fiets te doen, aldus door Annie M.G. Schmidt bedacht. Hij moest deze dingen
bij Godfried Roos op de Da Costakade laten aanmeten. Hij voelde zich bij voorbaat
geil. Ook maakte Frits Lemaire vier foto's van Peter voor het modellenbureau van
Fred Emmer.
We sliepen in Holiday Inn te Leiden. We lagen nog lang in bed te praten, bijna
alsof we lovers waren. We speelden en worstelden zelfs met elkaar, waarbij een
groene singlet van hem aan flarden scheurde.
Bracht mam bloemen.

19 september 1968
Gerard Croiset vertelde dat een arts zich bij hem had beklaagd
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Erik projecteerde op basis van wat hij misschien eerder om zich heen had gezien, en wilde
mij beschermen aan de hand van gedachten, die hij over Peter had, die niet klopten. Eine
alte Geschichte aber immer wieder neu.
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zijn stamboom niet verder te kunnen traceren dan het jaar 1600. Gerard adviseerde
hem in een oude kerk in Tiel te gaan kijken. Een week later belde de arts op dat hij
een grafsteen van voorouders uit de 16de eeuw had gevonden.

20 september 1968
Heerlijk dag met Peter. Hij rijdt nu ook steeds beter in mijn TR-5.

22 september 1968
Stuttgart
Bezocht Harisanto. Zijn zoontje gaf me bij het naar bed gaan heel lief een zoentje.
Santo legde uit dat ik oom Wim was. Sliep met Santo op een matras op de grond.
Ben via Straatsburg en Verdun op weg naar Richards moeder in St. Dizier.

23 september 1968
Hilversum
Bekeek met Harry Hagedorn en Henk Teeuw het in Los Angeles gefilmde interview
met Loran Hall. Het is beter geworden dan ik dacht.
Waar ze in Biafra mee bezig zijn is anders eveneens een misdaad tegen de
mensheid.

25 september 1968
Oud-ambassadeur Zairin Zain en zijn vrouw Emily Machbul zijn nu in Nederland.
Hij is gepensioneerd. Hij spreekt nog altijd moeilijk na zijn beroerte. Hij onderstreepte
dat ik uitstekend op de hoogte was over zijn verleden en zijn rol in de
Nieuw-Guinea-affaire. Hij benadrukte dat Emile van Konijnenburg hem indertijd
twintigduizend gulden had beloofd voor zijn bemoeienis de Garuda-schuld aan de
KLM betaald te krijgen. Hij vertelde nu ook dat het Indonesische leger indertijd niet
alleen mij en Werner Verrips had willen uitschakelen, maar hem eveneens. In de
kamer stond een foto van Emily met mevrouw Ladybird Johnson. Ook waren er
zilveren sigarettendozen die hem bij zijn afscheid als ambassadeur in Washington
en Bern waren aangeboden. Hij was nog steeds teleurgesteld dat Bung Karno tegen
het einde van de rit boos op hem was geworden. Ik probeerde hem te doen inzien
dat president Sukarno door zijn onmiddellijke omgeving, die door Subandrio werd
gecontroleerd, over alles en iedereen werd voorgelogen.
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Nixon president zou worden. Nu komt James Reston in de New York Times met een
soortgelijke analyse.
Beleef met Peter rustige en intieme dagen. De stemming kan dan ineens omslaan,
wanneer hij weer eens blijk geeft naar Philip Nasta te verlangen. Dan klap ik meteen
dicht.

26 september 1968
Ik heb een langdurige ontmoeting met de Indonesische lobbyist Martojo gehad. Die
man weet onwaarschijnlijk veel over wat er in Jakarta achter de schermen speelt. Hij
omschreef de heer Lim in Wassenaar als grote baas van een bedrijf dat
Gemeta-Intermeco heet. Het accountantskantoor van Smulders kon alle verdere
details geven.69 Via Adam Malik zou het Suharto-regime inderdaad in diskrediet
kunnen worden gebracht. Daar was ik dus al enige tijd mee bezig geweest. Volgens
Martojo waren er geen aanwijsbare redenen waarom Malik aan de kant van de
generaals stond. Hij werd, ondanks dat hij aanvankelijk als links bekend stond, door
Nasution getolereerd, ook omdat hij de linkse Moerba-partij tot andere gedachten
zou hebben gebracht. Iedereen wist volgens Martojo dat de omwenteling in 1965
geen PKI-coup was. Ik vroeg me af waar deze man zelf stond in het Indonesische
krachtenveld. Hij was in ieder geval bekend met Zairin Zain. Generaal Nasution
bevond zich als voorzitter van de MPRS, het voorlopig raadgevende volkscongres, in
een ideale positie omdat hij toch voor vijf jaar was gekozen en op alles en iedereen
kritiek kon hebben vanuit deze veilige positie. Suharto zat feitelijk klem tussen
Nasution en Adam Malik. Martojo: ‘Suharto moet nu problemen zien op te lossen
waar ook Sukarno niet uitkwam, terwijl Nasution vrijuit gaat.’
De enige methode om Indonesië uit het slop te halen zou buitenlandse hulp zijn,
maar waar deze vandaan te halen? Amerika stelde honderdenvijftien miljoen dollar
beschikbaar. Japan zou tachtig miljoen willen geven. Er was echter minstens twee
miljard ineens nodig. Ik begon te doorzien waar Martojo naartoe wilde. Er zou in
oktober weer een Donorconferentie worden georganiseerd onder voorzitterschap van
de Nederlandse ‘expert’ B.J. Udink. Hij overhandigde me een economisch rapport.70
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Mijn hoofd stond er niet naar de gegevens van Martojo na te trekken. Na alles wat ik had
ondervonden interesseerde Indonesië - en zeker het Indonesië van Suharto - me nauwelijks
meer.
Het zit nog altijd ongelezen in mijn dagboek.
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27 september 1968
Volgens een ANP-bericht van 13.00 uur zou oud-president Sukarno thans zijn
gearresteerd. Dat kan niet waar zijn. Volgens de krant van Mohammed Diah, die
slijmjurk, zou Bung Karno in Wisma Jaso, het huis van Dewi, zijn opgesloten.71
Telefoneerde met Richard in New York. ‘When are you coming back?’ vroeg hij
op een bepaalde manier.
Peter was nerveus vanwege de generale repetitie van Man en Muis. Ook vroeg hij
zich af wat er zou gebeuren, wanneer hij in zijn driehoekslipje met Conny Stuart
achterop een erectie zou krijgen.
Professor Wertheim reisde vanuit het Verre Oosten via Moskou en Leningrad
terug en verzekerde mij dat intellectuelen in de Sovjet-Unie ‘precies zoals wij denken
over de Tsjechische invasie.’
Iemand vroeg Gombrowicz waarom hij vrouwen minachtte. ‘Minachting? Maar
waarom? Eerder vereer ik ze (...). Hoewel ik tot nog toe niet heb vermogen te
ontdekken wat de vrouw op geestelijk vlak voor mij betekent, vriend of vijand? Dat
wil zeggen dat de helft van de mensheid mij ontsnapt. Hoe gemakkelijk is het de
vrouw te passeren!’ Ik geef toe er ongeveer hetzelfde over te denken. Gombrowicz
noemt vrouwen ‘fatale inwijdsters van de jeugd.’72 Een vrouw zet me niet werkelijk
in vuur en vlam.

30 september 1968
Nijmegen, hotel Metropole
Man en Muis gaat in première. We logeerden hier, maar Philip Nasta zal de
voorstelling bijwonen. Ik ga terug naar Huis ter Heide en neem mam mee uit dineren
in De Roskam.

1 oktober 1968
Nijmegen, Schouwburg
Toen Peter vanavond met Conny Stuart opkwam op die fiets met een zilveren
driehoekje aan kreeg ik het bloedheet en werd knalrood. Ik vond alles dermate kut,
kut, kut, dat ik er totaal gedeprimeerd van werd. Hoe zal ik erin slagen hem hiervan
niets te laten merken? Onder normale omstandigheden zou ik allang zijn weggelopen.
De show was om 22.40 uur afgelopen. We reden terug naar Amsterdam, dineerden
in de Cave Inter-
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Later bleek dat Bung Karno inderdaad een vorm van streng huisarrest van meneer Suharto
had gekregen.
Uit het dagboek van Witold Gombrowicz, p. 88.
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nationale, waren op het DOK en sliepen in hotel Unique als altijd. ‘Je verwent me als
de ziekte,’ zei Peter.

2 oktober 1968
Drachten, De Lawei
We reden hier in twee uur naartoe. Kreeg er een lieve zoen voor.
Woonde opnieuw de voorstelling bij. Alleen al de openingsmuziek maakte me
melancholiek. Hoe kan ik Peter nu nog uit het theaterleven weghouden?

3 oktober 1968
Vanmorgen een uitstekend gesprek met Carel Enkelaar. Ik gaf te kennen het liefste
roving reporter voor de NTS te willen worden. En ook dat ik weer in Nederland wilde
komen wonen. ‘Vertel dit maar vast aan Kees van Langeraad,’ zei hij.

Apeldoorn, restaurant Orpheus
John de Crane kwam bij ons zitten. Annie M.G. Schmidt had gezegd steeds voor
naakte wijven te hebben geschreven, ze wilde nu ook eens iets voor een naakte man
doen, Peter dus.

4 oktober 1968
Mam hoorde via het ANP dat het Indonesische leger nu ook mevrouw Hartini Sukarno
zou hebben gearresteerd. De schoften. Eindelijk telefoneerde ik mevrouw Röell weer
eens om te horen hoe zij het maakte.73 Ze herinnerde mij er meteen aan dat ik haar
geld schuldig was. Ze is niet goed wijs. Hoe durft zij dat te zeggen of te denken.

5 oktober 1968
Stadskanaal
Door met Peters show mee te reizen zie ik nog eens wat van Nederland. Peter: ‘Je
hebt mijn naam bij de cast verpest, want ze denken dat wij lovers zijn. Je gevoel zit
nog altijd niet goed. Je houdt nog steeds te veel van mij.’ Een dergelijk gesprek vlak
voor vertrek naar New York is minder aanbevelingswaard. Bij Abcoude wilde ik op
73

Zie Memoires 1925-1953.
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de terugweg een BMW met grote snelheid passeren en omdat hij vond dat ik veel te
snel reed draaide hij in volle vaart het contact om. Ik draaide het vrijwel onmiddellijk
weer aan74 en stopte. Hij stapte uit de auto en liep in de mist.
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‘Ik gooi een steen door je ruit,’ schreeuwde hij. Nadat we waren bedaard reden we
naar de Cave voor het avondeten. ‘Met mij rijd je geen 170,’ zei hij. ‘Laat dit een
les voor je zijn geweest.’

7 oktober 1968
Philip Nasta kwam Peter in Americain ophalen. Ik zag een traan in Peters
linkerooghoek.75 Het spijt me, maar ik vond Philip er eng uitzien, met een vest en
een gouden hanger en een kroontje om zijn das. Ik hield me in de hand en wees Philip
er op dat, wat voor Peters oneerlijkheid doorging, in feite geen oneerlijkheid was,
maar een reactie op de strijd tussen hem en mij om zijn affectie. Wij verhinderden
Peter om open en eerlijk tegen ons te zijn. Ik sprak met vuur. Ik trachtte Philip er
zelfs van te overtuigen dat Peter echt van hem hield, wat ook eigenlijk zo was. Ze
vertrokken samen. Ik keek hen na. Ik ben altijd bang geweest dit moment te zullen
moeten meemaken. Nu was het mijn beurt voor een traan.
Ik stuurde Peter dikwijls dagboekbladen toe, omdat ik wilde dat hij alles
las wat ik noteerde. Hier is daardoor helaas opnieuw een hiaat ontstaan.
Op 8 oktober vloog ik terug naar New York en vond in Richard Thieuliettes
flat een briefje van hem: ‘Work with a TV-commercial tonight, will come
late. Don't have any double for the keys. The ones you have are mine. So
I will have to wake you up when I'll come home. Love. Richard.’ Hoe is
hij dan al die weken 178 Fifth Avenue in- en uitgegaan?
Jonathan Raymond woont bij zijn broer in op Harvard en studeert twaalf
kilometer verderop aan Brandeis. Ook was er eindelijk weer eens een brief
van mijn vriend uit Indonesië, Mas Diarto. Hij heeft samen met
oud-ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro op Nieuw-Guinea, nu dus
Irian-Barat, rondgereisd. De regering Suharto had tachtig journalisten naar
dat stuk Vergeten aarde gebracht. Diarto schijnt mij ook geciteerd te
hebben in Sinar Harapan, waarbij ik in de VS in lezingen de kwestie Irian
terugbracht tot ‘a pure case of colonialism versus nationalism.’ Hij zegt
verder dat de zogenaamde ‘vrije keuze’ voor de Papoea's, als in New York
tussen Nederland en Indonesië afgesproken, niet anders dan een formaliteit
zal zijn, omdat Nieuw-Guinea feitelijk al op 17 augustus 1945 door Sukarno
werd bevrijd. Hij noemt dan ook een door Den Haag bedongen one man
one vote-systeem op Irian een paskwil. Zo is het na-
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tuurlijk ook precies en dat moet zelfs Joseph Luns, toen hij eindelijk
namens Nederland zeventien jaar te laat door de knieën ging, geweten
hebben.
Een bemoedigende brief van Carel Enkelaar: ‘Ga door op de ingeslagen
weg en houd je aan onze instructies.’
Op 9 oktober 1968 gaf ik een lezing voor The New Century Club in
Wilmington, Delaware.
In het oktobernummer van Trans-action, een maandblad voor Social
Science and Modern Society, las ik een boeiend artikel van dr. Bryant
Wedge, een psychiater en directeur aan het Institute for the Study of
National Behavior in Medford, Massachusetts. Hij vervulde een tweede
functie aan Tufts University. In 1960 werd hij door de CIA uitgenodigd
om een studie te maken van de persoonlijkheid van Nikita Khrushchev.
Omdat hij uiteraard de Sovjet-‘patiënt’ niet persoonlijk kon spreken en
hem op afstand moest bestuderen bepaalde hij zich tot ‘indirecte bronnen.’
De CIA toonde dr. Wedge urenlange films van de Sovjetleider. Uiteindelijk
werd een team van twintig specialisten gevormd, waaronder psychiaters
en psychologen, die gezamenlijk het materiaal analyseerden en bespraken.
Men kwam tot de conclusie dat Khrushchev een ongewoon consistente en
opmerkelijke persoonlijkheid bezat. Dat wil zeggen, Khrushchev was
voorspelbaar. Het team raakte geleidelijk bezorgd omdat de geluiden die
uit Washington afkomstig waren de Sovjetpremier voorstelden als een
communistische Machiavelli in plaats van wat hij werkelijk was, namelijk
‘een bruisende activist.’ Wedge en zijn medewerkers stelden een lijst van
tactieken op waarmee Khrushchev door Amerikanen zou moeten worden
benaderd. Alle details werden in bovenstaand artikel vervat. Ik was perplex.
Onmiddellijk zond ik een telegram naar de NTS-leiding en stelde voor dat
ik dr. Bryant Wedge voor de camera over zijn studie zou laten spreken.
Hij had bijvoorbeeld president Kennedy, toen deze in 1961 voor de eerste
maal met Khrushchev in Wenen bijeenkwam, nauwkeurig geïnstrueerd
hoe hij zijn Sovjetgesprekspartner zou moeten aanpakken. Kreeg een
akkoord uit Hilversum. Ik filmde het gesprek met psychiater Wedge in de
Fletcher School of Law and Diplomacy.
Ook vloog ik naar Washington DC voor een gefilmd gesprek met de
vooraanstaande commentator Drew Pearson. Na afloop van de opname
zaten we in de tuin na te praten en kwamen op de presidentsverkiezing
van aanstaande november. Ik vertelde Pearson over mijn ervaring in maart
met het Nixon-gezelschap in New Hampshire. Hij raakte geïnteresseerd
en nam een yellow pad en begon aantekeningen te maken. Ik zei hem dat
het mij verontrustte dat Nixon zelfs in 1968 van mening scheen te zijn dat
de VS er in
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1947-1948 beter aan zouden hebben gedaan de mariniers naar Indonesië
te zenden om Holland in de strijd tegen Sukarno een handje te helpen. Een
aantal dagen later werd ik 's ochtends vroeg in de flat van Richard door
Drew Pearson vanuit Chicago opgebeld. De volgende dag zou hij het
gesprek van Nixon en mij in zijn syndicated commentaar voor enkele
honderden Amerikaanse bladen opnemen. Hij las de tekst voor, die geheel
klopte. Pearson hield woord. Op 29 oktober 1968, dus enkele dagen voor
de verkiezing, schreef hij The Dutch and us.76
Zelfs voor Bernard Person was het typerend dat hij mijn verhaal gebruikte
in de Haagse Post77 en mij ‘een vurig bewonderaar van Sukarno een half
leven lang’ noemde. Hij besloot met: ‘Als ooit een onbesuisde uitlating
aan het verkeerde adres werd gericht was het deze. Men zou zo zeggen
dat een staatsman niet alleen moet weten wat hij zegt, maar ook tot wie
hij zijn confidenties richt.’ En Person was juist jarenlang zowat mijn enige
vriend onder Nederlandse collega's in New York. Person kon zijn niet
aflatende minachting voor Sukarno meteen combineren met inspelen op
de hem bekende anti-Sukarno- en anti-Oltmans- sentimenten in Nederland.
Hij had intussen weer een bijdrage voor de HP geleverd, die ongetwijfeld
door Brugsma en consorten met plezier zou worden binnengehaald.
Enkele dagen later werd ik door een redacteur van Life Magazine opgebeld.
Hij wilde het verhaal over Nixon met mij verifiëren. Enige weken nadat
Richard Nixon tot president was gekozen verscheen in Life een hoofdartikel
van twee pagina's: ‘What to expect from Nixon in the field of Foreign
Policy.’ In dit artikel kwam de volgende passage voor: ‘No doubt
responsibility of being President may tend to curb some of the
impulsiveness of the “earlier Nixon”. He has been reported to have said
that the US should have sent fighting forces to aid the French in Dien Bien
Phu and the Dutch in Indonesia (...). Now, however, he will be President
of the United States, and may be expected to move with appropriate
caution.’78
Uit telegrammen aan de NTS kan ik opmaken dat ik in die weken
gesprekken filmde met Herbert Klein, de woordvoerder van Nixon, met
Raymond Price, diens speech writer79, met professor Richard Allen80 en
Nixon-adviseur Allan Greenspan, terwijl een interview met Robert
McNamara en anderen waren aangevraagd.
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The New York Post, 29 oktober 1968.
Haagse Post, 9 november 1968, jaargang 55 nr. 45.
Life Magazine, 25 november 1968.
Zou jarenlang met Ray Price in contact blijven.
Professor Allan was Nixons politieke en internationale adviseur; ook hem zou ik
jarenlang kennen.
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Alle andere aantekeningen over het grootste deel van oktober zijn
onvindbaar. Vroeg zelfs per aangetekend schrijven aan Lyndon Johnson
of hij later als ambteloos burger beschikbaar zou zijn voor een
televisiegesprek.
Carel Enkelaar begon een brief met: ‘Willem’. Hij was boos. Het gesprek
met Loran Hall (de soldier of fortune die 50.000 dollar kreeg aangeboden
om JFK te helpen vermoorden) was namelijk op 15 september in het bezit
van de NTS en precies zoals vroeger met mijn Indonesië-films gebeurde,
werd er niets mee gedaan. Ik schreef daarom een uitvoerig artikel voor De
Spiegel, voor publicatie op 19 oktober ll. Harry Hagedorn, inziende dat
de NTS de primeur anders zou ontglippen, had me verzekerd op 9 oktober
te zullen monteren en op de zestiende te zullen uitzenden. Een publicatie
op de 19de in De Spiegel zou dus in orde zijn geweest mits de NTS-collega's
zich aan de afspraken hadden gehouden. Loran Hall werd echter niet op
16, maar op 22 oktober uitgezonden, met als gevolg dat zowel de GPD
(waar Jan van Beek op de loer had gelegen) als De Spiegel feitelijk met
de NTS-primeur aan de haal waren gegaan. Carel klom hierover in de
gordijnen. Enkelaar dreigde dat de affaire consequenties zou hebben ‘die
ik nog nader wil bezien.’ Het was echter het oude NTS-liedje. Door mij
ingeleverd actueel materiaal bleef meer dan een maand liggen en juist
omdat ik druk via andere media uitoefende werd eindelijk tot uitzending
overgegaan.81 Enkelaars reactie was dan ook vrij absurd. Maar in een brief
d.d. 30 oktober probeerde ik de zaak te sussen.82
Op 28 oktober 1968 zond ik mijn manuscript De Verraders over mijn
ervaringen in Indonesië naar uitgever P.R. van Amelrooij te Utrecht. Het
was mijn eerste boek. Ik droeg het uiteraard aan Peter op, omdat hij mij
ertoe had aangemoedigd. Ik herschreef het hele verhaal in Richards flat
op 178 Fifth Avenue.
Op 31 oktober 1968 gaf ik een lezing voor de Woman's Club in Fort
Wayne, Indiana. Uit de krantenknipsels in de Journal-Gazette en The
News-Sentinel zie ik dat de invloed van de ontmoeting met Peter zich in
de kop reflecteert: ‘World's Troubles in Mankind's Soul’. ‘Mr. Oltmans
has a warmth and sincerity which quickly brings him close to his audience,’
schreef Marian Fitzgerald. ‘We can send a man to the moon, but we cannot
explain a tear in a person's eye’, schreef Susan Archibald Stone. Dat had
ik de dames voorgehouden.
Het merkwaardige is dat een carnet met dagboekaantekeningen tussen 30
oktober en 4 november door een zekere mevrouw An-
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neke Boonstra uit de Eerste Helmersstraat in Amsterdam werd gevonden.
Nadat zij mij in 1990 op televisie had gezien, retourneerde zij dit aan mij.
Hoe ik het verloren had zal ik nooit weten.

30 oktober 1968
New York, United Airlines, flight 447 (Caravelle)
Beneden liggen de miljoenen lichten van Manhattan. Ik vlieg maar verder, reis van
hot naar haar. De maan schijnt op de vleugel. Het is een heldere, koude avond. De
schoonheid van alles ontroert me, maar ik zou dit met Peter willen beleven. Viel in
slaap en droomde van hem. Er was een massabetoging. Er werden twee tanden uit
zijn mond geslagen. Hij had pijn. Ik was verschrikkelijk bezorgd. Nee, ook boven
miste hij tanden. Gruwelijk. We liepen langs de Amstel op weg naar de Cave en toen
werd ik wakker. Wat is er toch met me? Ik ben in een chaos terechtgekomen.
Lees Jongensjaren van Tolstoj.83

31 oktober 1968
Fort Wayne, Indiana
Zat tijdens de lunch naast een grijzende dame, de echtgenote van een arts en presidente
van de Woman's Club.
‘The doctor and I love to hunt, you know.’
‘Why Madame?’
‘Oh, well, I have been shooting since I was five years old, you know.’
‘What do you get out of it, Madame?’
‘I shot an elephant last year and three lions during a safari in Africa. I still have
to shoot a tiger.’
‘Why three lions, was one not enough?’
‘No, they kill the cows. All the people have in Africa is their cow. One lion eats
in two days the equivalent of one cow. They have to be shot.’
‘I see.’
‘And, Mr. Oltmans, so many are going to die anyway. When we were in Kenya
we tried to shoot a rhino, but so far we didn't find any (...).’
Mevrouw George McDowell keek me volkomen oprecht aan, toen zij deze hopeloze
onzin verkondigde. ‘Next year, we go to India,’ zei ze nog. Hoe zou je alle olifanten
en tijgers in India kunnen waarschuwen uit te kijken voor de McDowell's uit
Fort-Wayne, Indiana? Want de schietpartij zal dan deel uit ma-
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ken van de conversatie van de volgende spreker voor de Woman's Club.84
Vlieg met een Delta Convair naar Indianapolis. Stap over op een toestel naar
Louisville, Kentucky.

1 november 1968
Zond Jongensjaren naar Peter.
Lyndon Johnson schijnt weer eens de bombardementen op Hanoi te hebben gestopt.
Ging wandelen en plakte een herfstblad in het carnet voor Peter. Om 13.30 uur
sprak ik voor The Crescent Hill Woman's Club. Vlieg door naar Lexington, Kentucky.

2 november 1968
Na een lunch sprak ik voor de Woman's Club of Central Kentucky in Lexington.
Verkleedde me als de bliksem op het vliegveld in slim-fits en een trui en voel me
weer mens. Een Allegheny Convair brengt me naar Pittsburgh en een TWA-Boeingjet
naar New York.

3 november 1968
Droomde constant van Peter. De beelden vervagen dermate dat ik me er meestal niets
meer van herinner.
Brandde twee kaarsen
Richard zei: ‘I need a kiss to wake up.’ Die gaf ik hem. We gingen in de Waffle
ontbijten. We spraken over St. Dizier en zijn moeder. Intiem, waardoor ik Peter nog
meer miste. Richard zag tranen in mijn ogen komen. Loet Kilian had gebeld dat er
twee brieven van Peter in Kew Gardens waren gekomen. ‘Go and get them quickly’,
zei Richard.
De eerste brief was in Roermond geschreven. Hij zei genoten te hebben van Vormen
van Zelfkennis dat ik had opgezonden. ‘Het leek me ook interessant voor jou als
toekomstige sensationele zelfbeschrijver.’ Hij probeert, ondanks de Man en
Muis-shows veel te lezen, ‘maar de uitwerking ervan is maar zo kortstondig. Vaak
ben ik door bepaalde dingen die ik lees boven alles en iedereen verheven. Maar de
realiteit brengt je dan weer terug tot de ordinaire dingen van alle dag.’ Hij vervolgt:
‘Het valt me op dat ik me nu bewust ga openstellen voor andere mensen. Het zou
werkelijk goed voor me zijn om opnieuw verliefd te worden. Dat zou alles veel
makkelijker maken.’ En
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later: ‘Mis toch ook allerlei dingen van je. Een brief is eigenlijk een soort
surrogaatuitlaat.’ Hij vervolgt zijn gedachten op een tweede luchtpostblad, ook met
bijzonderheden over zijn show. ‘Lieve Wim, ik zie al met spanning zowel jouw
veranderingen als de mijne tegemoet. Zoen. Peter.’
Zijn brieven maakten me blij en dankbaar. Schreef onmiddellijk terug.
Professor Wim Wertheim heeft mijn Indonesië-manuscript gelezen en vindt dat
het boek leest ‘als een roman’.

4 november 1968
Gelazer met Buitenlandse Zaken om een nieuw paspoort. Ze eisen zelfs een verklaring
van de NY-politie dat ik geen strafblad heb.

5 november 1968
Vandaag zal dan weer eens een fameuze Amerikaanse verkiezing worden gehouden.
Wanneer Richard Nixon wordt gekozen zijn we ver, heel ver van huis. Ik heb
voldoende van de man zelf gezien en meegemaakt. Bovendien, de democraten Hubert
Humphrey en George Wallace leggen het tegen de smerige praktijken van Nixon
altijd af. Een taxichauffeur zei me gisteren dat hij walgde van het politieke gekonkel
en dat hij helemaal niet zou stemmen. Wanneer je het postuum geschreven artikel
van Robert Kennedy in McCall Magazine leest over het geklooi op het Witte Huis
gedurende de dertien dagen van de zogenaamde Cubaanse rakettencrisis in 1962,
krijg je koude rillingen als je bedenkt hoe er met de mogelijkheid van een atoomoorlog
werd omgesprongen.85

6 november 1968
United Airlines naar Detroit, Michigan
De lezing in Bloomfield Hills voor de Village Woman's Club mislukte. Ben te
emotioneel. Toch heb ik de afgelopen vier weken meer dan drieëndertighonderd
dollar verdiend. Bovendien heb ik in twintig dagen het manuscript van De Verraders
herschreven. Van Amelrooij schrijft dat het met St. Nicolaas in de winkel zal liggen.
Eindelijk mijn eerste boek.86 Richard vindt dat ik het aan mijn ouders moet opdragen.
Het was Peter die mij inspireerde dit verhaal nu door te zetten. Ging met Ri-
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chard naar de film Birds of Peru waarvoor Kenton Coe de muziek schreef. Ik speel
dus dagelijks op diens vleugel, omdat Richard in zijn flat zit.
Lieve brief van Peter.

7 november 1968
Ontmoette en filmde de antropologe dr. Margaret Mead, een vriendelijke oude dame.
Ik roerde Jungs gedachte aan dat de mens dreigde onder te gaan aan zijn eigen
technologisch kunnen. Zij meende dat de computerrevolutie een gezonde ontwikkeling
was. De mensheid zou er slechts voordeel bij hebben. Het waren oudere mensen, die
de jeugd probeerden wijs te maken dat computers een ‘dodelijk’ effect zouden hebben.
Zij noemde het een bezwaar dat Amerikaanse universiteiten al vierhonderd jaar op
dezelfde manier werden bestuurd en sit-in-demonstraties waren de enige manier om
hier verandering in te brengen.
Ik bracht haar studies op Nieuw-Guinea ter sprake. Zij verwachtte dat over
misschien vijf jaar Irian-Barat naar onafhankelijkheid zou streven in een groter
Melanesisch verband. Zij was onder de indruk van Nicolaas Jouwe, wat me zeer
verwonderde. Waarom zij naar Nieuw-Guinea was gegaan? ‘I was responsible for
the Pacific.’ Zij noemde professor Rümke: ‘my good friend’.87 Ik vraag me af of de
middelmatige Harry Hagedorn, wanneer hij dit materiaal te zien krijgt, begrijpt wat
hij in handen heeft. Het zal wel weer worden verdonkeremaand bij de NTS.88
Voerde een gesprek met lezingenmanager Robert Keedick, omdat ik andermaal
wil overstappen naar een ander management, Wide World Lecture Bureau van Selma
Warner, van wie ik reeds een contract kreeg toegezonden. Barbara Applegate zou
trouwens van Keedick mee verhuizen.
Twee kaarsen ten afscheid in St. Patrick's.
Vlieg met British European Airways via Londen naar Amsterdam.
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Huis ter Heide
8 november 1968
Marguerite Oswald vecht tegen de bierkaai. Zij heeft de pers meegedeeld Richard
Nixon te zullen vragen het onderzoek naar de moord op JFK en de betrokkenheid van
haar zoon opnieuw te laten onderzoeken. Nixon ziet haar al komen.
Ontmoette Peter in Sittard.

9 november 1968
In Londen heeft de moeder van acteur Louis Negin, die in het Comedy Theatre de
rol van een naakte homoseksueel speelde, een schandaaltje veroorzaakt door uit de
zaal te roepen: ‘Trek je broek aan en zorg dat ik me niet meer hoef te schamen.’
Typisch de generation gap waar ik ook met Margaret Mead over sprak.89

11 november 1968
Huis ter Heide
Sliep nota bene tot 13.30 uur. Droomde dat vier mannen mij wilden meenemen. Er
was een diepe put met een lange, lange ladder. Ik kon het telefoonnummer van de
politie niet vinden. Brandde twee kaarsen op het Begijnhof.
Mevrouw Schimmelpenninck is op 6 november overleden.
Heb een verschrikkelijk ongeluk gehad. Omdat ik diep ontzet was over de wankele
situatie met Peter wilde ik naar Erik van der Leeden in Zaandam gaan. Van het
Centraal Station komende wilde ik op de Haarlemmerweg een auto passeren en zag
een uit de tegenovergestelde richting komende wielrijdster niet. De weg is hier
trouwens maar tweebaans. Ik raakte haar en zij viel. Ik stopte, maar schrok zo van
haar luide roepen dat ik in paniek raakte en als een razende wegreed, eerst nog gevolgd
door een andere auto, die ik spoedig kwijtraakte.
Erik was ontsteld dat ik was doorgereden en overtuigde me om onmiddellijk naar
Amsterdam terug te keren om aangifte te gaan doen bij de politie. Erik ging trouw
met me mee, waarvoor ik
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hem zeer dankbaar was. Er was reeds een alarm uitgegaan om een rode TR-5 sportauto
met Amerikaanse nummerplaten op te sporen. De dame in kwestie, mevrouw A.M.
Kuijpens, had een slagaderlijke bloeding opgelopen en een van haar voeten was
gebroken.

12 november 1968
Zond bloemen naar de echtgenoot van de aangereden vrouw. Het is wel een feit dat
zij ongeveer midden op de weg reed waardoor het moeilijk was haar nog te ontwijken.
Mam klaagde dat het vroeger gezellig was wanneer ik naar Huis ter Heide kwam
en we altijd samen dingen konden doen, maar de emotionele toestanden met Peter
hebben daar dus grondig de klad in gebracht. Zij denkt aan zichzelf omdat zij
uiteindelijk wat tussen Peter en mij speelt als abnormaal afwijst. Het werkelijke
gevecht dat ik met mezelf lever ontgaat haar, denk ik.

13 november 1968
De NTS heeft vanavond in het programma Scala mijn gesprek met de psychiater dr.
Bryant Wedge uitgezonden.
Volgens een Antara Bulletin van gisteren Vol. XXI No. 340 heeft een generaal van
de militaire inlichtingendienst, Sutopo Juwono Bung Karno opnieuw beschuldigd
betrokken te zijn geweest bij de PKI-coup van 1965. Op de vraag of de oud-president
voor het gerecht zou worden gedaagd, antwoordde deze smeerlap90 dat de zaak eerst
nader zou worden onderzocht om het bewijsmateriaal rond te krijgen. Er was geen
PKI-coup in 1965, laat staan dat Bung Karno ooit betrokken zou kunnen zijn geweest
bij de moord op zes generaals en een luitenant. Suharto en zijn kliek blijven iedere
keer Sukarno's prestige opnieuw in de modder drukken.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijft opnieuw dat zij denkt dat ik in Amerika
moet blijven. ‘Ik heb altijd het gevoel dat je als journalist beter in Amerika zou slagen
dan hier en was dan ook blij te lezen dat je daar niet alle schepen achter je verbrand
hebt.’
Terugkijkend heeft Aunty - of Miss BB, zoals Beatrix haar noemde - gelijk
gehad. Na lang zelf nauw bij de overheid betrokken te zijn geweest - in
de dagen dat zij Beatrix als scholiere begeleidde
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beschikte zij over een kamer op Soestdijk - wist zij waarschijnlijk
nauwkeuriger dan ik waartoe overheden en inlichtingendiensten in staat
waren. Hoe lang zat Buitenlandse Zaken, de BVD en de hemel mag weten
wie nog meer, achter mijn vodden aan? Er was echter één factor die ik als
schrijver en journalist in Amerika tegen had, namelijk het feit dat ik het
Engels niet volmaakt beheerste. Er zijn drie boeken van me in de VS
gepubliceerd, die alle drie een editor nodig hadden om de taal bij te
schaven. Ik had echter twee dwingende redenen om naar Nederland terug
te keren (met aanhouding van mijn appartementje in Kew Gardens),
namelijk het feit dat mijn moeder sedert 1966 alleen was en ten tweede
natuurlijk de emoties rond Peter.
Uit alles was gebleken dat de medewerkers van Nixon inderdaad woedend
waren dat ik de loslippige, ondoordachte opmerking van Richard Nixon
(te Keene, New Hampshire) over het zenden van mariniers naar Indonesië
om het Nederlandse kolonialisme aldaar in 1948 overeind te houden, in
de openbaarheid had gebracht via de commentaarschrijver Drew Pearson.
Ik had Pearson hierover ingelicht en hij antwoordde met een vriendelijk
briefje.91

15 november 1968
Hengelo
Even wilde ik in zijn armen liggen gisteravond, met mijn hoofd dichtbij, maar ik
werd als gewoonlijk weggeduwd. ‘Jij bent de enige,’ zei hij, ‘die ik mijn affectie niet
kan geven.’ Dat leek me een compliment. Hij had trouwens verder geen tijd vanwege
een afspraak met een zekere Douwe.

16 november 1968
Hilversum, theater Gooiland
Rustige, prima, zelfs senange dag met Peter.

19 november 1968
Om 12.00 uur hadden we een afspraak met de decaan van de faculteit der psychologie
aan de Vrije Universiteit, de heer Van Dijk. Peter zei: ‘Praat jij maar, jij weet beter
hoe dit moet.’ Een mogelijkheid was het indienen van een rekwest om te mogen
studeren en in september een examen af te leggen. Anders zou hij in ieder geval eerst
91
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als onderwijzer zijn hoofdakte moeten halen. Tot mijn verbazing begint Peter nu zelf
te spreken in termen van ‘ik ben optimistisch.’
In de auto naar het Americain voor de lunch pakte ik zijn hand

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

70
en legde deze op mijn dij. ‘Je pakt je eigen tederheid (...).’ zei hij.
‘Het ongeluk van de mens, heeft Descartes gezegd, ligt hierin dat hij eerst een
kind is geweest. En inderdaad kunnen de ongelukkige keuzen die de meeste mensen
doen alleen hierdoor worden verklaard dat zij zich reeds sedert de kinderjaren hebben
voltrokken,’ schreef Simone de Beauvoir.92
Deze uitspraak van Simone de Beauvoir zou dus niet op mijn ‘ongelukkige
keuze’ als vriend, Peter van de Wouw, slaan. Want op het moment dat ik
deze dagboeknotities in 1990 bewerk bewoon ik een appartement, naast
Peter in Hillbrow, het Greenwich Village van Johannesburg, in Zuid-Afrika.
We spreken elkaar dagelijks. Hij woont samen met zijn vriend van de
afgelopen twaalf jaar, de acteur Edwin van Wijk. We beleven een ‘gouden
tijd.’ Soms laat ik hem foto's of brieven zien uit de dagen, die ik nu in
1968 beschrijf. Het elkaar kennen is dus een unieke ervaring voor ons
beiden gebleven. Hierbij wil ik aantekenen dat ik het bovenstaande boek
van de Beauvoir in september en oktober 1968 las en er dus aantekeningen
over maakte in mijn dagboek, die ik hier heb moeten overslaan zoals met
zoveel zaken, die ik een leven lang verwerkte.

21 november 1968
Amsterdam
‘Kennst du das herrliche Gift
der Unbefriedigten Liebe?
Es verseugt und erquickt,
zehrt am Mark und erneut's (...).’
Goethe

Frits van Eeden kwam naar ons toe. Hij pakte me spontaan en omarmde me. Zijn
ogen spreken de taal van vroeger. Hij staarde dikwijls naar Peter. Hij was ook altijd
zeer gesteld op Richard. Hij droeg een pak, wat me zorgen baarde. Bracht hem later
bij Fred Emmer. Misschien kan hij met TV-spots bijverdienen.
Peter is in een soort zalige stemming. We reden voor zijn voorstelling naar Arnhem.
Hij rijdt uitstekend. Het was weer eens een droomtoestand van bijna niet voor te
stellen harmonie en gelukzaligheid. We hebben momenteel onvergetelijke dagen.
Philip Nasta wordt niet genoemd.
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22 november 1968
Hij bleef vannacht weg en sliep bij een zekere Douwe. Zo'n gebeuren verplettert me
dan weer.
We lunchten in de Lage Vuursche en ontdekten mevrouw Röell en haar zoon
Charles aan een ander tafeltje. Memories!93

23 november 1968
Peter en ik traden samen in een TV-commercial op gearrangeerd door Fred Emmer.
Het ging om haarvet. Peter zat in de stoel en ik fungeerde als de kapper.94
Peter verdiept zich in het gesprek met Witold Gombrowicz in Vrij Nederland.95
Gombrowicz vreest dat het kleine woordje ‘ik’ zich niet zal laten elimineren, het is
ons met teveel brutaliteit opgelegd. ‘Ik heb me altijd verplicht gevoeld mijn “ik” met
de grootste energie in mijn literatuur te bevestigen. Zodra ik het wilde afwijzen kwam
het als een boemerang terug. Niets aan te doen! Onmogelijk! Zonder “ik” gaat het
niet. Maar wat is dan dit “ik” wat niet bestaat en dat u zo in beslag neemt? Ik heb
geconcludeerd dat het alleen mijn wil om mezelf te zijn is die mijn “ik” ondersteunt.
Ik weet niet wie ik ben, maar ik lijd wanneer men mij misvormt, dat is alles,’ aldus
Gombrowicz.
Dat is inderdaad alles. Dit is de basis van mijn dagboek.

25 november 1968
Parijs
We vertrokken gisteravond na 23.00 uur uit Arnhem en bereikten Lille in het midden
van de nacht, waar we in een motel kropen. Vanmorgen belde ik eerst mam. She was
okay.
Peter reed naar Parijs en nam de péages perfect. De kap was neer. ‘We zijn toch
wel mensen van het uiterste,’ zei hij. We genieten van één dagje Frankrijk en Hôtel
de France et Choiseul bij de Place Vendôme. We zaten op terrasjes en namen een
sauna in de Rue Poncelet. Dineerden in St. Germain.

26 november 1968
Peter reed terug naar Amsterdam. Hij rijdt sterk en rustig en zelfs 150 of het niets
is. Het geeft hem ook zelfvertrouwen.
93
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P.R. van Amelrooij informeerde me dat De Verraders deze week van de drukpers
rolt.
Theo Bruinsma had op mijn verzoek het handschrift van Richard Nixon
geanalyseerd. Bruinsma was enthousiast over mijn
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analyse van de Amerikaanse verkiezingen. Hij noemde tricky Dick een ‘ijzige
middelmatige man, die zelfs gevaarlijk is.’ Als Nixon ooit een Cubaanse rakettencrisis
zou krijgen op te lossen, zoals de Kennedy's, ‘zou de zaak uit de hand lopen, ook
door zijn agressieve karakter. Wanneer er een sterke man naast hem zal komen, die
hem bovendien doorheeft, is Nixon nergens meer,’ aldus Bruinsma.96

26 november 1968
We waren op het strand in Noordwijk. Peter noemde mij ‘een tederheiddief.’
We gingen met Erik van der Leeden en Helga naar de film Interlude. Erik: ‘Je
lacht, maar het licht in je ogen van de oude Wim is er niet (...).’ Peter zei later, toen
we alleen waren: ‘Dat ziet trouwens iedereen dat er een schaduw over je ogen ligt.’
In Peters sportschool ontmoette ik al wachtende de zoon van Freddy Albeck, de
Deens acteur in Man en Muis. Hij zei van mij gedroomd te hebben. ‘Peter killed you
the first day you saw him. You wanted to be killed by him. Promise me, you will let
Peter go, because he will come to you, when he feels you care for others.’ De jongen
zei bij een lieve oude dame te wonen, maar zich eenzaam te voelen. Ik zei: ‘I won't
forget you’, maar ik ken niet eens zijn voornaam.

27 november 1968
Axel, Zeeland
We zijn hier via Antwerpen gearriveerd. De sfeer is zo bijzonder. Er is verder niets
over te zeggen. ‘Ik moet toch wel geniaal zijn om jou wekenlang te kunnen bespelen,’
zei Peter. Hij bedoelde dit niet negatief, dit was duidelijk.
Ik had een bezoek gebracht aan de man van de wielrijdster, die ik had aangereden.
Hij vertelde dat op de avond van het ongeluk zijn moeder was overleden. Hij had
zijn vrouw nog gewaarschuwd niet op de fiets weg te gaan want ze was overstuur
en er niet met haar gedachten bij. Zij reed ook eigenlijk veel te ver van de kant, in
het midden van de tweebaansweg. Later heb ik een fruitmand gezonden en nu
antwoordde hij om te bedanken. Mevrouw Kuijpens ging vooruit.

28 november 1968
Hulst, Zeeland, hotel Het Bonte Hert
De wereld heeft schijnbaar stilgestaan. Walter Lippmann deed
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een vlammend beroep, ditmaal op de nieuwe president Richard Nixon, om de oorlog
in Vietnam te beëindigen. Dit was trouwens diens verkiezingsbelofte, zoals ik zelf
in New Hampshire heb kunnen constateren. ‘To wage a land war on the Asian
continent is a colossal mistake.’97 Hoe dikwijls heeft Lippmann dit nu geschreven en
Washington gaat gewoon door met die onzinnige slachting.
Ik realiseer me dat mijn oude vriend Wayne Morse (68) in Oregon de verkiezingen
heeft verloren van Robert Packwood (36), een Republikein dus.
Vrij Nederland richtte een open brief aan prins Claus met als onderwerp dat hij te
weinig bereikbaar zou zijn voor de pers. Ze zullen wel gelijk hebben. Maar de
burgerlijke tante Betjestijl waarin de bezwaren werden verpakt is nauwelijks te
verteren. Ken er trouwens niemand meer. Joris van den Berg is de laatste echte
journalist, die ik daar ken. En misschien Igor Cornelissen. De rest is
linkse-zuilen-woordvoerders, geen werkelijke reporters. Ze ‘weten’ al te veel voor
ze een letter op papier zetten.98 In Mali is president Modiba Keita (55) door militairen
afgezet. Hoe kan dit, terwijl hij nota bene ook de portefeuille van Defensie beheerde.
De coup werd gepleegd door luitenant Moussa Traore. Ik herinner me Keita's rijzige,
imposante verschijning maar al te goed. Weer een belangrijk leider van de non-aligned
movement vervangen. Intussen levert de Sovjet-Unie MIG's aan de federale regering
in Lagos, waardoor Biafra nog minder kans krijgt. Wat moeten de Russen eigenlijk
in Afrika?
Professor dr. ir. H. van Riessen van de Vrije Universiteit te Amsterdam is
voorstander van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Hij gaf tijdens een college
inleiding in de filosofie de eerstejaarsstudenten de gelegenheid te discussiëren over
dit hete hangijzer. Het moet een rumoerige geschiedenis zijn geweest. Apartheid en
racisme op een lijn stellen noemde de professor ‘knoeiwetenschap.’ Hij daagde de
studenten uit een alternatief te geven voor apartheid.99
We reden van Axel en Hulst naar Gent en Brugge, kap neer, zalig. Na zijn
voorstelling eindigden we de dag in het Hilton Hotel in Brussel.

29 november 1968
Bij het ontbijt en de koffie: ‘Ik heb nog geen ochtendzoen ge-
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had, lieve Wim. Ik wacht er al vijf minuten op.’ Hij staat er trouwens op zijn séjour
van Man en Muis aan mij te geven.

Zierikzee, hotel Mondragon
Ga voor het eerst niet mee naar de show.
De heren Malik, Widjatmiko en Lubis zitten weer moeilijk te doen. Er kwam een
telegram van advocaat Maris van De Spiegel via Kew Gardens. Ik weet - en Gerard
Croiset zegt hetzelfde - dat de schurken geen been hebben om op te staan. Mijn
informaties vanuit New York zijn perfect. Op 16 mei 1968 hebben de drie heren in
oppositie tegen mijn onthullingen over de gigantische corrupte bende onder Suharto
een dagvaarding doen uitgaan via deurwaarder W.H. Kiestra verbonden aan de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Ze eisen nota bene 25.000 gulden
schadevergoeding voor wat ik heb geschreven. De arme A. Teunis, hoofdredacteur
van De Spiegel, doet het in zijn broek. Hij schreef mij op 21 mei 1968 onder meer:
‘De heren zetten langs een omweg toch door. Immers: als Widjatmiko wint, kunnen
we van de anderen ook nog wel wat verwachten.’ Het is allemaal geklets en tijdverlies.
Wat ik schreef was gewoon waar en legde slechts het topje van de corrupte
Indonesische ijsberg bloot.100
Wat me buitengewoon boeit is een working-paper die dr. Bryant Wedge me heeft
gegeven: Psychiatry and International Affairs.101 Dr. Wedge en zijn vrienden gaan
er namelijk vanuit dat wanneer psychiaters maar vertrouwd gemaakt zouden worden
met de realiteiten van de internationale politiek en zich vooral zouden opstellen als
consultants, zij een unieke bijdrage zouden kunnen leveren tot het oplossen van
problemen bij internationale betrekkingen. (Tenslotte was dit ook mijn studierichting
op Yale University.) Ik ben het absoluut honderd procent met deze benadering eens.
Ik herinner mij hoe dr. Wedge me vertelde dat ondanks de uitgebreide adviezen JFK
toch nog te voorzichtig was geweest in diens benadering van Nikita Khrushchev in
1961 in Wenen. ‘We hebben Kennedy bijvoorbeeld aangeraden in diens gesprekken
met Khrushchev geen democratische beweegredenen aan te voeren, omdat de Rus
letterlijk niet zou kunnen begrijpen wat democratie, of de verhouding burgerstaat in
de Westerse wereld betekent.’ Om die reden had Khrushchev ten onrechte de indruk
gekregen dat JFK een weifelaar was. Hij zette dan ook prompt de Berlijnse muur
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neer. ‘Tijdens de rakettencrisis in 1962 op Cuba volgde Kennedy echter onze adviezen
op en hij riep Khrushchev een resoluut halt toe, hetgeen de Sovjetpremier dan ook
onmiddellijk juist interpreteerde.’102
Newsweek maakt melding van het feit dat Richard Nixon als senator op zijn 39ste
jaar de psychiater Arnold Hutschnecker (70) had geraadpleegd. Nixon ging ongeveer
vijfmaal naar de praktijk van Hutschnecker op Park Avenue. Het was opnieuw Drew
Pearson die deze affaire in de publiciteit heeft gebracht. Het bericht werd prompt
eerst door Nixons staf tegengesproken en later alsnog bevestigd. Dr. Hutschnecker
is sedert enige tijd bezig te pleiten voor psychologische testen voor een ieder, die
dingt naar een openbare politieke positie in de samenleving. Er zou een psychological
screening board moeten komen ‘to examine all candidates for public office (including
presidents) and rule out those who are of unsound mind although they might be
functioning rationally on the surface.’ Ik vind Hutschneckers voorstel uitermate
terzake doende. Staten worden meer en meer gemanaged als multinationals. Managers
worden immers ook getest? Waarom dan managers voor het Witte Huis niet?

30 november 1968
Brasschaat, België
Zonder zoen naar bed.
We winkelden in Antwerpen voor zijn moeders verjaardag morgen. Haalde in
Utrecht de drukproeven van De Verraders op.

1 december 1968
Apeldoorn
Peter spreekt over Camus. Hij heeft Les Enfants Terribles van Jean Cocteau uit.103
Hij zette op heel andere plaatsen strepen en krassen dan ik.
‘Als wij lovers waren,’ zei hij, ‘en ik zou seks met een ander hebben zou dit je
nog veel meer pijn doen.’
Eldridge Cleaver is spoorloos. Hij verdween vlak voordat hij de rest van zijn
dertien jaar gevangenisstraf zou moeten gaan uitzitten voor een poging tot moord in
1958. Waar kan hij zijn?104 Ontving een brief van Peter Dawney uit Londen, een
schrijver en uitgever. Hij schijnt over mijn onderzoek in Dallas te heb-
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ben gehoord en op de hoogte te zijn van mijn voor de NTS gefilmd gesprek met Jim
Garrison.105
Hij schrijft momenteel een boek over de zogenaamde moordenaar van Martin
Luther King, de mysterieuze James Earl Ray. Een andere onderzoeker naar de moord
op King, William Bradford Huie, heeft reeds in Look Magazine over de samenzwering
King te vermoorden geschreven. Ik heb weinig zin om me ook met die zaak nog eens
te gaan bemoeien.
De Vrije Universiteit deelt mee dat Peter geen colloquium kan doen, wil hij
psychologie gaan studeren, dan moet hij zijn hoofdakte gaan halen of een
106
HBS-A-diploma in de wacht slepen.
Gerard Croiset vertelde proeven met muizen te doen die met kankercellen worden
ingespoten. Hij schijnt de genezing te kunnen beïnvloeden. Eng.

4 december 1968
Brussel
Vlieg met de Sabena naar Brussel voor een gesprek met Theo Lefèbre. Anthony
Dake had weer alles gedaan om me tegen te houden, maar Harry Hagedorn had hem
overruled en was achter me gaan staan. De NTS-ploeg kwam met het NTS-vliegtuigje.
Lefèbre was mijn naam vergeten, maar hij herkende me meteen. Het gesprek ging
over een Euratom-kwestie, waarover de Gazet van Antwerpen, ‘een middelmatige
krant’, onzin had geschreven. ‘Zij begrijpen bij die krant de problemen niet,’ zei hij.
Ik dacht: ‘Ik ook niet,’ maar ik warmde hem lekker op en het liep prima. (Hij droeg
trouwens nog altijd die afschuwelijke schakelarmband.)
Probeerde via de Leidse Onderwijs Instelling na te gaan wat Peter via hen zou
kunnen bereiken om psychologie te kunnen gaan studeren.

7 december 1968
Leeuwarden
Dit weekeinde waren we twee dagen in Parijs.
Na de voorstelling hier gaan we in Bremen overnachten.

8 december 1968
Bremen, hotel Post
Perfecte stemming.
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9 december 1968
Telefoneerde met mevrouw Röell. Ja, zij had ons in de Lage Vuursche terdege
bekeken. Zij vond dat Peter ‘iedere distinctie’ miste. Zij benadrukte opnieuw dat ik
haar geld schuldig was omdat ik in de jaren vijftig met geld dat zij mij had gegeven
om met haar dochter Inez uit te gaan, ook met Bertie Hilverdink was gaan passagieren
en er zelfs cadeautjes voor hem van had gekocht. Zolang zij dit geld niet terugkreeg
wilde zij me niet ontvangen. Ik kende dit standpunt dat nergens op sloeg, maar wilde
nagaan wanneer zij eindelijk haar kromme redeneringen zou opgeven.

11 december 1968
Vandaag werd De Verraders in Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd. Peter ging
mee.
Henk Hofland schitterde door afwezigheid. Ik belde hem 9 december nog op om
hem uit te nodigen. Joep Buttinghausen, trouwe vriend uit de dagen van United Press
(1954-1955) kwam als eerste. Verder verschenen B. Sluimers van Antara, vriend
Wim Klinkenberg, zelfs Han Hansen, de Indonesische persattaché, Sirie en René
van Eijk van het AD. Ook Erik en Helga, die Frits van Eeden hadden meegebracht,
waren aanwezig. P.R. van Amelrooij zelf kwam vijfentwintig minuten te laat.
Vanavond is mijn gesprek met professor Richard Allen op de televisie uitgezonden.
Mam noemde het ‘uitstekend’ wat veel wil zeggen, komende van haar.

13 december 1968
Huis ter Heide
Sliep als een blok, volkomen rustig over Peter. ‘Je ziet er goed uit’, zei Gerard Croiset
voor het eerst in lange tijd. Hij zei dat de BVD er veel voor over had gehad De
Verraders te verbieden, ‘maar ze hebben er niets in kunnen vinden.’
Als was te verwachten schreef Han Hansen een lullig stukje in de Volkskrant. Dat
was immers het enige doel van zijn komst naar Nieuwspoort. Toch vermoed ik dat
Hansen zichzelf intussen als een prominente journalist beschouwt. De Haagse klak
doet hem dit geloven. Henk Hofland volgde een andere tactiek. Hij liet mijn eerste
boek in het Algemeen Handelsblad door Joop van den Broek bespreken, een man
die ik niet zoals Hofland al drieëntwintig jaar ken.

17 december 1968
Gerard Croiset adviseerde nu voor het eerst om met Peter te
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kappen. ‘Hij gaat helemaal de verkeerde kant op. Nee, zo was hij indertijd niet. Ik
had het ook niet verwacht. Van zijn studie komt niets terecht. Over tien jaar is hij
misschien kalmer, wanneer je dat er tenminste voor over hebt.’ Hij verzekerde me
dat ik geen schuld had. Croiset denkt dat Peter in de showbizz zal blijven. Mam
reageerde met: ‘Eigenlijk heb je niets aan Croiset. Eerst was Peter immers juist heel
zuiver.’
Vlieg met de BEA naar Londen.
Lees Tederheid van Ton Lemaire dat we samen in Hengelo kochten.
Ontmoette Peter Dawney, die een shaky indruk maakte. Een zwakke handdruk,
een baard en een donkerblauw pak. Maar wat kan je er eigenlijk van zeggen? Hij
publiceerde tot dusverre vijftien boeken, een soort Britse Van Amelrooij. Ik legde
wat hij over James Earl Ray vertelde op film vast, maar volgens mij kletste hij in de
ruimte.107
Lees Eldridge Cleavers interview in Playboy.108 Hij somt de tien punten op die de
Black Panther Party als voorwaarde stelt om the white establishment op de knieën
te krijgen. ‘One: We want freedom: we want power to determine the destiny of our
black communities. Two: We want full employment for our people. Three: We want
housing fit for the shelter of human beings. Four: We want all black men to be exempt
from military service. Five: We want decent education for black people - education
that teaches us the true nature of this decadent, racist society; for if they don't know
their place in society and the world, they can't relate to anything else. Six: We want
an end to the robbery of black people in their own community by white-racist
businessmen. Seven: We want an immediate end to police brutality and murder of
black people. Eight: We want all black men held in city, county, state and Federal
jails to be released, because they haven't had fair trials; they have been tried by
all-white juries, and that's like being a Jew in Nazi-Germany. Nine: We want black
people accused of crimes to be tried by members of their peer group - a peer being
one who comes from the same economic, social, religious, historical and racial
community. Black people in other words would have to compose the jury in any trial
of a black person. And Ten: We want land, we want money, we want housing, we
want clothing, we want education, we want justice, we want peace.’109
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De NTS zou het gesprek op 17 januari 1969 in Scala uitzenden.
Playboy Magazine, december 1968.
Deze tien punten in 1990 teruglezend in Johannesburg zou ik geneigd zijn ze aan Nelson
Mandela te zenden, want ik vermoed dat de zwarten in Zuid-Afrika met een identiek lijstje
op de proppen zouden komen.
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19 december 1968
Groningen
Peter schreef in bed een lange brief en verbergt deze in de badkamer. Misschien heeft
hij terecht het gevoel dat ik de brief anders zou lezen. Ik heb inderdaad in zijn dagboek
gekeken. Het moet een kladje van een brief aan Philip Nasta zijn geweest, want nu
zit hij de echte brief pas te schrijven.

Delfzijl, Eemshotel
We hebben een heerlijke wandeling van vier kilometer naar een nabijgelegen dorpje
over en langs een dijk gemaakt. Ergens en route zei hij: ‘We hebben het toch heel
dikwijls fijn.’
Annie Schmidt sprak in een interview met Bibeb over Peter en zei dat vrouwen
nu ook eens een keer iets hebben om naar te kijken.
In de auto vochten we om een krant, die in proppen papier veranderde. ‘Je brengt
mij toch wel durf bij,’ zei Peter.

20 december 1968
H. Hansen komt in de Volkskrant nog eens terug op De Verraders. Eenmaal mij en
mijn werk in Dag in Dag uit belachelijk maken was kennelijk onvoldoende.
Waarschijnlijk had hij op 12 december nog geen letter gelezen en heeft hij het boek
nu uit. Er zijn ook kletsverhalen verschenen in het Parool van J. de G. en in het Vrije
Volk van Paul van 't Veer, die in de kop zette: WILLEM OLTMANS WAS GEEN
VERRADER, MAAR VERKLIKKER.’ Op 15 november schreef P. van Gastel een veel
neutraler stuk in de Nieuwe Rotterdamse Courant. ‘Hoeveel er waar is van het verhaal
(van Oltmans) is moeilijk te zeggen; een gedeelte zonder twijfel, een ander deel
vermeldt vertrouwelijke gesprekken waarop geen controle mogelijk is,’ aldus Van
Gastel.
Ontmoette Hans van Mierlo en journalist Henk Leffelaar in Americain en probeerde
hen in De Verraders te interesseren.

21 december 1968
Groningen
We logeerden in motel Terminus. We kwamen gisteravond heel laat thuis en er
ontvouwde zich een vervelend gesprek. Hij benadrukte van een andere generatie te
zijn en tussen andere rottigheid te zijn opgegroeid. Ik ging er tegenin en zei dat
eerlijkheid van gevoelens en handelen nauwelijks iets met leeftijd had te maken. De
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stemverheffingen namen toe. Hij stond sinaasappelen en citroenen uit te persen en
het sap in een glas te gieten. De ruzie liep steeds hoger op en terwijl ik op bed lag
gooide
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hij onverwacht in razernij een vol glas geperste vruchten naar mijn hoofd. Ik dook
op tijd weg en het glas spatte in duizend stukken tegen de motelmuur. Ik was dermate
buiten mezelf dat ik hem eruit smeet. Hield ook weer eens allerlei cadeautjes, die ik
hem had gegeven - zelfs zijn laarzen - achter en keerde zijn tas om te zien of er nog
iets in zat wat van mij afkomstig was.110 Hij ging om 03.00 uur de straat op. Het
regende. Ik reed hem in de auto achterna. We reden rond en lagen tenslotte om 04.00
uur toch nog in bed. Bij het slapen gaan zei hij: ‘Sorry, ik was mezelf niet meer’ en
we gaven elkaar een zoen.
Ik herinner me dat Peter gisteren aan mam vroeg of zij trots was dat mijn boek nu
was uitgekomen. Mijn moeder antwoordde: ‘Ik moet het eerst nog lezen.’ Typisch
iets voor haar.111

22 december 1968
Op 12 december is Rory Kennedy geboren, het elfde kind van senator Robert
Kennedy. Zijn vrouw bracht de zeven dagen oude baby naar het graf op Arlington.
Hoe werkt zoiets in Ethel Kennedy's mind?
Peter beloofde Philip Nasta de kerstdag bij hem door te brengen. Ik was ontzettend
teleurgesteld. ‘Je bent jaloers dat ik voor die ene dag naar Oostelbeers ga,’ zei hij.112
Hij las mijn dagboek van gisteren en merkte bij de passage over het slapen gaan op:
‘Ik had je geen zoen willen geven.’

23 december 1968
Er zijn de afgelopen week weer eens 222 Amerikaanse soldaten in Vietnam
gesneuveld en 1199 gewond, wat het totaal aantal omgekomen Amerikaanse militairen
op maar liefst 30.279 brengt. Kan er met mijn verstand niet bij.

24 december 1968
We spraken over afstanden tussen mensen. Ik vertelde dat ik wel eens in zijn dagboek
had gespiekt zonder het echt te lezen.113 ‘Dat wil ik niet,’ zei hij. ‘Ik schrijf het
uitsluitend voor mezelf en niemand anders. Zelfs als ik een lover had zou ik het voor
mezelf schrijven. Ik lees jouw dagboek alleen maar omdat je zegt het prettig te vinden
wanneer ik het lees.’ We spraken af van nu af aan elkaars dagboeken niet meer te
lezen.
110
111
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Ik walg van mezelf om dit achtentwintig jaar later terug te lezen.
Ik denk niet dat mijn moeder De Verraders ooit heeft gelezen. Althans zij sprak er nooit een
woord over.
Hier had hij totaal gelijk in. Dat zag ik toen niet in.
Ik denk dat je dergelijke dingen alleen doet in een toestand van verliefdheid en extreme
jaloezie.
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Kerstmis 1968
Huis ter Heide
Het huis wordt als gewoonlijk door broer Theo die met Nellie uit Zwitserland is
gekomen gemonopoliseerd. Ik wilde Rachmaninov spelen, maar het kijken naar een
film over astronauten ging dus voor. Het kerstdiner met de familie in de Dijnselhoek
ging aan me voorbij. Mam zag er in de bontcape van grootmama Poslavsky perfect
uit. Ik vroeg haar waarom zij geen juwelen meer droeg. ‘Omdat ze niet meer passen.’
‘U kunt ze toch laten verwijden?’
‘Dat mocht niet van je vader, dat was tjilaka.’114 Waarom begon ik hierover? Had
ik haar weer onderschat? Waarom doe ik zo iets? Ervaarde zij mijn vraag als
onaangenaam? Het liefste had ik tegen haar willen zeggen: ‘U ziet er van iedereen
verreweg het fijnste uit.’ Stel je voor dat ik ooit zoiets tegen mam zou zeggen!
We zaten tot 01.30 uur te praten en zij werd erg bleek, wat me ontzettend
verontrustte.
Theo zei dat hij zich niet kon voorstellen dat ik Man en Muis nu achtendertigmaal
had gezien, ‘just because you like a guy’. Dow Chemicals interesseerde hem absoluut
niets en wanneer hem vijfduizend gulden per maand zou worden betaald zou hij net
zo lief olifantenoppasser in een natuurreservaat willen worden. Van hem mochten
ze Dow Chemicals opblazen.

26 december 1968
Vanmorgen speelde ik Rachmaninov en brandde later twee kaarsen. Dit was de
zuivering, die ik nodig had na een nieuwe rampnacht.
Jean Piagets derde kind was een zoon. Hij zegt met hem de meeste experimenten
te hebben uitgevoerd. Piaget: ‘l'Intelligence: c'est la capacité d'adaptation à des
situations nouvelles.’ Ton Lemaire115 wijdt uit over de hand als bemiddelaar tussen
hem en de ander. Ik heb dit nooit eerder gelezen en beseft. ‘De hand is de eigenlijke
maat van de mens, want zij meet de onoverbrugbare afstand die haar van het geluk
scheidt (...). De hand is het eigenlijke orgaan van de liefkozing (...) waar de plaats
van de liefkozing oorspronkelijk is gevestigd. Het ongeluk van de hand is het ongeluk
van het bewustzijn(...).’

114
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Brengt ongeluk: mijn vader, op Java opgegroeid, zat vol met Javaans bijgeloof. Van de
baboes geleerd.
Ton Lemaire, De Tederheid, Ambo 1968.
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27 december 1968
Twee lieve brieven van Richard Thieuliette. De eerste was geschreven op 3 december
maar was in portefeuille gehouden. Hij werkt niet meer in de winkel Dernier Cri en
heeft angst voor de toekomst. Hij herhaalt acteur te willen worden en deze keer moet
en zal hij slagen. Hij indict: ‘Willem, je t'aime très, très fort. Je t'embrasse, Richard.
Regards to Peter.’ De tweede brief is van 15 december. ‘Je me sens si proche, je sais
où je veux aller mais je ne sais pas comment. Je n'arrive plus à dormir la nuit tant je
pense. Ecris-moi.116
Nog nooit ontmoette ik Gerard Croiset in Americain, maar vanmiddag gebeurde
het. Hij was samen met een kleindochter Gerda uit Harmelen. Hij benadrukte dat de
ontmoeting niet toevallig was. Ik vertelde dat ik een dieptepunt in mijn leven had
bereikt. Hij keek op een kalender en zei: ‘Maak je maar niet bezorgd, het komt
dinsdag allemaal in orde.’ Hij was bereid om maandagmiddag om 16.00 uur met
Peter te praten. Hij wilde naar Carré, maar gaat nu in plaats daarvan vanavond naar
Man en Muis.
Indrawan Murti Murman zei dat er in Amsterdam-Noord drive-inwoningen te
koop waren. Croiset zei onmiddellijk: ‘doen.’ Broer Theo zei bereid te zijn het huis
voor me aan te kopen. Dat verraste me zeer.

29 december 1968
Ontmoette A.V.F. van der Gouw in Indrapura in Den Haag. Wie de man precies is
weet ik eigenlijk niet, maar zowel Wim Klinkenberg als P.R. van Amelrooij vonden
dat ik hem moest ontmoeten. Hij vond De Verraders een belangrijk boek. Hij las het
trouwens reeds toen ik een eerdere versie bij Polak & Van Gennep had aangeboden.
Hij dacht dat Henk Hofland nooit een letter over mijn boek in het Algemeen
Handelsblad zou schrijven. Dit verwonderde me. Waarom zei hij dit zo stellig?117
Werner Verrips was door mannetjes van R. Zwolsman vermoord. Hij noemde de
namen van Gerritse en Ellinga. Een voormalig lid van de staf van prins Bernhard,
Cas de Graaf, had mijn uitgever P.R. van Amelrooij gedreigd dood te zullen schieten.
Dat had Verrips, als medewerker van Paul Rijkens, mij trouwens ook geflikt, dus
een dergelijke mededeling verwonderde me niet meer.
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In 1990 woont Richard met zijn vriend Raoul in Parijs en doceert Sanskriet aan de Sorbonne.
Hij zou gelijk krijgen. Hofland zwijgt mijn werk in 1990 nog altijd opzettelijk dood.
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Volgens Van der Gouw had een andere obscure vriend van de prins, Joseph H.
Retinger, medeorganisator van de befaamde Bilderberg-conferenties, geholpen W.
Sikorski bij Gibraltar om zeep te brengen. Hij bubbelde van pikante details over De
Spiegel, die zou worden opgekocht door de Spaarnestad, en De Quay.118 Prins Bernhard
zou maarschalk Pétain na de val van Frankrijk hebben bezocht en mevrouw Van
Delden van de Amerikaanse ambassade in Den Haag werkte al jaren voor de CIA. Ik
nam zijn onthullingen voor kennisgeving aan, maar begreep dat ik dergelijke
sensationele uitspraken niet zonder nader onderzoek kan publiceren.

30 december 1968
Gerard Croiset zegt - en dat heeft hij eigenlijk steeds gedaan - dat Sukarno het land
moet verlaten. ‘Maar hij wil natuurlijk liever in Indonesië dan in het buitenland
sterven. Ik ben echter bang dat ze hem kapot zullen maken. Er zijn namelijk nog
sterke pro-Sukarno revolutionaire krachten in dat land en op die manier hebben ze
een bliksemafleider.’
Mijn verwarring over Peter duurt voort. Ik telefoneerde met Richard in New York,
die hoopt dat ik snel terug zal komen. Croiset waarschuwde: ‘Wees geen loops hondje,
hij is geen levenspartner voor je. Het komt heus wel goed, want je gaat alles anders
zien.’ Eigenlijk gaat een mens niet dood op het moment dat hij zijn laatste adem
uitblaast. We sterven stap voor stap tijdens het leven zelf, geleidelijk maar zeker.
Het zijn echt niet alleen de kiezen, die op je 43ste beginnen uit te vallen om de
algehele afbraak in te luiden. Mensen verschrompelen zonder dat zij het eigenlijk
merken, in de zin van het een voor een loslaten van waarden, waar we eens rotsvast
in geloofden. We verpieteren niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal. De meeste
mensen zijn al lang ‘dood’ voor zij lichamelijk of klinisch dood worden verklaard.
Wat een drama.
Zou Peter zoals afgesproken naar Gerard Croiset gaan?

31 december 1968
Peter is zonder te waarschuwen en de afspraak af te zeggen niet bij Croiset in Utrecht
geweest. Hij verklaarde dit wegblijven aldus: ‘Ik ben gewoon op dit moment niet
rustig genoeg voor een dergelijk gesprek.’ Trouwens, de avond dat Croiset in de zaal
had gezeten had hij dermate recht door Peter heen gekeken dat Peter nu vertelde zich
nog nooit zo naakt op de Bühne te hebben gevoeld als die avond.
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Het weekblad De Spiegel zou inderdaad in 1970 ophouden te bestaan.
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1 januari 1969
Huis ter Heide
Mam is bij haar zuster in Wassenaar. Ik voel me ontzettend alleen in de bungalow.
Santo belde om bij hem in West-Duitsland te komen. Ik breng het niet op. Er kwam
maar een ander telefoongesprek deze oudejaarsnacht binnen. Het was Croiset, die
over zijn stoelenproef in Denver, Colorado wilde spreken. De beste methode is om
te doen of het een dag is als alle andere. Bracht een bezoek aan oud-ambassadeur dr.
Zairin Zain en Emily. We spraken een paar uur. Hij gaf een aantal aanvullende
informaties over Werner Verrips. Ze zullen worden verwerkt.119 In Amsterdam kwam
ik Peter met Philip Nasta tegen.
Trieste jaarovergang.

2 januari 1969
Lang gesprek met Erik van der Leeden. ‘Heb ik het juist dat jullie fijne perioden
steeds langer worden?’ Hij vond de show wel aardig, ‘maar zelfs al had ik zo'n body
als Peter, dan zou ik me nog generen om zo op het podium te staan. Hij is wel van
het ene in het andere uiterste gevallen. Vorig jaar gaf hij nog een klamme hand. Nu
staat hij in zijn blootje op het toneel.’ Hij vindt Croiset ergens oneerlijk en verdenkt
hem ervan Peter en mij uit elkaar te willen drijven.

3 januari 1969
Richard Nixon is bezig zijn regering samen te stellen. William Rogers wordt de 55ste
minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Laird krijgt Defensie, John Mitchell Justitie
en het moet worden gezegd: hij heeft meestal heavy weights aangetrokken. De
Brookings Institution heeft een studie van 620 pagina's geschreven, Agenda for the
Nation, waar ook Harvard-professor Henry Kissinger aan meewerkte. Ik wil weten
wat ze aan Vietnam gaan doen. LBJ zette dus de bombardementen stop en de
onderhandelingen in Parijs slepen zich voort.
John Steinbeck (66) is overleden. Hij omschreef Amerika eens als: ‘this monster
of a land, this mightiest of nations, this spawn of the future, turns out to be the
macrocosm of microcosm.’ Hij schreef zestien romans, waarvan The Grapes of Wrath
het bekendst werd. Ik houd niet van verzonnen verhalen en de spreekwoordelijke
dikke duim. Wat ik wel zou willen lezen is zijn trip door Rusland in dagboekvorm.120
Edmund Wilson be-
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Vind er helaas geen letter van terug, wat jammer is.
Toen ik in 1971 naar Moskou reisde kreeg ik van broer Theo A Russian Journal met foto's
van Robert Capra, Bantam 1970.
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schreef Steinbecks psyche eens als volgt: ‘There remains behind the journalism, the
theatricalism and the tricks, a mind which does seem first-rate in its unpanicky
scrutiny of life.’121

4 januari 1969
Gisteren zette Peter rustig en kalm uiteen waarom hij de kerstdagen met Philip Nasta
had doorgebracht. ‘Ik wilde hem bewijzen dat ik jou moreel en materieel niet nodig
had om sterk te zijn. Dit gelooft hij nu ook. Ik voel me nu ook sterk en zelfstandig
en woon voor het eerst alleen aan het Thorbeckeplein. Philip is handig en creatief
en heeft mijn kamer helemaal leefbaar gemaakt. Je staart je te veel blind op de tijd
die ik nu met hem doorbreng. Ik geef Philip nog steeds mijn liefde en dat vind ik erg
rot voor jou. Je moet er kennelijk doorheen. Ik wil trouwens voortaan de weekends
voor Philip houden.’ Hij zei ook te genieten van Lemaires Tederheid.
Ontmoette Gerard Croiset samen met professor W.H.C. Tenhaeff. ‘Je ziet er
uitstekend uit,’ aldus de professor. ‘Ja, als oude lappen,’ zei Gerard meesmuilend.
Ik vroeg of Croisets paranormale onderzoek door wensgedachten van de omgeving
kon worden beïnvloed. Tenhaeff bevestigde dit en gaf een aantal voorbeelden. Dit
gebeurde meestal niet in de persoonlijke sfeer. Croiset bleef eerst stil en liet de
professor spreken, maar hij was geïrriteerd dat de NTS-ploeg, zoals afgesproken, er
niet was. ‘Het is slordigheid, geen kwade wil,’ merkte hij op na heen en weer gelopen
te hebben. Daarna ging hij zitten en begon van het ene op het andere moment over
Peter. Hij wist natuurlijk waar mijn gedachten werkelijk waren.
Croiset: ‘Peter heb ik eerst gezien als een jongen rein van geest, althans voorzover
dit menselijk mogelijk is. De tweede keer dat ik hem zag vond ik dit al een stuk
minder. Daarna heb ik hem dus bloot op het toneel zien staan en ik vond het walgelijk.
Hij wordt door die Amerikaanse vriend (Philip Nasta) totaal ontwricht. Peter wil die
man ook niet kwijt, want hij kiest nu eenmaal de gemakkelijkste weg, want die andere
weg zou veel te veel moeite kosten. En dat vond ik jammer van jou. Je bent een groot
mens en daar mag je gerust zelf bij zitten. Jij bent iemand van importantie en die
jongen is het niet waard, vooral omdat je hem als een loops hondje achternaloopt.
Dat vond ik jammer.’ Nu zweeg Tenhaeff. Ik was perplex. Dat zag Croiset en hij zei
dat Peter gedurende het afgelopen jaar geestelijk ontwricht was geraakt. Had ik tot
die destabilisatie bijgedragen?
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Time Magazine, 27 december 1968.
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Het moest wel. Peter zei immers steeds: ‘Jij wekt al die agressie in me op.’ Croiset
herhaalde dat Philip Nasta de oorzaak was. Ik geloofde dit niet helemaal en voel me
eveneens schuldig.
Croiset wilde het onderwerp laten vallen om zich op de komende stoelenproef met
Denver, Colorado te concentreren. Hij zou ditmaal op afstand voorspellen wie er op
een bepaalde dag op een stoel in de zaal zou komen te zitten. Omdat de NTS-ploeg
verstek liet gaan namen we zijn proef op geluidsband op. Hij zag een juffrouw met
donker haar in een donker mantelpak die een hand gaf aan een andere vrouw met
lang blond haar bij het binnenkomen in de zaal in Denver. Hij ging over de donkere
vrouw verder. Ik dacht eigenlijk: Philip is donker, Peter is blond. Wat ziet hij? Daarna
zag hij hoe de donkere dame een object langs haar hoofd gesmeten kreeg dat door
het raam naar buiten vloog. Hij zag een hoeveelheid scherven en dacht aan een
bomscherf. Daarna zag Croiset de donkere vrouw op een bank liggen. Zij kronkelde
als een slang, ‘maar symbolisch’. Toen hij was uitgesproken zei ik tegen Croiset en
Tenhaeff dat ik dacht dat de proef was mislukt. Ik vertelde wat er in Groningen tussen
Peter en mij was gebeurd, inbegrepen het glas orange juice dat tegen de muur was
gekwakt en in duizend scherven brak. Croiset was teleurgesteld, maar begreep dat
mijn emoties over Peter door hun intensiteit en kracht de fameuze Croiset-‘radar’
totaal hadden overstemd. Mijn geest had als krachtige stoorzender gewerkt. Tenhaeff:
‘Overigens een fijn experiment, maar jammer.’ Ik was triest, ook voor Croiset. Alles
staat nu op tape, ook wat Croiset over Peter heeft gezegd.

5 januari 1969
Neem BEA-vlucht 429 naar Londen voor de televisieopname met Peter Dawney.
Anthony Dake had eerst nog alles in het werk gesteld om roet in het eten te gooien,
maar Harry Hagedorn had hem overruled, ongetwijfeld wetende dat Carel Enkelaar
wilde dat ik voor de NTS bleef werken.
Belde Croiset vanaf Schiphol. ‘Wim, je moet je emoties meer de baas worden. Je
kunt zo niet doorgaan.’ Ik heb hem nu maar ter verdediging van Peters gedrag ook
verteld dat Philip Nasta al een aantal keren met zelfmoord had gedreigd en dat Peter
(23) daar ernstig rekening mee hield.
Harry reist mee en heeft eigenlijk maar een standaardonderwerp, althans met mij
en dat is homoseksualiteit. Zijn conversatie concentreert zich op details van affaires.
We gingen samen naar een Londense sauna. Ik was na dertig minuten compleet
doorgeblazen. Ik wilde de betreffende jongen zelfs mee uit di-

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

87
neren vragen, maar het gouden kettinkje om zijn enkel deed mij er vanaf zien.
Gerard Croiset kan duizendmaal zeggen dat Peter mijn affectie niet waard zou
zijn, maar wat weet hij er eigenlijk van? Hij blijft gekant tegen relaties tussen jongens.
John Bishop, de journalist en commentator, schreef The Day Kennedy Was Shot,122
bestaande uit maar liefst 713 pagina's. Het bevat zeventien hoofdstukken, over alles
wat er op 22 november 1963 in Dallas tussen 07.00 uur en 23.00 uur is gebeurd.
Bishop schrijft zijn ‘studie’ vanuit het uitgangspunt dat Lee Harvey Oswald in zijn
eentje en op eigen houtje JFK vermoordde. Om die reden bijvoorbeeld komen George
en Jeanne de Mohrenschildt dan ook niet in zijn boek voor. Zij waren de twee
intiemste vrienden van Lee en Marina. Wie waren beter op de hoogte van Oswalds
brein dan zij? Ik heb het boek van Bishop gekocht en ingekeken, maar het heeft geen
zin het te lezen. Geen wonder dat Jacqueline Kennedy meewerkte aan een soortgelijke
studie door William Manchester (The Death of a President) die niet a priori een
standpunt ten gunste van de Warren-Commission innam, toen hij aan zijn studie
begon.
Psychiater Karl Menninger heeft dezer dagen in een nieuw boek123 opnieuw
benadrukt dat bij de beoordeling van misdaad feiten en getallen uitermate misleidend
kunnen zijn. Bijvoorbeeld de helft van alle misdaden in Amerika wordt niet gemeld.
Van de binnengekomen informatie over misdaden wordt zevenenzeventig procent
nooit opgelost. Menninger bepleit dat het begin van alle wijsheid bij het oplossen
van misdaad is to understand the criminals' mind. De reden dat ik mij bij de moord
op JFK juist op George de Mohrenschildt heb geconcentreerd is steeds geweest meer
te weten te komen over Oswald, omdat ze tenslotte heel nauw met elkaar omgingen.

6 januari 1969
Londen, Europa Hotel
We filmden Peter Dawney voor de NTS. Harry coachte me geduldig, ook in de techniek
van vragen stellen.
Broer Theo heeft makelaar Jacobus Recourt meegedeeld dat hij het pand Amerbos
205 dat in Amsterdam-Noord in aanbouw is wil kopen. Het is een drive-in van drie
verdiepingen met een garage en kleine tuin. Ik wil er met Peter gaan wonen. Ik zie
dat Charles de Gaulle op nieuwjaarsdag heeft gezegd:
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Funk & Wagnalls Publishers, New York 1968.
The Crime of Punishment, Viking Press, New York 1968, 305 pagina's.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

88
‘Le mal du siècle, qui est celui des âmes, nous pouvons y remédier (...).’ Wanneer
hij met de ziel de ‘ziekte van de mind’ bedoelt ben ik het met hem eens. Maar of
bijsturen en genezen zo gemakkelijk zullen gaan, betwijfel ik.
Peter en Philip zijn naar Sweet Charity geweest. Soms denk ik dat ik droom dat
we nu zo tegenover elkaar staan, dus zo ver van elkaar af. Toch ben ik ergens inwendig
rustig over Peter, een soort niet te verklaren zekerheid dat ‘alles sal reg kom,’ zoals
mam dit kan zeggen.

9 januari 1969
Huis ter Heide
Blijf triest. Waar zou hij zijn?
In de Nieuwe Revu van 4 januari staat een reportage in kleur over Man en Muis
met Peter op de fiets en Conny Stuart in het bijwagentje. Peter heet ‘een halfblote
spierenman.’ Dat is natuurlijk ook alles wat ze van hem ‘zien’.

10 januari 1969
De dagen tikken weg. De 19de moet ik terug naar New York. Erik voelt zich op de
een of andere manier op zijn pik getrapt. Hij schrijft een briefje zonder aanhef: ‘Je
begint hoe langer hoe scherper te reageren (...), sommige dingen zie je echt te
makkelijk, andere te moeilijk (...). Als je zo schrijft, schrijf dan maar liever niet.’ Ik
weet niet waar hij het over heeft.
Sartre zegt in Elseviers,124 ‘dat liefde altijd moet mislukken omdat je een ander
niet in zijn vrijheid kunt bezitten.’ Waarom wordt dát niet op de lagere school geleerd
in plaats van ‘de prins en prinses leefden samen eeuwig gelukkig.’ We krijgen onzin
in onze hoofden gestampt in plaats van werkelijkheid.125 In ieder geval meent Peter
dat liefde met Philip en vriendschap met mij in zijn leven moeten kunnen coëxisteren.
‘Ik vind het zelfs fijn wanneer je in zekere zin op mij gericht zou zijn, maar niet
totaal,’ zei Peter. Dat is dus wat Sartre bedoelt.

11 januari 1969
Was bij Erik in Zaandam. Hij zei dat toen Loet Kilian ging trouwen, ik rot tegen hem
had gedaan. We reden naar Delft. ‘I am speechless,’ zei Erik. ‘Wanneer je zo triest
bent weet ik dat ik niets kan zeggen.’
Wim Klinkenberg sprak met Henk Hofland over De Verraders.
124
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Elseviers, 11 januari 1969.
Deze laatste twee zinnen heb ik feitelijk in 1990 bijgevoegd, maar deze later gevormde
mening vond o.a. hier haar oorsprong.
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Henk had in hoge mate aarzelend gereageerd. Hij zei op de tweede druk te willen
wachten. Idioot. Willem Brugsma heeft over mijn boek gezegd: ‘Wat moet ik met
die rotzooi.’ Maar Han Lammers zei tegen Wim dat hij het wilde lezen.
Was even in Huis ter Heide. Er werd een strijkkwartet gespeeld. Mam stond te
zwaaien voor de balkondeuren toen ik wegreed, wat me raakte.
‘Het denken moet leren dansen.’ - Nietzsche

12 januari 1969
‘De mens moet zich reinigen door zich los te maken van het lichaam. En dat niet
alleen omdat het lichamelijke de zetel van de lagere begeerten zou zijn, maar de
reiniging verkrijgt hier een kennistheoretische uitwerking: ook de zintuiglijke
waarneming betekent een beperking voor de ziel en houdt haar van de waarheid af
(...).’ - Plato
Ging naar sauna Athletic en vond een Chinees-Indonesische jongen. Masturbeerde
bovenop hem liggend en kreeg prompt een huilbui. Hij wilde mij zoenen als troost.
Toen hij weg was voelde ik me pas echt verdrietig.
Van Peursen noemt het psychische ‘het hoogste product van de materie.’126 Dat is
natuurlijk zo. Feuerbach noemt idealisme in de kern van de zaak ‘ik-eenzaamheid:
tot echt denken behoren twee personen (...), liefde is het elementaire contact en het
enige overtuigende bewijs van het bestaan der werkelijkheid.’127

15 januari 1969
Eindelijk naar het graf van vader geweest met seringen, er waren geen rozen.
Peter was in Americain gisteravond. Hij zag me, maar liep door. Ik stevende dus
met honderd procent inwendige kracht en overtuiging op hem af. Hij wilde dat ik
naar hem toe kwam, verduidelijkte hij. We gingen naar de Cave.
Lunchte gezellig met mam in de Lage Vuursche. Zij wilde me een ACF-aandeel
geven als aanbetaling voor het huis en zou de beide broers ook aandelen geven.
Ontmoette ook Frits van Eeden, die me met zijn beeldhouwersarmen krachtig
omhelsde en een zoen op mijn mond gaf. ‘Je ogen zijn vreemd en onzeker,’ zei hij,
‘het is maar goed dat
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Prof. dr. C.A. van Peursen, Lichaam-ziel-geest, Buleveld, Utrecht.
Noteerde niet waar Feuerbach dit zei.
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je eerst naar Amerika gaat.’ We aten samen. Later: ‘Ga maar gauw naar Richard.
Zal je voorzichtig rijden?’
Plato noemde het lichaam ‘het beeld van de ziel.’ Wittgenstein zei: ‘Het menselijke
lichaam is het beste beeld van de menselijke ziel.’ Van Peursen: ‘Geest is het geheim
van de mens, waar geen beslag op is te leggen.’ Ik zei tegen Peter dat Van Peursen
me toch niet beviel. ‘Is hij soms koud?’ vroeg hij. Hij vond bovendien dat ik veel te
weinig in Tederheid van Lemaire had aangestreept.

16 januari 1969
Een ontmoeting van drie uur met Emile van Konijnenburg wat gelukkig als vanouds
was.128
De dood. Alles eindigt, behalve misschien het universum. De relatie van mijn
ouders werd na vijfenveertig jaar met de dood van mijn vader afgebroken. Dit had
ook na een maand, een jaar of tien jaar kunnen gebeuren. De relatie met Peter had
een maand, een jaar of tien jaar kunnen duren.129 De relatie met Peter is niet verbroken
door de dood of het noodlot, maar door de gecompliceerdheid van het leven en de
omstandigheden die ermee verbonden zijn. Maar een einde aan onze relatie zou in
ieder geval gekomen zijn. Is dit nu het doel, de betekenis, de reden van een relatie,
van het leven, om te genieten van een relatie zolang als deze standhoudt, tot de
uiteindelijke breuk of het noodlottige einde sowieso komt? Wat is het verschil tussen
een dag, een maand, een jaar, of tien jaar op de eeuwigheid? Wat is het verschil te
sterven met een glimlach op je gezicht, met zachtheid van de herinnering aan de
belevenis van genot op je smoel, of met een gezicht van eenzaamheid, verlatenheid,
ernst en walging? De breuk komt toch. Het einde is onvermijdelijk. Het noodlot
proberen auszuradieren door een levenswandel van tijdelijk genot van samenzijn,
het uitleven van liefdesverhoudingen, het blijven allemaal verwarde, misleidende
lapmiddelen teneinde de onontkoombare leegte tijdelijk op te vullen, te verbloemen
en proberen weg te denken

17 januari 1969
Mam vertelde dat tante Jetty De Verraders niet kocht, omdat zij absoluut niet in
politiek is geïnteresseerd. Ik weet dat mam er

128
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Kan me wel voor mijn kop schieten dat ik er absoluut geen letter over noteerde. Dat moet
een belangrijke ontmoeting zijn geweest, ook t.a.v. Sukarno. Mijn hoofd stond helaas alleen
naar Peter. Ben genoodzaakt tientallen pagina's van eentonig zelfbeklag over te slaan.
Deze duurt in 1990, drieëntwintig jaar later, voort.
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zelfs niet inkijkt. Toch jammer. Onnodig twee ‘klanten’ minder.
‘Toen ik hoorde dat er een bodybuilder mee zou doen,’ aldus Elsje de Wijn in het
Parool, ‘dacht ik eerst, o jé.’130 Maar Peter van de Wouw is een erg aardige jongen.
Een ex-onderwijzer geloof ik, die heus gevoel heeft voor ritme en die als hij even
tijd heeft, psychologie studeert. Moeilijke boeken waarin hij alinea's aanstreept. Echt
geen nep.’ Dat was dus waar. Ik heb Elsje steeds de aardigste van het hele stel
gevonden.131
In Parijs is eindelijk het gevecht over de vorm van de tafel voor de
vredesonderhandelingen in Vietnam opgelost. De Herald Tribune brengt het grote
nieuws maar liefst in een zeskolomskop.132 Gisteren werd nog bekend gemaakt dat
het aantal gewonden in Vietnam thans de 100.000 had overschreden, en waarachtig:
de heren in de striped suits kibbelden tien weken over drie tafels, te weten een ronde
tafel en twee rechthoekige tafels. Averell Harriman leidde de Amerikaanse delegatie.
Minister van Buitenlandse Zaken Tran Chanh Tanh verklaarde in Saigon dat de
tafelkwestie ‘een overwinning’ was voor Saigon, omdat nu ‘het tweezijdige karakter
van de te voeren onderhandelingen volkomen tot zijn recht zou komen.’ In zeven
uur timmerden de Franse werklieden in hotel Majestic te Parijs de gevraagde
meubelstukken in elkaar. Niemand heeft zich nog afgevraagd hoeveel mensenlevens
aan beide zijden van het front in Vietnam verloren zijn gegaan tijdens dit zeventig
dagen durende geharrewar over de te gebruiken tafels. De wereld anno 1969!
Prins Bernhard en prinses Irene de Bourbon Parma zijn in Hamburg een proces
begonnen tegen het weekblad Neue Welt am Sonnabend wegens de aantasting van
eer en goede naam. Het geschil gaat over de zotte mededeling dat Irene al in
verwachting zou zijn geweest nog voor zij met prins Carel Hugo in het huwelijk trad.
Het sop lijkt de kool niet waard. Het smartengeld zal naar het Rode Kruis in Genève
gaan.
Intussen is, eveneens bij P.R. van Amelrooij, A.V.F. van der Gouws Alias Teixeira
-deel 2A verschenen. De critici zullen wel zeggen dat er veel oncontroleerbare feiten
in staan.

130
131
132

Peter is absoluut geen bodybuilder en nooit geweest; hij heeft een mooi lijf en heeft de lijnen
ervan door de jaren heen met oefeningen bijgehouden. That's all.
Het Parool, 17 januari 1969.
New York Herald Tribune, 17 januari 1969.
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19 januari 1969
Amsterdam-New York, PANAM- flight 75
Philip kan gerust zijn dat ik ben opgekrast. Erik bracht me trouw naar Schiphol. Ik
zei trouwens tegen hem dat, wat ik van zijn relatie met Helga had gezien, ik
onnatuurlijker vond dan mijn relatie met Peter.
Een journalist van De Telegraaf heeft tegen Wim Klinkenberg gezegd niet te
begrijpen dat de NTS ‘een zwerver als Oltmans’ een gesprek met Peter Dawney in
Londen liet houden. Het werd uitgezonden, maar ná een reportage over een
pluimveetentoonstelling in Den Bosch. Croiset vond dat het op die manier nergens
op leek en Enkelaar had iets dergelijks tegen hem gezegd. De NTS-sabotage tegen
mijn werk zal nooit ophouden. Ik lees een boekje van Simone de Beauvoir over De
Zachte Dood van haar moeder, die aan kanker overleed. Het grijpt me zeer aan. Soms
bekruipt me het gevoel zelf dood te willen gaan. Voor Peter zou ik kunnen en willen
leven, maar alleen blijven dat wil ik niet en dat kan ik niet.133
Ben een carnet voor Peter begonnen. Vond tenslotte de juiste woorden om mam
te schrijven.

133

Het is, sedert ik dit eenendertig jaar geleden geschreven heb, uitstekend gelukt.
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New York
20 januari 1969
Richard was niet naar JFK-Airport gekomen, maar hij was thuis toen ik op 178 Fifth
Avenue arriveerde. Hij zag er verschrikkelijk uit, ongeschoren. Hij omhelsde me
affectionately. Hij heeft zich als model laten inschrijven bij het prestigieuze
modellenbureau Wilhelmina aan Madison Avenue. Hij deed dit als Christian Cau.
Hij hoopt in maart een rol in een film te krijgen.
Via Minneapolis naar Sioux Falls, Zuid-Dakota gevlogen. Lezing voor de Knife
and Fork Club.

21 januari 1969
Ben in Paul Tillichs The Courage to Be begonnen.134 Ben lekker op dreef.
‘Conscience makes cowards of us all’.
Vloog via Chicago, O'Hare naar Duluth, waar ik een auto huurde om naar Ashland,
Wisconsin door te rijden. Kwam na middernacht aan. Lezing voor Northland College.
Schrijf eigenlijk voortdurend alleen in Peters carnet.135
Een student vroeg me tijdens de lezing wat ik zou doen, wanneer ik zou worden
opgeroepen voor Vietnam. Ik antwoordde zonder blikken of blozen dat ik alle te
mijner beschikking staande phony tricks zou gebruiken om de oorlog in Vietnam te
ontduiken.136

23 januari 1969
Vlieg via Chicago naar Dallas voor een lezing en om twee dagen met George en
Jeanne de Mohrenschildt door te brengen.

26 januari 1969
Ben alweer op de terugweg van Dallas naar La Guardia.
De afgelopen dagen met George en Jeanne waren in zoverre nuttig dat ik ze heb
kunnen overtuigen om nu hun ervaringen

134
135
136

Het boek is bij Peter gebleven, kan niets opzoeken.
Ik hield ook politieke ontwikkelingen niet meer in mijn dagboek bij door de
gepreoccupeerdheid met Peter.
Journalist would fool draft-board verscheen als kop in de The Daily Press, Ashland,
Wisconsin, 23 januari 1969.
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met Lee Harvey Oswald te gaan opschrijven. We zullen met zijn drieën aan het
manuscript werken en de inkomsten delen. Ik telegrafeerde Marguerite Oswald
tweemaal. Eindelijk belde zij terug, maar omdat ze dacht dat ik uit het huis van een
Texas-rechter telefoneerde hing ze toch op. To hell with her. De paranoia heeft nu
pas goed toegeslagen. Te begrijpen, maar what to do? Probeerde Jim Garrison te
bereiken, maar ook dat mislukte. George en Jeanne zijn nu bereid naar hem toe te
gaan. Een buurvrouw, die een glaasje te veel op had, kwam vertellen dat zij een
telefoontje van de CIA had gekregen om aan George mee te delen dat hij niet naar
Garrison moest gaan, ‘because he would never be able to get another job’.
Deze keer was Nadya de Mohrenschildt (15) thuis. Zij was een kind uit een eerder
huwelijk met een socialite uit Philadelphia. Zij lijdt aan cystic fibrose, waaraan ook
de enige zoon van George is overleden. Zij slaapt door haar ademhalingsproblemen
in een soort tent. Het is ontzettend zielig om te zien, ook door de machteloosheid
haar op enige manier te kunnen helpen of op te vrolijken. Het is een aardig kind. Ze
weten niet hoe lang zij nog zal leven.
Ik ving weer eens een glimp op van wat zich in die kring afspeelt. De
woedeaanvallen van Jeanne, die chronisch te veel drinkt, zijn niet te harden. Haar
geklier met de drie hondjes is eveneens om kotsmisselijk van te worden. Om te
demonstreren hoeveel zij van honden hield en hoe schoon ze waren zoende zij de
kut van ma Nero en de piemel van zoon Nero. Moest nodig weg.
Op 24 januari gaf ik een lezing voor de Oak Cliff Lecture Luncheon Club. George
en Jeanne gingen mee. Ze bleven ook voor de lunch. De Mohrenschildt noemde de
aanwezige, voor het merendeel bejaarde dames, ‘a bunch of cadavres’. Ik was
trouwens die dag niet erg op dreef.
Ik zag in een krant dat mijn voormalige vriend op de Chinese ambassade in Den
Haag, de heer Liao, is overgelopen naar het Westen. Interessant.

27 januari 1969
Washington D.C., National Press Club
Had een ontmoeting op de Hill met Dick Drayne in Edward Kennedy's bureau. De
senator moet eerst nog interviews geven aan een televisiestation in Boston, dan aan
de nationale televisie en pas daarna kan de NTS aan de beurt komen.
Lunchte in de persclub met de heer Schaap, die in 1966 persattaché was op de
Nederlandse ambassade in Jakarta. Volgens
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hem zou Sukarno nog altijd de enige leider in Indonesië zijn, die de massa werkelijk
op de been zou kunnen brengen. Wim Wertheim was zijns inziens veel te links. Emile
van Konijnenburg was nooit in staat afstand te nemen. Hij had beter voorgoed in
Indonesië kunnen blijven dan naar Holland terug te gaan. Maar Suharto wilde Konijn
daar niet houden.
Vervolgens ontmoette ik mijn oude vriend Joe Borkin die bereid was te proberen
De Verraders bij Harper & Row uitgegeven te krijgen. Hij attendeerde me op een
artikel in de Washington Star met een foto waarop Bung Karno stokoud lijkt.
In het TWA-vliegtuig terug naar New York las ik brieven van een gesneuvelde
militair, slechts één jaar ouder dan Peter, aan zijn ouders. Ben er diep door getroffen.

29 januari 1969
Richard stelt zich een huwelijk voor met plenty mogelijkheden ernaast (hij bedoelde
jongens). ‘Zoals Liza Minelli en Peter Allen bijvoorbeeld,’ zei hij. Richard heeft een
affaire met die Peter. Schreef naar Richards moeder.

30 januari 1969
Ben op weg naar Philadelphia om een gesprek te filmen met dominee James Bevel,
die vorige week James Earl Ray, de gearresteerde moordenaar van dominee Martin
Luther King, in diens cel in de gevangenis in Memphis, Tennessee heeft gesproken.
Bevel heeft gezegd dat Ray onschuldig is en precies als Oswald als
afleidingsmanoeuvre wordt gebruikt.
Dominee Bevel keerde zich vooral fel tegen de apathie en onverschilligheid van
het Amerikaanse publiek om erachter te komen wie JFK, RFK en MLK hebben
vermoord. Dat is dus precies ook waarom ik denk dat je noch het Europese publiek,
noch de Britten, noch de Fransen en misschien zelfs ons niet, een Warren Rapport
in de maag zou hebben kunnen splitsen, waarvan een kind kan begrijpen dat het een
domme, onintelligente cover-up is. Het is een waardevolle opname geworden.
Dominee Bevel had een baard, droeg een Afrikaans hemd en witte gymschoenen,
waar in groene inkt op was geschreven, the freedom home. Hij keek me overigens
nooit echt aan. Toen ik arriveerde stond hij voor een schoolbord les te geven aan een
groep blanke en zwarte jongeren. Het leek me dat zij zich bezighielden met
revolutionaire vraagstukken.

31 januari 1969
Het schijnt dat mijn New Yorkse collega Peter Schroeder bij de
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heeft gesolliciteerd naar wat ik hier voor ze aan het doen ben. Willebrord
Nieuwenhuis schijnt de Nixon-medewerkers, met wie ik al in maart 1968 in New
Hampshire reisde en filmde, nu ook maar eens op film te hebben gezet.
Droomde vreemd. Gaf een lezing voor studenten, echte herrieschoppers. Ze liepen
allemaal weg. Ik probeerde ze het werk van professor Bryant Wedge uit te leggen
en zijn rapport over Khrushchev, maar ik werd overstemd. Ik liep naar de rector en
een jongen werd weggezonden. Begrijp er niets van.
Kocht met Loet Killian acht hutkoffers en ga de flat, waarin ik sedert 1958 heb
gewoond, ontruimen. Alles gaat met de boot naar Huis ter Heide. Ik trek bij Richard
in.
Lad Johnson, manager van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wall
Street137, kwam naar Richards flat, wat door de lange trap naar boven en zijn invalide
benen een opoffering was.138
NTS

1 februari 1969
Richard kwam vanmorgen bij me in bed liggen. ‘Mag ik mijn hoofd op je laten
rusten?’ Hij ging met zijn hand door mijn haar. Kreeg tranen in mijn ogen.
Om 16.00 uur arriveerde Jonathan Raymond. Dat vond ik absoluut heerlijk.139 We
liepen naar Greenwich Village, zagen de film The Weekend en hebben eindeloos
lang gepraat. Wipte even de kapel in en brandde twee kaarsen.
Jonathan kijkt ook naar reten van kerels. Net als Peter vindt hij dat een achterste
veel van de rest van een lichaam zegt. Hij sprak over moon gazing reten, ‘round and
plumb like eyes gazing at the moon’. Ik heb nooit aan dergelijke details gedacht. Ik
voelde me aangetrokken tot jongens, van Bertie tot en met Peter om hun aanwezigheid
ja, maar de details van lijfelijkheid ontdekte ik meestal en route en wat betekenen
ze eigenlijk als de rest, de mind, niet klopt. Frits was een gespierde, welgevormde
bink, Erik een magere spriet, toch ben ik op beiden - bovendien Indische jongens verkikkerd.

2 februari 1969
Zag Peter in mijn droom. Scherp en onmiskenbaar. De blik in zijn ogen laat me niet
los. Hij leek wel een ander mens. Hij keek

137
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Mijn voornaamste tipgever over de schandalige corruptie van Adam Malik en diens cronies.
Lad had zijn invaliditeit aan een kinderverlamming overgehouden.
De filosofiestudent, die ik een aantal jaren eerder tijdens een Greyhound-busrit van New
York naar Denver, Colorado had leren kennen en met wie ik bevriend zou blijven voor het
leven.
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me aan alsof ik een lastige, hem onbekende nicht was, waar hij vanaf wilde en niets
voor voelde. Hij herhaalde bovendien: ‘Je gevoel voor mij moet nog veel meer
veranderen.’ Ik stond aan de grond genageld. Hij zei iets van: ‘Onze gelijkgerichtheid
zal heus wel blijven.’ (Hier volgden veertien pagina's cri de coeur.) Maakte Richard
wakker en zat bij hem op bed. Jonathan was in mijn kamer waar de vleugel staat,
met een pianoconcert van Beethoven en het boek van Tillich.
Viel boven een boek van Fromme in slaap. ‘Onze keuzen,’ schreef hij, ‘ontspruiten
aan machten, die heel wat dwingender zijn dan onze gedachten (...). Zij ontspruiten
aan de rijke vluchtige innerlijke kern van ons wezen.’140
Richard en Jonathan kwamen vlak na elkaar thuis. We zaten tot 04.00 uur te praten
over dat ondefinieerbare, infamous, nomansland tussen alle mensen. Volgens Jonathan
(24) draagt iedere relatie het zaad van de vernietiging in zich. ‘I am a monk,’ zei hij.
En Richard merkte tussen neus en lippen op dat hij een kind zou willen krijgen van
zijn vriendin Margie Bresler.

3 februari 1969
Wandelde met Jonathan naar de Airlines Terminal aan de 38ste straat voor zijn vlucht
naar Boston. ‘I never got anything from my parents,’ zei hij. ‘I have nothing now.
This summer, while I was home in Guilford, Connecticut141, I asked for a pair of
shoes. They refused. They want me to grow up and be independent.’ Hij voegde
eraan toe: ‘So, I have accepted never to ask them for anything.’ Hij zei dat hij mijn
loyaliteit en toewijding tegenover Peter bewonderde. Ik antwoordde: ‘Kan een
paardebloem het helpen dat hij geen orchidee is?’ Jonathan: ‘That's beautiful, I will
never forget that.’142
Het schijnt dat de NTS vorige week eindelijk mijn vorig jaar in Parijs gefilmde
gesprek met de Noord-Vietnamese kolonel Ha Van Lau heeft uitgezonden. Dit
uiteraard tot ergernis van Anthony Dake. Hij schijnt in Cuba te zijn, zogenaamd om
Fidel Castro te filmen, wat hem nooit zal lukken.
Fromme meent dat hij die verliefd wordt in die verliefdheid ‘al zijn andere liefdes
en gehechtheden’ meebrengt. Dat lijkt logisch. ‘Alle liefdes zijn in wezen variaties
op eenzelfde thema. Het uitzuigen van gehechtheden.’
Speelde veel piano.

140
141
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Dr. Allan Fromme, Ons Benarde IK, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 1968.
Zijn vader was gepensioneerd Dean van een Yale-College.
Op 19 oktober 1990, dus eenentwintig jaar later, zond ik hem deze passage naar Chicago,
waar hij woont en werkt.
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Gisteren ontmoette ik bij Lad Johnson thuis Thomas Coyne, van Coyne & Associates,
Far Eastern Business & Trade Consultants met kantoren in Washington en Jakarta.
Andermaal bleek me dat alles wat ik de afgelopen twee jaar over corruptie in Indonesië
heb gepubliceerd klopte als een bus.143

4 februari 1969
Zonnig en koud. Liep in Kew Gardens met een intens verlangen er opnieuw met
Peter te lopen en zijn hand te voelen.
Fromme is van mening dat mensen die niet ‘nee’ kunnen zeggen en misschien
liefdevol lijken in wezen koud zijn, van niemand houden en niet in staat zijn een
blijvende relatie aan te gaan, mede als gevolg van een krampachtige drang ‘to be
liked by everyone, to please everyone’.
Jan Cremer belt uit Kopenhagen waar hij voor de verfilming van zijn eerste boek
is. Hij heeft een script writer nodig en vraagt of ik Bill Bast in Hollywood wil
opbellen.144
Loets kinderen zijn zo onbedorven en lief.
Ismail Merchant die nu films maakt kwam naar me toe voor het avondeten.145
Stelde hem aan Richard voor. Later zei Ismail tegen me: ‘We in India believe that
everyone finds once in a life-time a love in which the whole fibre of his being, his
soul, his body, moves and only then we discover life (...).’

5 februari 1969
Vlieg naar Washington DC. Filmde in The House of Representatives op Capitol Hill
de eerste zwarte vrouw in het Amerikaanse Congres, mevrouw Shirley Chisholm.
Ik vond haar aardig en intelligent. Het werd een waardevol gesprekje van tien minuten.
Richard zat voor het slapen gaan nog een half uurtje bij mij op bed. Ik vraag me
af of hij werkelijk met Margie wil trouwen.146

6 februari 1969
Mejuffrouw Boekhoudt schrijft dat ze betwijfelt of ze mij tot steun zou kunnen zijn
in mijn soms wanhopige gevoelens over Peter. ‘Maar wees er van overtuigd dat ik
heus wel vaak aan je denk en van harte hoop dat je de weg omhoog weer zult kunnen
vinden.’ Ze begreep ook dat ik niet naar de Steynlaan was
143
144
145
146

Het interesseerde me niet meer; maakte geen aantekeningen.
Hier was Bill Bast niet in geïnteresseerd.
In de tachtiger jaren won hij een Oscar met A room with a view.
Hij is natuurlijk niet met haar getrouwd maar nog wel heel lang bevriend gebleven. Zij
trouwde een Scandinavische beauty.
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gekomen, ‘omdat je je in een periode van hevige innerlijke beroering bevindt, die je
maar het liefste alleen wilt uitvechten.’
Richard ging de hele dag met me mee. We lunchten in de VN. Om 16.00 uur had
ik een bespreking bij Random House, waar men buitengewoon veel belangstelling
had voor een boek van George en Jeanne de Mohrenschildt over Lee Harvey Oswald.
George schreef me bovendien een briefje dat de outline reeds gereed was en de eerste
twee hoofdstukken geschreven waren.147 Woonde een cocktailparty bij van la baronne
Jacqueline de Gunzburg op Park Avenue. Najwa Sarkis, mijn vriendin van vorig
jaar, wordt er niet mooier op.

7 februari 1969
Mijn moeder gaat de bungalow van Pim Osieck148 in Huis ter Heide spoedig ontruimen.
Tante Jetty heeft een huis gekocht aan de Genestetlaan in Bilthoven dat mijn moeder
van haar gaat huren. Er was een onbetaalde rekening voor mij gekomen en mam
schreef: ‘Wat ben jij toch een sloddervos met je financiën, daar is op jouw leeftijd
geen excuus voor (...). Ik verzoek je vriendelijk er voor te zorgen dat dergelijke
rappels nooit meer in mijn brievenbus komen, zowel hier als op de Genestetlaan.’
Zij had gelijk. Op financieel gebied ben ik een Papoea.
Brandde twee kaarsen in St. Patricks.
Tegen middernacht - Richard was nog niet thuis en ik was al in bed - kwam zijn
vriendje Lennie op bezoek. Lennie keek naar mij in mijn slipje: ‘You have an
erection,’ zei hij. Had het niet gemerkt. Ik dirigeerde hem naar Richards kamer. Hij
kwam daarna tot tweemaal toe bij mij in bed, wat wel zalig was, want sinds oktober
1968 - de nacht dat mijn Indonesische vriend Iwan in mijn armen sliep149 - was ik op
178 Fifth Avenue alleen in bed gebleven. Later kwam Richard thuis en vond Lennie
in bed. Wat er mis is gegaan weet ik niet, maar spoedig daarna verliet Lennie het
huis. Richard kroop toen bij mij en sliep zalig in mijn armen. Lennie is in opleiding
voor chirurg.

8 februari 1969
Belde Jan Cremer in Kopenhagen. Bill Bast is bereid zijn filmscript te schrijven.

147
148
149

Zie bijlage 4, brief van George de Mohrenschildt.
Kapitein ter zee Pim Osieck was opperceremoniemeester van HM koningin Juliana (en later
van koningin Beatrix).
Hij is dezer dagen opnieuw langsgekomen, maar vertrok nadat ik alleen maar over Peter
kletste.
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9 februari 1969
Er vallen pakken sneeuw.
Ik lees Controversen van prof. dr. P.C. Kuiper, waar Peter me op attendeerde.
‘Men kan geen depressie zien zoals men de ulcus ziet (...). Men stelt zich denken,
kennen voor als een soort van zien (...). De overbezorgdheid is de neurotisch
ondoelmatige oplossing van deze onbewuste conflictsituatie (...). Men verbiedt een
ander op morele gronden hetgeen men hem benijdt, bewust geleid door nobele
motieven, de zorg voor zieleheil van den ander, onbewust echter gedreven door de
behoefte hem zijn levensvreugde af te nemen.’150 Hemeltje dat geeft me te denken.
Vooral ten aanzien van mijn gedrag tegenover Peter. Draai Daphnis et Chloë van
Ravel en Pelléas et Mélisande van Debussy: lievelingsmuziek.
Het is een ware sneeuw blizzard buiten. Margie zit op Richard te wachten. Het
huilen staat haar nader dan het lachen.
Ze blijft slapen. Zij lijkt een hoopje verdriet.
Ben in Beeld en Verbeelding van J.P. Sartre begonnen, maar blijf het moeilijk
vinden.151 ‘De mens is een mengsel zoals Aristoteles zegt, van een denken nauw
verbonden met een lichaam. Geen enkele gedachte die niet met iets lichamelijks is
besmet.’

10 februari 1969
Studeerde piano en de bel ging. Craig, fotomodel, vriendje van Richard kwam binnen.
Hij probeerde prompt wat. Hij is nu weg en zei bij de deur dat Peter trots op me
moest zijn.
Richard vertrok drie dagen geleden, gaf me vlak voor Margie een vette zoen en
niemand weet waar hij is. Margie huilt voortdurend aan de telefoon.

11 februari 1969
Cellosonates van Bach met Pablo Casals. Luister er muisstil naar. Daarna stond ik
in de besneeuwde straten te kijken. Een oude man hielp met zijn blote hand een nog
ouder negerdametje over een berg sneeuw. Mijn gedachten zijn bij Peter.
Fromme meent dat ‘innige persoonlijke banden steeds zeldzamer worden, omdat
iedereen rondrent (ja, als kip zonder kop) (...). Impulsief vergroten wij de
moeilijkheden door onze verhouding met anderen te bederven en dan bang te worden
voor hun gevoelens voor ons (...).’
Om 10.30 uur wandelde Richard eindelijk de flat binnen. Hij
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gaf me een zoen op mijn voorhoofd. Vertelde dat hij bij een vriend in White Plains
ingesneeuwd was geweest en drie dagen met die bink in bed was gebleven in een
soort zalige droomtoestand. Hij draaide twee keer een liedje van Leonard Cohen, ‘I
love you in the morning’ en ging weer weg.
Une barque sur l'océan, Ravel
Sinds de lunch praat ik al meer dan twee uur met Richard over wat hij wil, zich
ten doel stelt, verlangt, en ik luister en luister en ik besef tenslotte dat, al behoort hij
tot mijn aller intiemste vrienden, hij just another stranger is. Dostojevski schreef in
zijn dagboek dat een kat eveneens negen levens had. Ik ben een en ondeelbaar, heb
een dagboek en een leven.
Ben naar de Bagel in de Village gegaan, want ik had in geen dagen warm gegeten.
Stuurde Frommes airmail naar Peter.

14 februari 1969
Dallas, Texas
Logeer bij George en Jeanne de Mohrenschildt. Jeanne babbelt sedert het ontbijt
tegen me. Ik ben gaan lezen om haar zodoende te dwingen de was te gaan doen. Zij
vertelde hoe zij met haar hond Nero van San Juan, Puerto Rico naar Port au Prince,
Haïti reisde. In Jamaica moest worden overnacht. De hond moest in een kooi worden
opgesloten. Jeanne liet zich eveneens in die hangar insluiten. Nero mocht alleen even
uit de kooi om te piemelen en moest meteen terug.
We zijn de hele dag in de CBS-studio bezig geweest om het verhaal van Oswald
door George en Jeanne op geluidsband te laten vertellen.152

15 februari 1969
Mijn ogen zitten nog dicht van de slaap, maar we moeten opnieuw naar de CBS-studio
om het Oswald-verhaal af te maken. Het zijn negen tapes van elk vijfenveertig
minuten geworden. Nu kan ik deze week dit geluidsbandmanuscript bij Random
House in New York inleveren. Sneller kan niet.
Mijn aantekeningen waren de volgende.
Op 22 november 1962, de dag van de moord op JFK, waren de De Mohrenschildts
op een receptie in Port au Prince, Haïti. Ze waren diep geschokt. George zei dat ze
de Amerikaanse ambassadeur, Timmons, alle mogelijke hulp hadden aangeboden.
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Jeanne sprak dit tegen. Het enige aspect waarover we konden getuigen, aldus het
echtpaar, waren de leefwerelden van Oswald en zijn vrouw Marina. Er werden
uiteindelijk driehonderd pagina's van onze getuigenis voor de Warren Commissie
afgedrukt. Onze getuigenis is langer dan dat van Marina Oswald en de moeder,
Marguerite Oswald, samen. We gingen er vanuit dat we achter gesloten deuren
vertrouwelijke gegevens hadden afgegeven. Er werden volmaakt irrelevante vragen
gesteld over mijn verleden, mijn verschillende huwelijken en over mijn zakenrelaties.
George herhaalde dat hij dit verhaal nu wilde vertellen om zijn geweten met zijn
geweten in het reine te komen. Oswald was een vriend geweest en het Amerikaanse
publiek had er recht op te weten dat zij althans nog altijd twijfelden aan zijn schuld.
In de vroege zomer van 1962 kwam hen ter ore dat zich in de Russische kolonie
in Dallas een uit Minsk teruggekeerde Amerikaan met een Russische vrouw bevond.
Georges vader was daar de Marshall of the Nobility geweest. Hij bracht er zijn jeugd
door. Hij besloot Oswald te bezoeken. Samen met een bevriende zakenrelatie, kolonel
Lawrence Orlov, reden ze naar Oswalds tweekamerflat in Mercedes Street. Het was
een armoedige woning, zonder gordijnen en met goedkoop meubilair, maar redelijk
schoon. Graaf De Mohrenschildt had zich voorgesteld als George Bouhé en dus de
naam van een andere vriend gebruikt. Orlov vond Marina, die alleen thuis was een
schoonheid, maar ze had slechte tanden en muisachtig blond haar. Marina sprak
melodieus, niet geaffecteerd Russisch. De baby June lag in de wieg. Zij bood een
glas sherry aan. Lee kwam spoedig daarna thuis. Daar was dan de man, die op zo
tragische wijze beroemd zou worden. Hij leek een onbelangrijk persoon, van doorsnee
lengte, met zware werklaarzen aan. Ik vond hem een buitengewoon interessante man.
Ik vertaalde sommige vragen van Orlov, maar noch hij, noch ik, herinnert zich ons
het gesprek. Ik observeerde overigens meteen dat Lee een heldere, intelligente en
onafhankelijke mind had. Hij drukte zich moedig en kundig uit zonder gekunsteldheid
en verfraaiingen. Oswald was gewoon een man die duidelijke taal sprak en recht op
zijn doel afging. We spraken eerst Engels maar gingen in Russisch over. Ik vond
hem bijna meteen fascinerend. Hij stelde zich trouwens als een behoorlijk mens op.
Ik ga nu eenmaal dikwijls op mijn intuïtie af en omdat Lee zelf een intuïtief persoon
was, zal hij dit hebben gevoeld en binnen de kortste keren zaten we als oude vrienden
met elkaar te praten. Ik moet zeggen, dit was eigenlijk een van zijn beste kwaliteiten.
Hij concentreerde zich

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

103
onmiddellijk op het onderwerp van discussie. Hij was levendig in de waarheid
geïnteresseerd en demonstreerde ook een nietaflatende attitude de waarheid te willen
achterhalen. Hij was tegen iedere vorm van double talk, zoals je deze dag in dag uit
op feestjes hier in Dallas kunt beluisteren. Het kon hem niets schelen wat mensen
van hem zeiden of over hem dachten. Hij hield met moed aan zijn overtuiging vast,
wat ook de consequenties konden zijn.
Dit eerste gesprek deed me onmiddellijk terugdenken aan mijn eigen studietijd in
Luik in België. Het viel me trouwens op met hoeveel tederheid hij naar de baby keek.
Hij nam weinig notitie van Marina en sprak Russisch tegen haar. Kolonel Orlov
verveelde zich. Ik bracht het gesprek op het waarom en wanneer hij Minsk had
verlaten en hoe hij Marina Amerika binnen had weten te krijgen.153 Marina sprak
kennelijk geen woord Engels en Lee zei dat hij dit ook niet wilde, want hij had
training in het Russisch nodig. Lee hield van Russisch en vond het een prachtige
taal. De vrouwen waren aantrekkelijk en de literatuur van Rusland was uniek. Lee
noemde het zijn probleem dat hij al heel lang naar de ideale regeringsvorm had
gezocht en tot de conclusie was gekomen dat er geen ideale regering bestond. Ik
vertelde hem dat mijn vrouw ook Russisch sprak en in China de Russische school
had gevolgd en Russisch ballet had gestudeerd.
‘We zullen komen,’ beloofde Lee en ik gaf hem ons adres. Orlov als militair,
ergerde zich misschien aan Lee's onafhankelijke opstelling en zijn wat afstandelijke
houding tegenover de kolonel. Ik was er intussen van overtuigd dat Lee wel degelijk
een waardevolle kerel was en diep op de zaken inging.
Een paar dagen later belde Lee ons op en zei dat hij met Marina en baby June naar
ons toe kwam. Ik bood aan hen te komen halen maar dit hoefde niet; ze kwamen met
de stadsbus. We woonden in die tijd aan Dickens Avenue nabij het University Park.
Ik had contracten getekend om geologische onderzoekingen te verrichten op Haïti.
Materiële zaken interesseerden Lee absoluut niet. Omdat ik in dat opzicht hetzelfde
ben konden we het tijdens deze tweede ontmoeting nog beter samen vinden dan aan
Mercedes Street. Ik weet eigenlijk niet waarom hij mij aardig vond. Zoals ook zijn
opschrift op de foto laat zien die hij voor ons achterliet, beschouwde hij mij als zijn
enige vriend. We hadden een uitstekend contact, een soort gevoel van kame-
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raadschap. We waren beiden getrouwd. Al in zijn jeugd in New Orleans had hij zich
geërgerd aan de problemen van rassenscheiding. De grondwet bepaalde immers dat
alle Amerikanen gelijk zouden zijn en gelijke rechten hadden? Al meteen vanaf onze
eerste gesprekken maakte hij duidelijk dat hij al op zijn 12de, 13de jaar oog had
gehad voor het onrecht in Amerika. Zodoende was hij in aanraking gekomen met
Marx en Das Kapital. Dit zei hij op een soort plechtige manier. Hij had het boek
geleend uit de bibliotheek van Loyola University. ‘Ik leerde toen de methode van
dialectical materialism kennen, maar misschien was ik er toen nog te jong voor.’
De Mohrenschildt vond Oswalds ‘mind, fairly logical. He was looking for equality
and justice’. Jeanne had een Russische maaltijd bereid, maar Lee roerde zijn eten
nauwelijks aan. Hij verafschuwde roken, vooral door vrouwen. Zijn diensttijd in het
Korps Mariniers had hem sterk beïnvloed, meende hij. In die dagen was dit voor
hem de enige methode geweest om iets van de wereld te kunnen zien. Hij had
tezelfdertijd veel vrij en kon dan lezen en gedurende zijn diensttijd een middelbare
schooldiploma halen. ‘Eigenlijk zijn tijdens mijn diensttijd in Japan,’ meende Oswald,
‘mijn Marxistische ideeën over gelijkheid voor iedereen pas werkelijk duidelijk
geworden. Ik legde contacten met revolutionaire groeperingen in Japan. Ik voelde
me tot hun standpunten aangetrokken.’ Hierop vroeg George de Mohrenschildt aan
Oswald of in Japan the groundwork was gelegd voor zijn reis naar de Sovjet-Unie.
Oswald had een truc gebruikt. Hij had ontslag genomen uit het Korps Mariniers,
zogenaamd om zijn moeder te gaan helpen in haar onderhoud, maar in plaats daarvan
was hij via Finland naar Moskou gereisd, waar hij ostentatief zijn Amerikaanse
paspoort had verscheurd. De Sovjets hadden hem een werkvergunning gegeven en
een baan in Minsk. Lee vertelde in detail welke de beproevingen waren geweest om
aan de hand van de Sovjetbureaucratie die vergunning te krijgen.
George zei vooral geïnteresseerd te zijn geweest om via Oswald meer te horen
over de stad uit zijn eigen jeugd, Minsk. ‘Ik stelde hem allerlei vragen over de rivier,
de dennenwouden, kerken en scholen en hij antwoordde zeer nauwkeurig. Ik begreep
dat Minsk de laatste dertig jaar sterk was veranderd. Lee werkte in een fabriek voor
radio- en TV-toestellen. De job was okay geweest. Hij werd voldoende betaald. Hij
kocht zijn benodigdheden op de markt.’
De Mohrenschildt ging vervolgens in op Lee Harvey Oswalds politieke ideeën.
‘Hij had min of meer een theoretisch type
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mind. Hij neigde meer naar theorieën dan naar de praktische toepassing ervan.
Misschien is dat juist wel de reden dat hij het prima kon vinden met de Sovjets. Zij
houden immers in het algemeen van theoretiseren en kletsen? In Japan is voor Oswald
komen vast te staan dat de armen door de rijken werden geëxploiteerd via een
feudalistisch-paternalistische industriële set-up. Trouwens, Lee zeurde er nooit over
hoe beperkt hun middelen waren. Marina deed niet anders. Hij stond op het punt
ontslagen te worden. We vroegen hem waarom hij niet naar Dallas verhuisde om
dichter bij ons te wonen. We zouden kunnen helpen met de baby. Ook wilde ik voor
introducties zorgen. Ik probeerde hem gerust te stellen en adviseerde hem zich geen
zorgen te maken.’
Oswald antwoordde echter dat George en Jeanne zich geen zorgen moesten maken.
Hij zou zelf voor een nieuwe baan zorgen. Hij had daarbij van niemand hulp nodig.
‘En hier zie je een belangrijke hoofdtrek van het karakter van Lee,’ aldus De
Mohrenschildt. ‘Hij verafschuwde hulp van wie dan ook. Later heeft hij toch een
introductie van me aangenomen voor een president van een bedrijf in Dallas, maar
intussen vond hij zelf een betrekking in een fotolaboratorium, Jaggarts of Taggarts.
Oswald was in fotografie geïnteresseerd. Hij had in de USSR een camera gekocht.
Hij ontwikkelde al zijn opnamen zelf. Hij wist ook wel wat van machines af, maar
uiteindelijk was hij toch te veel een eenling om in een team te kunnen meedraaien.
De De Mohrenschildts hadden Lee altijd gemanierd en beleefd gevonden. Marina
gedroeg zich ook als goed opgevoed, maar Jeanne vond haar nogal oppervlakkig,
maar anderzijds iemand waar je plezier mee kon maken. Het zou misschien gek
gevonden worden, maar zij beschouwden hun honden als barometers of gasten als
vrienden waren gekomen. De Manchester-terriërs Nero en vrouwtje Pupea waren
buitengewoon intelligent. ‘Zij voelen instinctief boosaardigheid aan,’ aldus George.
De dieren reageerden bij het eerste bezoek van de Oswalds als volgt: ‘Ze waren
nieuwsgierig naar baby June, onverschillig tegenover Marina, maar uitbundig
vriendelijk naar Lee. Zelfs sommigen van onze kinderen hadden zich beklaagd over
onvriendelijkheid van de zijde van de honden.’154
Oswald vertelde De Mohrenschildt dat hij geleidelijk in de Sovjet-Unie depressief
was geworden, ook omdat hij uiteindelijk niet zoveel verdiende als hij had verwacht.
‘Ik kreeg de in-
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druk,’ aldus George, ‘dat hij de Sovjetvorm van regering afwees als te geregimenteerd.
Hij vervloekte de verplichting dat men na het werk vergaderingen van arbeiders
diende bij te wonen. Hij verafschuwde de indoctrinatie. Ik had mijn dochter Alexandra
en schoonzoon Gary Taylor gevraagd of de Oswalds bij hen hier in Dallas zouden
kunnen wonen tot hij werk vond, maar Lee gaf er de voorkeur aan in Fort Worth te
blijven. Maar later nam hij toch een kamer in de YMCA. Zo verliepen de eerste
contacten met Lee in 1962 en wij dachten er in de verste verte niet aan dat hij eens
een historische figuur zou worden. Gedurende de hele zomer van 1962 zagen wij
hem regelmatig en soms bleven we lange avonden bij elkaar. Uiteindelijk vonden
de Oswalds een woning aan Elspeth Street. Het amuseerde ons dat ze zover van ons
af waren gaan zitten, bijna veertien kilometer. Toch bleef hij veel bij ons komen,
ook al had hij geen auto. Hij kon niet autorijden. Wij hadden verder geen enkele
reden om te twijfelen aan wat hij ons vertelde of tegen ons zei.’
‘Wij zijn er mogelijk de oorzaak van geweest dat Lee en Marina voor de eerste
maal uit elkaar gingen. De scheiding duurde twee weken,’ aldus het echtpaar. ‘Lee
belde haar die dagen wel eens op maar had geen behoefte haar terug te zien. Zij
verveelde hem waarschijnlijk al een beetje. Hij was voor haar eigenlijk veel te serieus.
Oswald kon het weinig schelen hoe hij er uit zag en in geld verdienen was hij niet
geïnteresseerd.’ George: ‘Ik bewonderde zijn idealisme, zijn dromen. Maar in onze
moderne wereld is een dromer ontzettend gehandicapt. Mensen beschouwden hem
als a failure. Wanneer hij langer zou hebben geleefd, had hij misschien zijn baard
laten staan en zich bij de hippies aangesloten. Omdat we het zelf niet zo goed konden
missen hebben we onder de Russische émigrés een collecte gehouden om het gebit
van Marina in orde te laten maken, want zij was bezig zichzelf te vergiftigen. Dit
gebeurde in een tandheelkundige kliniek waar een aantal tanden moesten worden
getrokken en vervangen. Marina was tenslotte een jonge getrouwde vrouw met een
kind. Zij bewonderde bijvoorbeeld de kleurrijke jurken van de zwarte vrouwen, die
zij op straat zag.’ Ik wilde nog meer weten over Lee's verblijf in Minsk. Hij moet er,
zoals hij het aan de De Mohrenschildts vertelde nogal ongelukkig zijn geweest.
Marina werkte toen in een ziekenhuis. Zij was in Leningrad geboren. Haar vader
was in het leger ten tijde van de tsaar kapitein geweest. Zij had een stiefvader en het
gezin kon tot de betere families worden gerekend. Haar moeder overleed eveneens.
Lee en Marina ontmoetten elkaar
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op een feestje. Ze trouwden in Minsk. Buitenlanders kregen sneller betere woningen
en Marina had dikwijls naar luxueuzere flats gekeken in de hoop er eens te wonen.
Lee bewoonde immers zo'n flat? Ze hadden mazzel dat de Amerikaanse regering
soepel genoeg was om hen vijfhonderd dollar te lenen om terug te keren en Marina
mee te laten komen. ‘Hij heeft zich trouwens uit de naad gewerkt om de regering het
geleende geld te kunnen terugbetalen,’ aldus George. ‘Hij was overdreven punctueel
en Marina klaagde hier voortdurend over tegen ons. We waren zelf verbaasd dat hij
de verplichting de regering terug te betalen zo hoog op nam. Wij vroegen hem dus
herhaaldelijk hoe het mogelijk was geweest dat Washington hem zijn vrouw had
laten meenemen. Hij antwoordde dat het niet eenvoudig was geweest en dat hij er
een speciale trip naar Moskou voor had gemaakt. Wat niet mee zat was dat Marina's
oom, Medvedev, een kolonel bij de KGB was.155 Deze militair was niet erg met Oswald
ingenomen. ‘Maar uiteindelijk’ aldus George, ‘vertelde Lee ons nooit precies waarom
en hoe hij de USSR weer had verlaten. Misschien zat er toch iets anders achter of
misschien waren de Sovjets wel blij van hem af te komen.’156
‘Ik vroeg hem bijvoorbeeld op de man af: “zeg me Lee, waarom heb je het risico
genomen naar de Sovjet-Unie te gaan en mogelijk niet meer naar Amerika te kunnen
terugkeren?” Hij antwoordde toen dat hij nog altijd op zoek was naar een ideaal. Hij
was echter tot de conclusie gekomen dat Utopia's niet bestaan. We spraken dikwijls
lang avonden over dit onderwerp, maar hij stelde zich nooit vijandig tegenover zijn
ervaringen in de USSR op. Hij werd ook niet emotioneel. Hij sprak met affectie over
zijn Russische medearbeiders en noemde hen vriendschappelijk en oprecht. Ze
kwamen naar zijn flat. Hij bezocht ook hun huizen. Lee zei dat niemand had
geprobeerd hem te intimideren of te hersenspoelen. Niemand had een communist
van hem willen maken. Hij was ook nooit lid van de partij geworden,’ aldus George
in de CBS-studio in Dallas.
Oswald besteedde in Minsk vijf procent van zijn salaris aan de huur van zijn flat.
Hij had geen motorfiets zoals sommige arbeiders en maakte gebruik van de stadsbus.
De eindeloze redevoeringen op arbeidersvergaderingen na het werk maakte hem
wanhopig. Alle arbeiders hadden er de pest aan. ‘We werden voor
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al die lange uren niet betaald. We kwamen er half verdoofd uit. Alleen de toegewijde
kaders haalden er hun hart aan op.’ Hij sprak ook wel over uitgaan met vrouwen in
Minsk. Zijn belangstelling voor de Sovjet-Unie was absoluut authentiek, meenden
de De Mohrenschildts. Marina was een doorsnee huisvrouw, terwijl Lee juist meer
in boeken en politiek dan in seks was geïnteresseerd. Marina had Jeanne verteld dat
ze eens per maand seks hadden en dat het haar steeds koud liet. Zij hadden de indruk
dat Marina in Minsk uit was geweest op een luxueuzer leventje en dat vooral zij hem
had aangespoord naar de VS terug te keren. Zij was zelf uit de Komsomol
(jeugdarbeidersbond) gegooid, omdat zij een Amerikaan huwde. Het vertrek per trein
naar Moskou was feitelijk onwettig geweest.
‘Waarom ik,’ aldus George, ‘als een man van ervaring met vrienden in de hele
wereld nu juist in deze Lee Harvey Oswald geïnteresseerd raakte is wellicht te wijten
aan diens open en rechtdoorzee-persoonlijkheid en het feit dat hij juist in Minsk had
gewoond en mijn belangstelling voor zijn ervaringen in de Sovjet-Unie. Lee stond
de belangstelling van de Russische émigrés in Dallas tegen. Hij wees hun cadeautjes
van de hand. Misschien kwam dit wel voort uit een zekere jaloezie omdat de leden
van de Russische emigrantengemeenschap over honderd jurken beschikten en in luxe
leefden in tegenstelling tot wat hij Marina kon bieden. Bij Lee ging June in alle
opzichten voor en hij verwende dus vooral zijn dochtertje. Marina verweet hem maar
al te dikwijls dit verschil in welstand. Marina was aardig tegen de Russische
gemeenschap. Lee juist niet, zelfs soms grof. Hij nam hun uitnodigingen ook niet
aan. Hoe meer ze Marina verwenden, hoe moeilijker het voor hem was. Mijn eigen
filosofie in het leven is juist om de machtigen niet voor het hoofd te stoten en aardig
te zijn voor minderen, althans zo aardig mogelijk, ook al ergeren zij mij. Want dat
is immers als het beledigen van een bedelaar? Als Lee mij soms ergerde zorgde ik
er voor dat ik hem dit nooit liet merken,’ aldus De Mohrenschildt.
Geleidelijk namen in de zomer van 1962 de tegenstellingen tussen Lee en Marina
toe. Ook al bekritiseerde hij zijn moeder nooit, hij liet zich anderzijds nooit in
vriendelijke bewoordingen over haar uit. Hij sprak eigenlijk nooit over haar. George
en Jeanne: ‘Wij zijn het overigens met Marguerite Oswald eens, althans op dit punt,
en we hebben dit ook voor de Warren Commissie gezegd dat we Lee als onschuldig
aan de moord op JFK beschouwen. Niet alleen omdat hij Kennedy gunstig was gezind,
maar hij bewonderde “JFK in his own quiet and reser-
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ved way”. Op een avond dat we over de president spraken, zei Lee dat hij waardering
had voor de pogingen die Kennedy in het werk stelde om integratie tussen blank en
zwart te bevorderen. Hij zei bereid te zijn voor dit doel te vechten en zijn leven te
geven. Lee haatte de ultrarechtse blanke haatgroepen in het zuiden, die zich ver boven
negers verheven voelden.’
De Mohrenschildt: ‘Wanneer ik Lee met een boek zag dan las hij Russische
klassieken. Hij leefde trouwens als een kluizenaar. Hij las ook Russische gedichten.
Het is niet zo eenvoudig om Dostojevski, Toergenjev, Poesjkin, Gogol, Lermantov
en anderen in het Russisch te lezen. Zijn favoriete muziek was Queen of Spades van
Tsjaikovski. Hij hield veel van klassieke muziek. Ze hadden veel platen, ook van
Russische volksliedjes. Maar ze hadden ook veel ruzies. Marina correspondeerde
met een vroegere vriend in de Sovjet-Unie. Lee had een brief onderschept en vanaf
dat moment ging het steeds slechter. Zij besloot zelfs bijna naar Rusland terug te
keren. Lee had vooral bezwaar tegen haar kettingroken. Zij dronk ook veel wijn. Zij
sliep altijd tot het middaguur wat hem ergerde. Maar hij adoreerde zijn kind en bij
het minste geluid ontfermde hij zich over haar.’
De De Mohrenschildts konden zich niet voorstellen dat Lee ooit voor een
inlichtingendienst van welk land ook zou hebben gewerkt. Daar vonden ze hem te
openhartig voor. Hij las veel. Hij verdiepte zich in dingen. Zijn meningen waren
oprecht. Hij was soms een beetje boers, ruw. Hij pikte nieuwe moeilijke woorden
op en gebruikte ze dan graag to show off. ‘Daar lachten wij dan om,’ zei George.
‘We konden ons niet voorstellen dat zelfs Washington dom genoeg was om Lee enig
geheim toe te vertrouwen. Zelfs geen enkel Afrikaans land zou zoiets doen. Daar
was hij veel te rondbazuinerig voor. Er zat een element van instabiliteit in zijn
karakter, vandaar ook zijn reizen en trekken. Avontuur trok hem aan. Hij had er de
pest in moeite te hebben met het vinden van werk in Dallas. Hij veranderde te dikwijls
van positie. Ik vroeg hem wel eens: “Waarom blijf je niet in het Marine Corps? Je
hebt niet al teveel intelligentie nodig om er officier te worden?” Ik denk dat wat Lee
in mij aantrok het feit was dat ik mijn hele leven een promotor van nieuwe ideeën
ben geweest, dus een verkoper. Ik trap mensen niet op hun tenen. Ik stel er juist
belang in mensen te ontmoeten. Anderen zagen Lee als een arme miserabele donder
en namen verder geen notitie van hem. Sommige Russische emigranten waren zelfs
bang voor hem, juist omdat hij zo openhartig was. ‘Ik ben bang voor hem,’ zeiden
ze dan, ‘want hij is een gek.’ Ik antwoorde dan: ‘Don't be scared. He is just as small
as
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you are’. Lee was absoluut een perfectionist. Ze maakten zelfs ruzie in ons bijzijn.
De volgende dag zagen we dan dat Marina een blauw oog had. Wij gaven hem dan
op zijn donder en zeiden: je bent hier niet in de Russische wildernis.157 Marina zei
dan: ‘Die idioot behandelt me beestachtig en geeft me bovendien te weinig seks.’
Wij adviseerden haar behoorlijk Engels te leren spreken en naar school te gaan,
vooral ook om onafhankelijker van Lee te worden. ‘Jeanne de Mohrenschildt gaf
Marina toen de platen, die zijzelf indertijd had gebruikt om Engels te leren. Wij
gaven onze platenspeler erbij. Maar zij roerde de platen niet aan. Zij draaide haar
eigen muziek.’
‘Lee kwam bij ons,’ aldus George, ‘om over de Sovjet-Unie te praten. Hij beklaagde
zich zelden over Marina. Wij nodigden hem gewoon uit en mijn vrouw gaf hem dan
de wind van voren uit wanhoop over zijn gedrag tegenover Marina. Maar hij was
redelijk en bereid de situatie onder ogen te zien. Hij dreigde bijvoorbeeld al haar
jurken te vernietigen en dan kon hij wit van woede worden en was razend, maar dan
werd hij weer rustig en was hij bang door zijn explosie June te verliezen. Dat kind
was zijn idool, wat je van zijn gezicht kon aflezen. Door de omstandigheden kreeg
hij niet de kans zich als een uitstekende vader te ontpoppen. Wij spraken met hem
alsof hij onze eigen zoon was. Wij wezen hem er op dat hij geen man moest worden,
die zijn vrouw sloeg. We stelden voor dat zij elkaar een poosje niet zouden zien, als
test. Toen ze dus uit elkaar gingen was hij iedere avond bij ons. Lee was helemaal
geen gewelddadig mens. Hij vond mensen aardig. In Rusland sloofde hij zich uit om
medearbeiders Engels te leren. Hij vertelde hen ook over Amerika en stelde zijn land
in een gunstig licht. Hij was helemaal geen verrader, zoals de pers hem klakkeloos
noemde. Hij had een eervol karakter. Hij verdedigde Amerika in de USSR en de
Sovjet-Unie in Amerika. Marina nam hem echter voortdurend in de maling. Daar
reageerde hij dan op. Ik heb Lee Harvey Oswald nooit gezien als een man, die in
staat was iemand te vermoorden. Neem maar als voorbeeld dat hij onze interventie
in zijn persoonlijke leven aanvaardde. Ikzelf ben evenmin een gewelddadig mens,
maar ik zou die interventie niet hebben gepikt. Lee was iemand die aan zijn gevoelens
vasthield. Hij beschouwde religie als belachelijk. In dit opzicht deelde Marina zijn
inzichten. Maar nauwelijks was zij van hem af of zij liet haar kind dopen, en nog
wel in een Grieks-orthodoxe kerk, voor
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het geval dat. Ik mocht Marina niet omdat zij twee gezichten had, dit in tegenstelling
tot Lee. Zij kon hem beschimpen en zei dan: “You think you are such a big shot but
you are doing nothing”. Ook verbeterde zij strijk en zet zijn fouten in het Russisch.
Hij sprak inderdaad met een licht accent en maakte wel eens fouten in de grammatica.
Maar het was opmerkelijk hoe goed hij de taal beheerste voor een buitenlander.’
De Mohrenschildt: ‘Mij werd steeds weer gevraagd waarom ik mijn aandacht en
tijd verdeed aan een Marxistische idioot. Terwijl Oswald juist zeer goed had doorzien
hoe opportunistisch partijleden in de USSR zich opstelden tegenover niet-partijleden.
Men voegde zich bij de partij om betere posities te krijgen terwijl, naar zijn mening,
de mensen die zich niet bij de partij aansloten verreweg beter waren. Hij oordeelde
negatief over politici overal ter wereld, terwijl mensen overal hetzelfde waren en die
politieke gevechten allerminst ondersteunden of nodig hadden. Ik herinner me dat
JFK een keer op de omslag van Life Magazine stond. Lee reageerde door te
onderstrepen hoe aantrekkelijk en jong de nieuwe president van het land eruit zag.
Hij was op de hoogte van de wijze waarop de Kennedy's hun fortuin bijeen hadden
gekregen; dat JFK's vader als ambassadeur in Londen zwarte handel in whisky had
gedreven, maar toch bewonderde hij de president. Marina zei wel eens tegen ons dat
Lee in de Sovjet-Unie heel anders was en zich daar best gelukkig had gevoeld. Juist
in Texas was hij een soort kluizenaar geworden. Hij verafschuwde de rechtse
haatgroepen, die hij fascisten noemde; hij zei dat het moeilijk was om in Amerika
een behoorlijke opleiding te krijgen en hij was woedend dat hij geen behoorlijke
baan kon vinden, want iedere keer, wanneer hij weer ergens te werk was gesteld
verscheen de FBI ten tonele om zijn nieuwe werkgever in te lichten dat hij eens naar
de USSR was overgelopen.’158
Jeanne: ‘Hij was vooral ook gekant tegen de Russische emigranten, omdat hij
vond dat er veel joden onder hen zaten. Zij gaven teveel cadeaus aan Marina en al
was het genereus bedoeld, het werkte ten nadele van hun huwelijk.’ George: ‘Hij
verafschuwde iedere vorm van bureaucratie, zowel hier als in de USSR.’
‘Ik verloor in 1960 mijn enige zoon,’159 zei De Mohrenschildt, ‘en zoals je weet
zijn we toen die voetreis door Midden-Ame-
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rika gaan maken. Vlak nadat we in Dallas terugkeerden ontmoetten wij Oswald.
Misschien identificeerde ik hem in zekere zin met mijn verloren zoon. Dat heeft hij
misschien ook zo gevoeld en daarom accepteerde hij onze bemoeienissen met zijn
privé-leven. Hij vertrouwde mij onvoorwaardelijk. Lang geleden was ik een officier
geweest bij de Poolse cavalerie. Ik behandelde Lee dikwijls zoals een officier
omspringt met een rekruut. Bij Taggarts drukte hij kaarten met een zwarte rouwrand.
Hij bracht ze mee. Ik heb ze nog altijd. Ik fungeerde als een soort Svengali-mentor.
Hij had lang voordat hij mij kende zijn opinies gevormd over de westerse samenleving
en Amerika in het bijzonder. Het zou juister zijn om te stellen dat onze meningen
over Latijns-Amerika overeenstemden. Misschien was ik zelfs kritischer dan hij.
Che Guevara deed dezelfde ontdekkingen toen hij als een arts in dit gebied werkzaam
was. Het was het enorme hiaat tussen rijk en arm dat hem tenslotte in een revolutionair
veranderde. Wij liepen zelf maandenlang met onze ezel door El Salvador, Costa
Rica, Panama, Nicaragua, Honduras en Mexico. Ook Lee werd door armoede
gegrepen, door armoede onder de massa en dat was waarom ik hem graag mocht en
respecteerde,’ aldus George de Mohrenschildt. ‘Hij zei ook altijd het zo makkelijk
te vinden om met me om te gaan, want wij lieten hem zichzelf zijn.’
‘In maart 1963 moesten we naar Haïti vertrekken.160 Met Pasen betrokken de
Oswalds een beter appartement aan 214 Healy Street. Wij gaven June bij die
gelegenheid een groot speelgoed konijn. Ik had Lee voorgesteld aan een vriend van
me, admiraal Henry Bruton, vice-president van een elektrisch bedrijf en een
gedecoreerde militair uit de oorlog in de Pacific. We bezochten Bruton samen, maar
Lee verafschuwde hoge pieten en gedroeg zich onmogelijk. Ik had Henry zelden zo
woedend gezien, maar hij liet het niet merken. Vier jaar later kwam ik Bruton nog
eens tegen en hij was volkomen vergeten dat hij Oswald ooit ontmoette. Hij werd
ook niet door de Warren-Commissie ondervraagd. Hij was tenslotte een Amerikaanse
held. Wij waren maar gewone buitenlanders.’
Met Pasen reden de De Mohrenschildts naar Healy Street en vonden om 09.30 uur
de Oswalds nog in bed. Het duurde ook tien minuten voor de deur werd geopend.
Het was eigenlijk de eerste keer dat ze de Oswalds samen zagen zonder dat er wrijving
was. In een kast stond een geweer met een telescopische lens. George vroeg hem
waar die voor diende. ‘We hebben ie-
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dere cent nodig,’ zei Marina ‘en plotseling koopt hij een geweer.’ Het bleek dat
Oswald regelmatig ging oefenen en soms zelfs op vogels in het park mikte.
George: ‘Was jij het die een schot op goed geluk op generaal Edwin A. Walker
heeft afgevuurd?’ Er was immers vier dagen eerder een moordaanslag op de generaal,
bekend om zijn uiterst rechtse ideeën, afgevuurd? ‘Het was de laatste keer dat wij
Lee en Marina zouden zien. Marina heeft later getuigd dat zij er van op de hoogte
was dat Oswald inderdaad op generaal Walker zou hebben gevuurd. Marina dacht
bovendien dat Oswald van een van mijn vrienden had gehoord dat generaal Walker
eens aan het hoofd van een fascistisch Amerika zou komen te staan. Ik ben zijn naam
vergeten, maar de man zou Lee hebben gezegd dat Walker de gevaarlijkste man in
Amerika was. Marina heeft Lee gevraagd: “Waarom heb je hem niet geraakt?” Marina
getuigde dat er een onderonsje tussen Lee en mij aan de gang was. Zij was verder
bang dat wij hen zouden aangeven en verraden. Daarom sneden ze rozen in hun tuin
en brachten die later bij ons. We maakte nog grapjes dat het hoofdje zonder haar van
June op Nikita Khrushchev leek. We hebben nog eens een kaart van Lee uit New
Orleans gekregen, maar hebben die verloren. Ik blijf er bij dat Lee iemand was, die
over voldoende integriteit beschikte om de waarheid te vertellen. Wanneer hij JFK
zou hebben doodgeschoten, dan zou hij dit ruiterlijk hebben toegegeven. Het spijt
ons dat hij zijn leven heeft verloren en dan nog wel door het toedoen van een man
(Jack Ruby), die de samenleving eigenlijk niet waardig was.’
De Mohrenschildt was indertijd, toen hij Lee Harvey Oswald leerde kennen naar
de FBI in Dallas gestapt om nadere informaties in te winnen. De veiligheidspolitie
had hem gezegd dat Oswald a harmless lunatic was. ‘Daarom is het nooit in mijn
hoofd op gekomen dat Lee met de CIA verbonden zou kunnen zijn. Wanneer hij een
dubbelspel heeft gespeeld heeft hij ons er in ieder geval nooit de geringste indicatie
voor gegeven. De politieke man op de Amerikaanse ambassade in Port au Prince,
W. James Wood, die FBI-bindingen had, probeerde mij er toe te brengen dat ik zou
ontkennen wat de FBI in Dallas mij in 1962 over Oswald had gezegd. Wood bedreigde
me gewoon en voorspelde dat, indien ik niet zou meewerken ervoor zou worden
gezorgd dat mij het leven zuur zou worden gemaakt.’
George vertelde dat president François Duvalier van Haïti en diens minister van
Buitenlandse Zaken, H. Boyer de geruchten rond De Mohrenschildts betrokkenheid
bij Oswald en de moord in Dallas serieus namen en hij vrijwel meteen in
moeilijkheden
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was. Beide bewindslieden hadden hem gezegd: ‘Clear your name or you will be
expelled.’
Via de ambassade in Port au Prince ontvingen de De Mohrenschildts een brief van
de general-counsel van de Warren-Commissie, G. Lee Rankin, of zij naar Washington
wilden komen om te getuigen. Alle kosten werden vergoed, inbegrepen het vervoer
van beide honden. George: ‘Òf de ondervragende advocaat Albert E. Jenner uit
Chicago was veel intelligenter dan wij, of hij was zo onder de indruk van waar hij
mee bezig was dat hij me toevoegde: “I know more about you than you do know
yourself. So do not tell a single lie”. Daarna vleide hij weer en leek onder de indruk
te zijn van wie ik allemaal kende en hoe een kosmopoliet ik wel was. Misschien heeft
de vleierij zelfs wel effect op mij gehad, want ik heb ook onaardige dingen over Lee
Harvey Oswald gezegd, waar ik nu spijt van heb. Het verhoor duurde trouwens
tweeënhalve dag. Toch denk ik dat toen alles voorbij was Jenner er van overtuigd
was dat ik niet betrokken was bij de moord in Dallas. Hij vroeg bijvoorbeeld of ik
het achteraf immoreel vond dat ik Lee had geholpen. Absoluut niet. Jeanne getuigde
een hele dag. Ik was daarbij aanwezig, evenals de twee honden, want Jeanne weigerde
hen alleen in het hotel achter te laten.’
Jeanne de Mohrenschildt: ‘Ik zal (opperrechter) Earl Warren nooit vergeven voor
wat hij feitelijk heeft gedaan. Hij stond toe dat mijn hele persoonlijke leven werd
gepubliceerd in dat vermaledijde rapport. Dat was zogenaamde informatie wat
absoluut helemaal niets met Oswald te maken had. Het was een belediging ten
opzichte van mijn persoonlijke vrijheid. Want tenslotte om die vrijheid zijn we hier
in Amerika en niet in de Sovjet-Unie. Ik koos bewust voor de grondwet en de rechten
van Amerika. Ik moest zelfs Oswalds geweer identificeren, wat wij met Pasen 1962
in de kast hadden zien staan. Mijn hond rook er eens aan. Ik zei dat ze die vraag maar
aan Marina moesten stellen.’ Ik vroeg of Jeanne Oswald had verdedigd. ‘Voelde je
je vrij genoeg om sympathie voor Lee uit te spreken?’
‘Er hing daar een lucht,’ aldus Jeanne, ‘die er op wees dat ze erop uit waren om
Oswald schuldig te bevinden. Het werd onmiddellijk te kennen gegeven dat zij het
onaangenaam vonden dat er ook maar iets ten gunste van Lee zou worden gezegd.
We werden hard ondervraagd en er was geen ontkomen aan. Toen ons later onder
geheel verschillende omstandigheden vragen werden gesteld waren we veel beter in
de gelegenheid ons aan feiten te houden en nuchter te vertellen wat we wisten. Eerlijk
gezegd, wanneer je alle kosten die werden gemaakt en al het
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onderzoek dat zogenaamd werd verricht op een rij zet, dan was alles eigenlijk voor
niets en verspild. Ze wilden gewoon een ontzagwekkend aantal pagina's vullen.’
‘Jenner vroeg mij bijvoorbeeld,’ zei George, ‘waarom Lee juist zo goed met ons
kon opschieten, en niet met anderen. You were the only ones who remained friends,’
zei hij. Ik vind nog altijd dat ik onbehoorlijk over Lee heb getuigd. Ik was gewoon
door de entourage en de gebeurtenis van het verhoor overrompeld en werd misleid
om bijvoorbeeld te zeggen dat ik dacht dat Lee uit jaloezie JFK zou hebben
doodgeschoten. Ook al heb ik wel degelijk mijn twijfels over de schuld van Oswald
in de Warren-Commissie geuit, ik heb van sommige uitspraken spijt.
Ook kwam de condoleancebrief ter sprake, die George aan de moeder van
Jacqueline Kennedy, mevrouw Janet Auchincloss had geschreven.161 Die familie
kende De Mohrenschildt al sedert hij in de oorlog naar Amerika was gekomen. Het
was moeder Oswald geweest, die me bij mijn eerste bezoek aan haar te Fort Worth162
op die brief had gewezen en mij er een fotokopie van had gegeven, omdat ze wilde
aantonen dat George zelf bindingen met de Kennedy-familie had. Mevrouw
Auchincloss had de brief aan de Warren-Commissie doorgegeven, dus werd deze
een onderwerp van discussie. Opvallend was overigens hoe vernederend George zich
in die brief, op een emotioneel moment geschreven misschien, over Oswald uitliet.
‘Oswald is niet anders dan een voorbeeld van het probleem van de jeugdcriminaliteit
dat als een kanker knaagt aan Amerikaanse jongeren,’ aldus George toen tegen
mevrouw Auchincloss.163 NBC zond George McMillan naar Port au Prince.
‘Aanvankelijk dachten we dat hij in Haïti was voor een reportage over dit eiland.
Maar al spoedig bleek,’ aldus George, ‘dat hij ons in verband met Oswald wilde
benaderen. Hij wilde een filmteam laten overkomen. Hij bleek een goede tennisser
te zijn. Maar we hadden geen zin om weer eens op televisie te komen. Onze vrienden
moedigden ons aan om naar New York te gaan en via de nationale televisie juist
aardige dingen over Lee te zeggen. Uiteindelijk zijn we gegaan. Men reserveerde
een suite voor ons in het Plaza hotel. De producer probeerde ons ertoe te krijgen juist
belastende opmerkingen over Lee te maken. Zij dachten dat wij inside kennis en
informatie hadden en er werd zonder meer op gehoopt dat wij de verborgen redenen
van Oswald om JFK te vermoorden bekend zouden kunnen maken. Het werd
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een opname van vijfenveertig minuten.164 Opnieuw realiseer ik me hoe armzalig we
Lee hebben uitgebeeld. Opnieuw liet ik me verleiden tot uitspraken dat hij een geboren
verliezer was, een maffe revolutionair, een drop-out van de middelbare school en
een jaloerse echtgenoot.’
In 1966 keerden de De Mohrenschildts uit Haïti naar Dallas terug. Zij ontmoetten
achterdocht en vijandigheid. ‘We hadden tenslotte ons getuigenis voor het
Warren-Rapport getekend zonder alles wat er werd gerapporteerd te lezen. We hebben
het zelfs tot op de dag van vandaag nooit gelezen. Iedereen is bezig geweest geld
aan Oswald te verdienen. Ze hebben zelfs zijn grafsteen gestolen. Bij terugkeer
vonden wij dus die doos met platen en de foto, waar we je van hebben verteld.165 Het
was een boodschap vanuit het graf. Een bankier hier in Dallas getuigde voor de
Warren-Commissie dat indien wij maar in Dallas zouden zijn geweest, Oswald
Kennedy niet zou hebben vermoord. Onze telefoon wordt afgeluisterd, alsof wij een
gevaar voor de Amerikaanse staat zouden vormen.’
Ik bracht het gesprek nog eenmaal op het bewuste geweer. ‘Er bestaat geen twijfel
over,’ aldus George dat Lee van geweren hield. Hij hield ervan er mee om te gaan.
Zo wordt de jeugd van Amerika in het Corps Mariniers immers opgeleid? Maar hij
kon niet erg goed schieten. Hij miste die ‘cold stare’ van een ervaren schutter.
Daarvoor moet je een vaste hand hebben. Een ieder die van militaire zaken op de
hoogte is herkent onmiddellijk een ‘marksman’. Oswald miste de uitdrukking van
een killer.
Daarop vroeg hij zich af, wat er kon worden gedaan om ‘de moord van de eeuw’
aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Misschien zou men alles wat Marina
Oswald heeft gezegd nog eens moeten na pluizen. Hoewel, Marina was veel te
geïrriteerd over Lee om een betrouwbare getuige te zijn. Haar getuigenis wemelt van
zaken die niet kloppen en meineden. We verkeerden eigenlijk allemaal onder een
bepaalde druk als getuigen in de moord op de president, vooral ook door de koudwarm
benadering van de ondervragende advocaten. Jenner was een genie in kans zien mij
dingen te laten zeggen, die ik eigenlijk niet wilde zeggen. Het Warren-Rapport zou
je eigenlijk een samenzwering kunnen noemen, welke zogenaamd in het belang van
Amerika heeft plaatsgevonden maar ten koste van Lee Harvey Oswald. De FBI heeft
zich in dit drama op een schade-
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lijke, naïeve, stumperige en voor het land nadelige wijze gedragen. De president
werd doodgeschoten, maar J. Edgar Hoover bleef als hoofd van de FBI gewoon op
zijn post. En dan te bedenken hoeveel geld er alleen al aan ons beiden werd
uitgegeven, terwijl wij juist nooit de geringste aandacht aan politieke zaken schonken.
Jenner stelde bijvoorbeeld de vraag: ‘Wist u werkelijk niet wie er op generaal Walker
heeft geschoten? Marina Oswald heeft ons verteld dat u dit wel degelijk wist.’
George de Mohrenschildt verklaarde met nadruk: ‘Toen Oswald naar de pers riep
I am a patsy. I am a patsy!166 hadden we beiden sterk het gevoel dat hij de waarheid
sprak. Wanneer hij JFK zou hebben doodgeschoten was hij er helemaal de man naar
om het te zeggen ook. Hij zou er trots op zijn geweest. Niet minder dan achtenveertig
uur is Oswald op het hoofdbureau van de politie in Dallas ondervraagd. Waar is zijn
getuigenis?167 Oswald was in staat geweld te gebruiken tegen een racist of misschien
tegen iemand, die hij haatte. Lee Harvey Oswald is voor ons een nogal inspirerende
jongeman gebleven. Hij was er voorstander van dat Amerika en de Sovjet-Unie
vrienden zouden zijn.’168
Nu ik meer dan twintig jaar later deze notities in Johannesburg uitwerk,
is het alsof we vorige week samen in de CBS-studio in Dallas doorbrachten.
Ik haalde zojuist nog eens Portrait of the Assassin uit de kast,169 geschreven
door Gerald Ford, lid van de befaamde Warren-Commissie en de latere
president van de VS. Hoe durfde Ford een dergelijke titel voor zijn
verzameling speculaties en dikwijls complete onzin te gebruiken. Mevrouw
Marguerite Oswald was woedend over dit boek, omdat alle officiële
bronnen - zelfs de pers en TV - toch nog altijd de term accused assassin
gebruikten, want werkelijk bewezen was Oswalds schuld immers helemaal
niet? In tegendeel, de inlichtingen die geleidelijk aan boven water kwamen
wezen steeds meer op onomstotelijke bewijzen dat er van twee kanten op
JFK was geschoten. Ik heb de getuigenis van George en Jeanne tegenover
mij hier zo volledig mogelijk opgenomen. Ik voel dat ik hen dit schuldig
ben. Oswald heb ik nooit gekend, maar na alles wat ik van de De
Mohrenschildts - en van zijn moeder - over hem hoorde, vind ik dat ik het
hem verplicht ben. Oswald heeft nooit de gelegenheid gekregen zijn kant
van het ver-
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haal te vertellen. Hij werd gewoon neergeknald, juist om hem als enige
moordenaar te kunnen brandmerken. Het is natuurlijk schandelijk wat er
in de VS is gebeurd. Er is vrijwel nooit iemand opgestaan onder dat volk
om een waarachtig onderzoek naar Dallas 1963 op te eisen. Dit is mijns
inziens een donkere bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. Het zegt
veel van het werkelijke karakter van het Amerikaanse volk.

16 februari 1969
Dallas, Texas
Waar zijn deze drie dagen gebleven? We zijn permanent bezig geweest. Er kwamen
gasten om te eten. Slecht geslapen. Voel me grieperig. Op weg naar Love Field zei
hij zojuist dat hij er eigenlijk volledig zeker van was dat Lee inderdaad op generaal
Walker had geschoten. ‘Ik denk trouwens ook,’ aldus George, ‘dat wanneer Lee er
van overtuigd is geraakt dat JFK een gevaar voor Amerika vormde, dat hij dan in
staat zou zijn geweest ook op Kennedy te schieten.’ Toen kwam er een zin, waar ik
in hoge mate verbaasd over was: ‘Hoe zou je het vinden Willem, wanneer het op een
dag bekend zou worden dat ik inderdaad de moord op JFK had georganiseerd?’
Ik noteerde niet mijn reactie, maar ik moet er overheen hebben gesproken
van pure nervositeit. Want Gerard Croiset had immers vanaf het begin
Carel Enkelaar en mij proberen te overtuigen dat De Mohrenschildt ‘eens’
zou bekennen dat hij bij de moord in Dallas was betrokken? Daarom
adviseerde Croiset dus dat ik met George en Jeanne in contact zou blijven,
omdat Croiset eveneens meende dat De Mohrenschildt zijn bekentenis
juist tegenover mij zou afleggen.170

New York, 178 Fifth Avenue
Een lieve brief van mejuffrouw Boekhoudt. ‘Ik begrijp dat je een heel moeilijke tijd
door maakt. Ik kan je daarin niet helpen en je geen raad geven. In deze dingen voel
ik me heel oud.’ Lief. Zij denkt aan me. Ik weet dat het waar is. Het doet me erg
goed.
‘Mystiek is niet irrationeel (...). Het is een zaak van een extatisch ervaring (...).
De mysticus tracht de geest te doen samensmelten met de inhoud van zijn
oneindigheidsrelatie, met de grond van zijn en zin (...). Deze oneindigheidsrelatie
van de
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mens is de mens.’ Dit is dus Tillich. Zend het boekje morgen naar Peter

17 februari 1969
De De Mohrenschildt-tapes zijn nu bij Random House Publishers. Twee kaarsen in
St. Patricks gebrand.
De schrijver Paris Flammonde kwam me in de flat opzoeken. Hij zei me niet veel.
Niets eigenlijk.171
Tot 03.00 uur in een boek van Jung gelezen.

18 februari 1969
Broer Theo schrijft dat de drive-in op Amerbos 205 is aangekocht. Dit zal dus vanaf
1 oktober mijn nieuwe adres zijn. Zond hem een telegram om hem te bedanken voor
zijn bemoeienissen, al heeft mam met een paar aandelen de eigenlijke betaling
geregeld.
Richard zat tot 02.00 uur bij me op bed. We bespraken zijn driehoeksverhouding
met Margie en de filmer Bill Barnes. Hij had altijd volgehouden dat liefde met één
lover niet bestond. Maar vanavond gaf hij toe inderdaad ook naar die ene andere
mens te verlangen. Hij lag op zijn knieën bij mijn hoofd. Ik verwachtte ieder moment
een omhelzing, maar misschien voelde hij mijn kilheid vanavond. ‘Believe me
Willem; I am pure in my love and affection.’ Ik geloofde hem en dacht: ‘Waarom
heb je me dit niet in 1966 gezegd?’ Toen lag ik iedere nacht in de tent op reis door
Italië en Frankrijk op een omhelzing van hem te wachten. Toen wist ik immers nog
niet dat Peter bestond?

19 februari 1969
Een brief van Erik van der Leeden wond me nogal op. ‘Mijn gedachten zijn meer
bij je, dan je aan mijn stuntelig en niet frequent geschrijf zou kunnen vermoeden. Ik
kan me voorstellen hoe je je voelt. Het moet me van het hart dat de laatste gesprekken
in Zaandam een geweldige indruk nagelaten hebben. I assure you that my standards
were far too low. Evenals mijn pogen eerlijkheid te betrekken in mijn relaties met
wie dan ook.’ Ook ontmoette Erik nota bene Philip Nasta, zonder dat Peter er bij
was. Het enerveert me niet te weten hoe dit is verlopen. Erik heeft een ongezonde
nieuwsgierigheid.
Chopin gestudeerd. Om 02.30 uur kwam Richard me nog een nachtzoen geven.
Margie gaat naar Parijs voor een operatie aan een voet. Zij liep een blessure op bij
ballet.
171
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Ellen Thomassen kwam op bezoek. Ze keek triest. Tweemaal kwam Peter ter sprake.
Ellen ligt toch buiten mijn werkelijke belangstelling.
In de metro kwam een jongen naast me zitten, Bruce Wittenstein. Ik vroeg hem:
‘Zeg eerlijk, heb ik je aanleiding gegeven?’
‘Nee, maar ben jij met iemand in een affaire betrokken?’
‘Nee, niet betrokken, ik voel me een deel van iemand anders.’ ‘Waar is hij,’ vroeg
Bruce.
‘In Holland.’
‘En voelt hij zich ook deel van jou?’ vroeg Bruce. Toen bleef ik stil, wat hem juist
scheen aan te moedigen.

Carnegie Hall,
Van Cliburn speelde het derde concert van Rachmaninov met de Moscow State
Symphony Orchestra onder leiding van Evgeni Svetlanov. Van Cliburn is iemand
voor wie ik zeer veel respect heb. Ik weet iets van wat er voor nodig is om je dermate
muzikaal te kunnen uitdrukken. Dit concert was een sublieme kunstuiting. De cadens
in het Allegro ma non tante maakte me buitengewoon emotioneel. Het was alsof
Rachmaninov en Van Cliburn samen tegen me zaten te praten. Zij raakten het merg
van mijn botten. Ook al luister je nog zo geconcentreerd naar platen, je moet van tijd
tot tijd toch naar een levend concert gaan.

22 februari 1969
Ik begrijp van Jung het volgende. Wanneer iemands anima172 onbewust blijft, dan
wordt dit onbewuste beeld verlegd naar een ander, die daarop het doelwit wordt van
intense liefdesgevoelens, van haat of van vrees. Een werkelijke aanpassing aan het
object dat de ziel vertegenwoordigt, wordt dan onmogelijk. De objectieve relatie
ontbreekt dan namelijk. De psychische energie - libido - kan zich op die wijze niet
ontladen, wordt gestuwd en geeft aanleiding tot affectieve uitbarstingen. Wel ja.
Twee kaarsen aangestoken in de kapel in de Village.
De New York Times vermeldt nota bene (inbegrepen in de kop boven het artikeltje
van Raymond Ericson) de Manfredsymfonie van Schumann het eerst en pas als laatste
het stuk van Rachmaninov gespeeld door Van Cliburn. Schreef meneer Ericson een
briefje.
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Vanmiddag sprak Richard uitvoerig over zijn leven. ‘Until I was four, I lived with
my grandmother.173 My father had died in Indo-China. My Mother was only 22. She
would go out at nights. Then she remarried. There was a new father. I did not
understand why he made me do all those things. Then Annie was born. A year later
came Jean. When Annie was two they made a Christmas tree for her. They never
made one for me, really. So, I asked myself, why now? Annie and I were two years
at ballet lessons. My father was against it. He said it was not for a man. He wanted
me to do gymnastics and on Thursdays I had to run in the fields. We had a ballet
performance for American soldiers in the camp. They clapped and took me on their
knees. They gave us presents. As a young child I was always alone or with my
grandmother. We did the laundry together. She taught me to knit. I did not like the
other kids. They were mean to me. They were always pushing and fighting.’
Ik kon wel huilen bij het luisteren. ‘My step-father wanted me to be a boy-scout.
Then, I discovered that little boy scouts played with each other. They all wanted to
sleep with me, because I seemed to be the cutest. My Mother was beautiful. But each
time she was pregnant, I hated her, because she became so ugly. As a child, I always
played alone in the garden. I invented dreams. I had a girl-friend, Nanoe (...).’
Erik belde uit Delft op. Hij had Peter ontmoet. ‘Hij zag er goed uit.’ Hij zou hem
misschien morgen weer zien. Ik was dermate overrompeld dat ik begon te huilen en
verder niet kon spreken. Later heb ik, rustiger geworden, Erik teruggebeld. Ik begrijp
nu dat Peters keuze definitief bij Philip moet liggen - aldus Erik. Ik zal niet langer
tussen die twee staan. Ik stop alles. Hoe, dat weet ik nog niet. Het gesprek heeft me
totaal uit het lood geslagen. Wandelde buiten in de sneeuw.

24 februari 1969
Volgend op de verwarring veroorzaakt door de telefoongesprekken met Erik ben ik
niet in staat te schrijven. Gisteren al niet. Vandaag ook niet.

25 februari 1969
Zag gisteravond Tsjechovs The Seagull, wat zeer de moeite waard was. Al had men
met een rood potlood het nodige uit de teksten kunnen strepen.
Nocturnes van Gabriel Fauré.
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26 februari 1969
Erik stuurt een telegram dat hij ziek is en Peter niet kan ontmoeten.
Twee kaarsen bij de Franciscaner broeders.

Carnegie Hall
Mstislav Rostropovich speelde het celloconcert van Dvorak begeleid door het Moscow
State Symphony Orchestra met Evgeni Svetlanov. Na de pauze Rachmaninovs tweede
symfonie. Rostropovich was erg, erg mooi.
Las nog tot 02.00 uur in Character Analysis van Wilhelm Reich.174

27 februari 1969
Heb het plan opgevat dat wij als Nederlandse journalisten in New York gezamenlijk
Nixon zouden moeten interviewen, dus NTS, KRO en AVRO, ieder met een eigen
correspondent. Besprak de mogelijkheid met Herbert Klein op het Witte Huis, met
de heer Holmes op het State Department en met de heer Schaap, de persattaché op
de ambassade in Washington. Het allermoeilijkst zal zijn om Nieuwenhuis en
Schroeder hiertoe te krijgen.

28 februari 1969
Jan Cremer schrijft met twee vrienden in een nieuwe Porsche door Europa te zijn
gescheurd. Hij is nu met Panchita en de kleine in Kopenhagen. Made in USA komt
nu uit en er zijn 60.000 boeken in de voorverkoop aangekocht.

1 maart 1969
Telefoneerde met zowel Carel Enkelaar als Kees van Langeraad. Probeerde een
gezamenlijk televisie-interview met Richard Nixon te bepleiten.
Jonathan Raymond schrijft om te benadrukken hoe hij van zijn bezoekje aan 178
Fifth Avenue heeft genoten. Hij denkt zelfs dat een briefje tekortschiet. ‘You know
how much I enjoyed my visit. Please thank Richard for his kindness.’
Mevrouw M.A. Schmitz du Moulin uit Den Haag schrijft De Verraders te hebben
gelezen en blij te zijn dat ik veel in het boek had geopenbaard: ‘Jammer genoeg niet
alles.’ Zij vindt dat de schuldigen van de verkeerde Nieuw-Guinea-politiek eigenlijk
ter verantwoording moeten worden geroepen, waar zij natuur-
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lijk volkomen gelijk in heeft. Kom er maar eens om in Nederland. Meneer Luns zou
als eerste moeten hangen. Zij vindt wel dat ik Paul Rijkens tegen het einde te hard
heb aangepakt. Wat mij betreft kan het niet hard genoeg voor iemand die mij een
ex-CIA-agent op mijn dak stuurt: Werner Verrips, die zich aanmeldt als ‘professor’
en vervolgens een bedreiging vormt voor mijn leven.175

2 maart 1969
Jim Garrison heeft verloren. Ik belde Gerard Croiset die zei: ‘Garrison heeft het bij
het rechte eind. Maar hij heeft de verkeerde mensen gekozen. Wij hadden eigenlijk
veel meer met Garrison moeten samenwerken en hem helpen. Ik denk wel dat hij nu
erg terneergeslagen zal zijn.’

3 maart 1969
Richard kwam in de nacht thuis en kroop bij mij in bed. Voor het eerst sedert ik hem
in oktober 1966 ontmoette lagen wij de hele nacht in elkaars armen. Ik kreeg prompt
een erectie en ergens hoopte ik dat hij mij zou bevoelen, maar ik nam me tegelijkertijd
voor zijn hand gently but firm weg te duwen. Ik kon hem niet zoenen. Ergens bevroor
ik toch nog.
Ben vandaag naar de Everades sauna gegaan. Een bruingebrande Franse jongen
zoog me op zo'n bepaalde manier af dat mijn zenuwgestel werd geactiveerd en dat
ik dierlijke geluiden begon te maken. Hij knelde me in zijn armen en bleef zeggen:
‘my baby, my baby’. Ik lag na te denken hoe Peter zou hebben gereageerd en naar
dit tableau zou hebben gekeken.
Naar huis gelopen. Volle maan. Ik dacht: ‘Ik doe dit nooit meer.’

6 maart 1969
Zonnig weer. Blauwe hemel.
Vlieg naar New Orleans, Louisiana.
Vind een uitspraak van Maxim Gorki: ‘People of a sound mind have little interest
for me (...). The achieved man, perfect like an umbrella, does not appeal to me’. Die
zin moet ik aan Peter zenden.
Om 15.00 uur filmde ik Clay Shaw, de door Jim Garrison verdachte zakenman,
die betrokken zou zijn geweest bij de JFK-moord. Het gesprek vond plaats in het
bureau van zijn advocaat Edward F. Wegmann. Louche figuur, meneer Clay.
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7 maart 1969
New Orleans
Voerde een gesprek in Jim Garrisons kantoor van 11.00 uur tot 12.45 uur. Garrison
wil zelf onder deze omstandigheden niet voor de camera komen. Mike Wallace liep
ook al de deur plat voor een interview, vooral nu Clays schuld dus niet bewezen werd
geacht.
In de avond ben ik naar de sauna aan Gravier gegaan, pikte er een aardige jongen
uit en stond vijftig minuten later weer verfrist op straat.

9 maart 1969
Sheraton Charles Hotel
Brandde twee kaarsen terwijl er een mis werd gelezen. Denk ontzettend veel aan
Peter.
Werkte deze dag aan de index voor de tweede druk van De Verraders.
In de avond ontmoette ik Dwight, een aardige blonde jongen, schone bek, witte
tanden, blauwe onverpeste ogen, jeans met wijde pijpen, een matrozenjekker en hij
zei dat hij later naar het hotel zou komen.

10 maart 1969
New Orleans
Dwight kwam pas om 01.00 uur. Hij was achttien jaar, was getrouwd op zijn vijftiende
en zijn vrouw had hem de dag voor Kerstmis 1968 verlaten. Zijn vader was overleden.
Zijn moeder had een andere man genomen. Hij was weggegaan uit Florida en volgt
nu een opleiding aan een zeevaartschool in New Orleans. Werd gearresteerd voor
het bezit van marihuana, knipperde met beide ogen, waardoor hij twee verschillende
gezichten leek te hebben. Na mij te hebben ontmoet was hij met een jongen
meegegaan, die hem tien dollar had betaald om een half uurtje met zijn penis te
mogen spelen. Dwight: ‘Toen ben ik weggegaan, want ik doe nooit wat met kerels.
I like to screw girls.’ Intussen scheen hij voortdurend gepreoccupeerd over zijn haar
en kamde het herhaaldelijk. Hij had grote belangstelling voor kleren en babbelde
over een kostuum dat hij in een winkel in Houston had gezien. Ik draaide het licht
uit om 02.30 uur want ik kwam tot de conclusie dat ik hem eigenlijk niet zo aardig
vond, behalve dan het ene gezicht dat me wel aantrok. In de ochtend nam hij een
douche, verorberde zijn ontbijt en vertrok. Hij wist niet wat hij zou gaan doen.
Zond de NTS trouwens een telegram dat het misschien nuttig
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was als ik in verband met de affaire James Earl Ray televisiegesprekken zou maken
met de opvolger van Martin Luther King, dominee Ralph Abernathy en met mevrouw
Coretta King. Kreeg vrijwel meteen een telegram terug dat het okay was.

11 maart 1969
Richard had in de bergen geskied.
Zond P.R. van Amelrooij de complete index voor de tweede druk.

12 maart 1969
Harry Hagedorn belde vanuit Boston. Hij schijnt op uitnodiging van het State
Department een rondreis te maken met een groep journalisten. Hij wilde adressen
van gay bars. Ik gaf hem informatie betreffende San Francisco en New Orleans.
Telefoneerde mijn moeder. Theo is in Zuid-Afrika. Alles was okay en ze zei:
‘Wimmes.’

13 maart 1969
William Arthur, de managing editor van Look Magazine vond het een onmogelijke
taak om naar negen tapes van elk vijfenveertig minuten te luisteren om te weten te
komen wat George en Jeanne de Mohrenschildt te vertellen hadden. De Oswald-zaak
was dood en bovendien, aldus Arthur, was Oswald de moordenaar. Oswald was
gewoon gek, want wie haalt het in zijn hoofd de president dood te schieten? Jim
Garrison was ook al een flop gebleken en meer van dergelijk negatief geklets. Dat
heet dan journalistiek bedrijven.

14 maart 1969
Peter Shen kwam langs.176 Voel me zeer tot hem aangetrokken. Na middernacht
telefoneerde Jonathan Raymond. Hij kwam nog naar 178 Fifth. Hij is momenteel
betrokken bij een groepstherapie met drie vrouwen en vier mannen. Hij werkt in een
theater om geld bij te verdienen, want hij wil naar Europa reizen.

15 maart 1969
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A, c'est l'amitié. Pas l'amour. Je ne crois plus à l'amour. Je ne crois pas à la passion,
qui ne dure pas. Je crois aux passions multiples. Je les vis à fond (...).’
Dvoraks Neue Welt symfonie op de koptelefoon van TWA-flight 49 naar Californië.
Dit was mijn vaders lievelingsmuziek. Ik denk dat mam en ik de enige twee mensen
op de wereld zijn, die nog steeds in tranen zijn over hem.
Las tijdens de vlucht Neurotic distortion of the creative process van Lawrence S.
Kubie uit.
Nam een kamer in het Californian Hotel en liep meteen naar 132 Turk Street waar
ik in de saunaroom een zalig nummer maakte.

16 maart 1969
Na lang overdenken en veel aarzeling Peter in Amsterdam gebeld. We spraken tien
minuten.177 Hij maakte het uitstekend. Hij deed iets voor televisie, schreef veel in
zijn dagboek, las redelijk regelmatig en droeg het horloge dat ik hem had gegeven.
‘Fijn dat je gebeld hebt. Dag Willem.’ Ik voelde me na afloop jubelend. Pleegde een
hele reeks telefoontjes met vrienden, zoals Bill Bast en de Kelloggs in Los Altos
Hills. Peter Shen had gelijk. Erik had ongelijk door te zeggen dat ik niets moest
ondernemen wilde Peter me nog kunnen respecteren. Peter zei zelfs blij te zijn dat
ik belde.

17 maart 1969
Zag een duif op één poot.
Filmde voor de NTS een gesprek met de twee zwarte psychiaters William Grier en
Price Cobbs. Zij schreven Black Rage178 over de innerlijke conflicten en de wanhoop
in het leven van zwarten in Amerika. Ik had het boek vorige zomer gelezen en de
NTS kunnen overtuigen dat we beide psychiaters moesten filmen. Dr. Grier maakte
grapjes over de CIA en dr. Cobbs was van mening dat het hele verhaal rond James
Earl Ray veel weg had van een Hollywood-script. Zij waren welbespraakt en to the
point.
Ontmoette ook consul-generaal Van Houten weer, die er rood en opgeblazen
uitzag. Er was een stuk van zijn tong verwijderd. Dacht eerst een ogenblik dat hij
een grapje maakte. Hij scheen verbaasd over wat ik hem inzake Jim Garrison en
Geor-

177

178

Had twee dromen over Peter gehad (die ik in detail in mijn dagboek beschreef, maar ik kan
niet over dromen blijven schrijven). Dit gaf echter de doorslag tot het besluit hem op te
bellen.
W. Grier, P. Cobbs, Black Rage, Basic Books Incorporated, New York 1968.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

127
ge de Mohrenschildt vertelde. Hij geloofde echter niets van enige CIA-bemoeienis
bij de moord in Dallas. Van het boek Black Rage had hij nooit gehoord. We spraken
nog over Nieuw-Guinea en Luns en op een gegeven moment zei hij: ‘U hebt mij
bijna verleid iets onaardigs over mijn minister te zeggen.’ Het is steeds een plezier
Van Houten te ontmoeten.

18 maart 1969
Beverly Hills, California
Filmde voor de NTS Irwin Stroll in het kantoor van zijn advocaat Melvin Belly. Irwin
was een student, die zich in de keuken van het Ambassador Hotel bevond op de
avond dat Robert F. Kennedy werd vermoord. Stroll kreeg een kogel in zijn knie.
Hij baarde opzien omdat hij volhield dat er - behalve de schoten door Sirhan Sirhan
afgevuurd - nog andere vuurwapens waren afgegaan. Hij zei een Jim-Garrisonachtig
onderzoek te verwachten of er meer dan een moordenaar bij de dood van RFK was
betrokken.
Bracht lange tijd bij Bill Bast en zijn vriend Paul Huson door. Ze waren uitermate
geïnteresseerd in wat ik over Gerard Croiset vertelde. Bill wil een ESP-serie voor de
televisie gaan schrijven.

Vlieg naar Atlanta, Georgia
Vind een uitspraak van Erik Erikson ‘that a friend, as Nietzsche said, becomes the
life-saver which keeps us afloat and together (...).’

19 maart 1969
White House Motor Inn
Prachtig zonnig weer. Nam een taxi naar het Southern Christian Leadership
Conference hoofdkwartier. ‘Wilt u zeggen,’ aldus de blanke chauffeur, ‘dat u naar
nigger-town moet?’ Het was gelukkig een oude man. Dr. Ralph Abernathy179 was
veertig minuten te laat voor het geplande interview. De CBS-crew zei: ‘He is on
CP-time.’ Vroeg wat dit betekende? ‘Coloured Peoples time,’ was het antwoord.
Dominee Abernathy was mild en vriendelijk. Hij benadrukte non-violence. Hij was
van mening dat Richard Nixon absoluut niets begreep van het lijden van de armen.
Hij noemde het proces tegen James Earl Ray een paskwil. Hij keek me bovendien
steeds recht aan en was geloofwaardig. Kreeg een heel andere indruk van hem dan
vorig jaar in Montgomery, Alabama.
179
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Vloog door naar Tampa, Florida, omdat ik Peter Shen daar wilde opzoeken. Nam
een kamer in het Sheraton.
Op Channel 13 werd een nieuw homotoneelstuk besproken, The Boys of the Band,
dat ik wel eens zou willen zien.

20 maart 1969
Tampa, Florida
Vediep me aan het zwembad in The person in the body. An introduction to
psychosomatic medicine.180 ‘The mind has a rich ancestry as the body has (...). Children
are not born equal emotionally (...). Experiences with human beings are the keynote
of living (...). It is as tough the parent takes hold of a child's emotions as they come
forth through the organs of the body. We cannot forget, that the initial lies are somatic
first, then psychosomatic.’ De enige manier voor een kind om zich te verzetten tegen,
wat wordt ervaren als ouderlijk mismanagement is ‘to throw a tantrum. Literally,
tantrum means tension and refers to the infiltration of muscles with emotions’, aldus
dr. Hinsie. Als ventje van twee jaar moet ik mijn moeder de pap uit haar handen
hebben geslagen terwijl ik met de kinderjuffrouw zoet at. Hoe werkt zoiets? Altijd
denk ik weer: ‘Waarom zou ik met mensen hier aan het zwembad liggen en onzin
kletsen, terwijl dr. Hinsie me zoveel belangwekkends heeft te vertellen.’ Er is hier
een jongetje van negen jaar, altijd alleen, gisteren ook, een schichtig wezentje dat
nu al een uur tegen een bal aan het schoppen is. Wat te doen?

24 maart 1969
New York, 178 Fifth Avenue
Bleef vijf dagen in Tampa. Ontmoette Peter Shen regelmatig. Soms wipten we
tegenover het hotel de Ki-Ki-Ki-bar voor nichten binnen, maar ik houd niet van die
scene.
De derde dag noteerde ik: Peter Shen is behalve dat hij een typische faggot is
bovendien een oneervolle faggot. Ik zeg nooit meer een woord tegen hem.181 Toen
ik op een avond alleen naar de Ki-Ki-Ki ging werd ik aangesproken door een zekere
Bob die wat te veel op had en zei: ‘Toen je binnenkwam wilde ik je al hebben.’ Later
ging ik weg. Hij kwam me in zijn auto achterna. We zijn gaan rijden. Zijn vriend
Peter, blond, eens zijn lover uit duizenden, was nu getrouwd en had acht kinderen.
Bob was toen 26 jaar, is nu 36 jaar. Hij had nooit meer een lover ge-
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had. Ik zei voorzichtig dat tien jaar te lang was om over een ongelukkige ervaring
met een jongen heen te komen. Zat in Tampa tien minuten bij de film Camelot en
ben eruit gelopen.
Eindelijk is er een brief van Peter gekomen. Ben in tranen. Hij begint met: ‘Hallo
Wim,’ nota bene. ‘Luister naar muziek. Het is 00.15 uur na de voorstelling (van Man
en Muis). De vis staat te sudderen. Voel me helemaal thuis in mijn eigen gecreëerde
sfeer. Het lijkt me nu ook meer de tijd om je te antwoorden op je meer persoonlijke
berichten.’
Hij had uit Tederheid van Ton Lemaire een gedicht van Aldous Huxley met witte
inkt op zwart papier gezet;

Sympathy
The irony of being two (...)!
Grey eyes, wide open suddenly
Regard me and inquire; I see a face
Grave and inquiet in tenderness.
Heart-rendering question of women - never answered:
‘Tell me, tell me, what are you thinking of?
Oh, the pain and foolishness of love!
What can I do but make an old grimace,
Ending it with a kiss, as I always do?’

‘Dit gedicht drukt zeer intens en compact de onmogelijkheid uit om de ander wezenlijk
helemaal te bereiken. Het spreekt over de machteloosheid van de tederheid. Ieders
eigen eenzame afzonderlijkheid, die we nu eenmaal nooit kunnen overschrijden. Dit
gedicht vertegenwoordigt heel sterk mijn levens- en dus ook mensopvatting. Het is
heerlijk in zijn uitdrukking.’
Peter vervolgde: ‘Ben erg intiem hier en kijk van mijn tafel naar buiten. Voel me
aan de ene kant intens gelukkig en aan de andere kant intens triest over het onaffe,
de regen buiten, de muziek op de radio, het lelijke banale vanwege eigen beperktheid
en kleinheid. Dit zal in ons wel de eeuwige dualiteit blijven. Ik ben mezelf aan het
leren om voortaan in mijn eentje gelukkig te zijn. Je hebt de ander daarvoor wel
nodig, is zelfs essentieel, maar niet meer zo onmiddellijk en direct. Conny Stuart zei
een dezer dagen dat ze het ongelooflijk vond, hoe de bladzijden van je boek De
Verraders zo plotseling weer in het nieuws zijn en actueel worden. Nu dus weer de
oorlogsmisdaden in de kwestie Indonesië. De show goes on. Het werkt vaak
deprimerend om constant in de kleedkamer alles te horen over het wat en hoe van
carrière maken. Ze kunnen over niets an-
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ders meer praten (...). Ik verdiep me dan in mijn eigen gelukjes en ongelukjes en voel
me dan erg superieur (...). Love, Peter.’182

25 maart 1969
Brandde twee kaarsen in St. Patricks. Vlak bij de kathedraal sloeg een blinde man
zijn geleidehond met zijn stok.
Bracht de tapes van de De Mohrenschildts naar Doubleday uitgevers, nu Random
House er geen zin in heeft.
Vond een boekje van Alan W. Watts, The wisdom of insecurity.183 Staat veel in.
‘Consciousness seems to be nature's ingenious mode of self-torture’ (...). Heb het in
Atlanta op het vliegveld gegapt.

26 maart 1969
Loet Kilian kwam naar 178 Fifth Avenue en we zaten uren te praten. Wanneer Monk
(zijn zoontje) rustig is en bij hem komt zitten praten, dan verbaast hij zich erover
wat het kind zegt en denkt. Hij is nu drie jaar. Raakte weer dermate ‘verstrengeld’
met Loet. Zou seks met hem gehad kunnen hebben.
Ouroboros, de slang, die in zijn eigen staart beet - is als de vicieuze cirkel, de
oorlog tussen I and me.
Doubleday belde reeds vandaag niet in een boek van George en Jeanne de
Mohrenschildt geïnteresseerd te zijn. Ontmoedigend. Ze willen een ander
ooggetuigenverslag over wie Lee Harvey Oswald werkelijk was niet horen, want de
door de regering voorgelepelde versie van Dallas mag niet worden verstoord voor
de gemoedsrust van ‘het volk.’ In het landsbelang heet dit dan.

28 maart 1969
Richard is toch bezig een vreemde te worden. Hij kwam thuis. Ik keek naar hem en
gaf hem boodschappen van mensen. Er is nu een jongen bij hem. De stroom van
nieuwkomers houdt aan. De drie dagen van droom der liefde met zijn vriend Bill
tijdens de sneeuwstorm schijnen al weer vergeten.

29 maart 1969
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Brief van 19 maart 1969.
Die dagen naar Peter gezonden; ik heb het niet meer.
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Vind een boekje van Jung over Hermann Hesse. De boekhandels van New York
vertegenwoordigen een schatkamer aan informatie en leren. Dikwijls vind je de
waardevolste boeken in vergeten hoekjes.
Toen Richard om 13.00 uur opstond omhelsde ik hem. ‘Are you talking to me
again?’, vroeg hij.
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‘No, I only feel for you.’
‘Can you explain what happened?’
‘No.’
Wanneer ik Richard in mijn armen sluit, of een jongen in de sauna, dan is er een
groot verschil. Meaning: I love Richard deeply. I hate to have to leave him here alone
when I return to Amsterdam.
Jonathan Raymond belde dat het toneelstuk waar hij in speelt vanavond in première
zou gaan. Ik ben er dus heengegaan. Vier jongens en drie meisjes, één zwart à la
Catherine Cleaver184, zaten op de grond in een soort doorlopende groepstherapiesessie.
Vragen werden gesteld en kritiek werd geuit. De climax van de avond was een solo
van het zwarte meisje dat heel echt in tranen was. Iedereen omhelsde iedereen en
dat was het slot. Ik wilde meteen weg, wat Jonathan teleurstelde. Trouwens, het
publiek werd in het stuk betrokken. Ik zat op de eerste rij en mijn lieve Jonathan,
toen het zijn beurt was, richtte het woord tot mij en omhelsde me in de volle zaal,
wat een nogal ongewone ervaring was. Ik voelde me hoogst opgelaten op dat moment.
Maar mijn sterke emoties voor Jonathan speelden waarschijnlijk ook parten. Hij doet
me altijd, ook fysiek, heel sterk aan Frits van Eeden denken. Alleen intellectueel is
Frits, vergeleken bij Jonathan, een ‘bosjesman.’ Toch kan ik me voorstellen dat
optreden in dit toneelstuk voor Jonathan, die filosofie studeert aan de Brandeis
University, een unieke ervaring is. Ik geloof dat ik Jonathan ook heel echt in zijn
nek heb gezoend in die zaal.
Richard speelt platen van Leonard Cohen. Er zijn te veel ‘stormen’ in zijn leven.
Vannacht was zijn Cubaanse vriendje bij hem. Deze zag er slordig en verfomfaaid
uit, het zal niet lang duren. Richard keek me met ogen vol angst en onzekerheid aan;
zijn andere gezicht. Toen Jonathan en zijn vrienden fits of hysteria speelden, slaagden
zij erin de pupillen van hun ogen ook hele andere uitdrukkingen te geven wat me
rillingen bezorgde.
Toonde Richard en Loet een Rorschach-test uit een boek. Richard dacht na en zei:
‘Two statues from Micronesia and the black dots are their shadows, something like
the statue in La prisonnière’ (een film die we in die tijd zagen.) Loet zei: ‘Twee
mannetjes, ik weet het niet.’ Die lieve Loet. Ging met Richard naar Mr. Waffle om
wat te eten. Op een gegeven moment keek ik naar hem en kreeg tranen in mijn ogen.
Ik besefte hoeveel ik van hem hield. Toch heeft alles wat er de in laatste tijd is
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gebeurd me hem beter doen zien zoals hij is dan ooit tevoren. Hij zei dat hij naar zijn
Cubaan ging en spoedig thuis zou zijn. Dat was weer het laatste wat ik voorlopig
van hem zou horen. Hij kwam helemaal niet terug.
Jonathan zei dat hij tijdens het begin van zijn optreden al besloten had naar mij
toe te gaan en mij te omhelzen. Hij stelde me aan een vriend voor, Peter. De wereld
wemelt blijkbaar van Peters. Ze waren dankbaar dat ik veel gelachen had want dat
had geholpen. Dat is wat John de Crane ook altijd zegt wanneer ik in de zaal tussen
de boertjes in Groningen bij Man en Muis zit. In de Village zag ik een bink, een
cementdraaier, hoge schoenen, jeans, brede schouders, helemaal kerel, bruine ogen
en schone tanden. Ik keek hem eenmaal doordringend aan zoals ik dat op zijn guna
guna-achtigs doe185 wanneer ik me tot iemand voel aangetrokken. Ik bleef, volgens
de normale tippeltactiek, aan de andere kant van de straat staan, wat hij ook deed.
Daarop nam hij een spurt, rende om een auto heen en stond pal voor me.
‘Why did you look that way at me?’
‘Because I like you. You are all man. Although, actually you came rushing over
like an animal.’
‘I am an animal,’ antwoordde hij tot mijn verbazing. Hij heette Ben. Ik verzon
maar dat ik zijn schoenen wilde kopen, omdat ze kaal en afgetrapt waren. Dat wilde
hij niet, want hij had van Tampa, Florida op die schoenen naar Alaska gelift. We
maakten een afspraak, maar daar ben ik niet naartoe gegaan. De guy seemed to me
too hot to handle.

31 maart 1969
Vraag me steeds af hoe moeders vrede met zichzelf vinden. Peters moeder, Richards
moeder, Frits' moeder, Jonathans moeder, noem maar op. Ik begrijp dit niet. Als een
Peter, Richard, Frits of Jonathan een kind van mij was, door mij gedragen, gevoed
en gevormd, zou ik nooit meer kunnen slapen. Droom nu al als een razende over
Peter.
Las een interessant artikel over psycho-sexuality, Transaction dat ik naar Peter
zal zenden, om hem te stimuleren en meer kracht te geven. Ik denk erover wie de
potten pindakaas zal kopen wanneer ik Richard verlaat.

1 april 1969
Bracht met een U-Haul-truck achttien hutkoffers naar de haven voor verscheping
naar Huis ter Heide.
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3 april 1969
Ben nog eens bij mijn oude vriend, Duco Middelburg186, nu ambassadeur bij de UNO,
binnengestapt. ‘Ik ben nu 61,’ zei hij, ‘en eigenlijk al te oud om de diplomatie van
de Verenigde Naties nog te leren. Ik ben gewend aan bilaterale betrekkingen tussen
twee landen, maar ik heb gelukkig voldoende kurken om op te drijven. Ik heb een
uitstekende staf.’ Hij zei van mening te zijn dat ik kon schrijven, ‘maar u moet eens
een heel ander boek dan De Verraders schrijven.’ Hij ontkende overigens door
minister Luns na de botsing in 1957, toen hij plaatsvervangend diplomatiek
vertegenwoordiger in Jakarta was (en het oneens was met de politiek van Luns ten
aanzien van Nieuw-Guinea en dit ook in zijn verslagen te kennen gaf) voor straf naar
Polen te zijn gezonden. ‘Ik kon toen kiezen tussen Polen, Nieuw-Zeeland en
Tsjecho-Slowakije. Ik koos een andere standplaats, maar kreeg Warschau (...).’
Mam schrijft voor het eerst uit het nieuw huis in Bilthoven. Zij bedankte voor alle
brieven en kaarten, ‘en speciaal voor de allerleukste paasgroet, die vind ik toch zo
enig.’ Zij had mijn gesprek met dominee Ralph Abernathy op Scala gezien.

4 april 1969
Was gisteren en vandaag in Washington DC om Harry Hagedorn te ontmoeten. Peter
is op televisie geweest zei hij in een filmpje over Jasperina de Jong als figurant.
Ambassadeur Middelburg: ‘Het leek wel of u De Verraders over de telefoon had
gedicteerd.’

8 april 1969
Lunchte met ambassadeur Ruslan Abdulgani, permanent vertegenwoordiger van
Indonesië bij de UNO in het Sun Luck restaurant aan Third Avenue. Ik ken hem sedert
1956 uit Rome, toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. Weinigen kennen
in Indonesië Bung Karno zo goed als hij. Maar hij dient nu meneer Suharto, die
verraad pleegde. Toen Hatta laatst hier was stelde hij de vraag: ‘Wat moeten we onze
kinderen vertellen over de two pillars, de twee proclamatoren van de Indonesische
Revolutie?’ ‘Therefore, when Sukarno and Hatta posed for pictures the other day at
Sukarno's daughter's wedding, I was so glad, so grateful,’ zei Abdulgani. ‘This way
the generals could see (...).’
Ambassadeur Abdulgani zei een hele nieuwe staf te hebben ge-
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kregen: ‘En ik geloof dat zij zijn gezonden om mij te bespieden. But, I told them,
this is my policy, it is a continuation of the Sukarno-Suharto instructions that I
received when I was nominated to this post.’ Zoals je weet is Indonesië in 1966
teruggekeerd in de UNO. Toen was Bung Karno dus nog staatshoofd. Hij merkte op
dat ik niet populair was bij de overheid in Washington, omdat ik me met Jim Garrison
bezighield. Dit was nieuw voor me. Hij informeerde me dat meneer Max Maramis
tot ambassadeur in Moskou was benoemd en die andere oproerkraaier, Sudjoko zat
nog steeds op het ministerie in Jakarta. Ferdi Salim was ook in Jakarta en Boek
Kusumasmoro en zijn gezin woonden nu in het huis van de overleden professor
Mohammed Yamin. Abdulgani informeerde naar Van Konijnenburg.
Telefoneerde later met Peter. ‘Als je terugkomt, ga ik bij jou in analyse,’ zei hij.
Tot middernacht opnieuw met Lad Johnson van de Indonesische Kamer van
Koophandel in Wall Street zitten praten. Dat is nu eens een man met integriteit en
moed. Maar ik heb mijn belangstelling voor de voortdurende gigantische corruptie
van het Indonesische generaalsregime verloren. Zonder Bung Karno is Indonesië
politiek voor mij niet meer interessant. Dit is een verraderskliek zonder principes,
die uitverkoop houdt ten eigen bate, ten koste van het volk en haaks staat op Bapaks
kostbare idealen.
(Helaas is hier opnieuw een hiaat ontstaan dat spoorloos is.)
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Bilthoven
16 april 1969
Droomde van Henk Hofland. Onrustig over Peter. Ga vandaag niet naar hem toe,
ook al hadden we gisteren een plezierige dag aan het strand. Hij vroeg me een bepaald
hoofdstuk in Controversen van prof. dr. P.C. Kuiper te lezen. ‘Nu heb ik negen
maanden in Man en Muis gezeten. Vind je mij veranderd,’ vroeg hij? Hij vind dat
een dagboek eigenlijk alleen voor bijzondere gedachten geldt. Dat zou alles totaal
vertekenen. Ik weet trouwens niet of hij veel veranderd is. Misschien in sommige
details. De Grundlage is hetzelfde. Ik houd toch wel compleet van hem.
Mam zeurde een beetje dat ik nu eigenlijk de slaapkamer van Tante Jetty gebruik,
wanneer zij in Bilthoven is. Ik probeer me voor te stellen of ik zoiets ooit tegen een
kind van me zou hebben kunnen zeggen.

18 april 1969
Peter vindt dat als ik boeken wil schrijven ik veel meer literaire kritieken zou moeten
lezen. Door opmerking inzake literatuur, maak je je van allerlei uitdrukkingen meester.
‘Dikwijls staan er in kritieken fijne, menselijke dingen, zoals ik in de Groene of
Elseviers las,’ zei hij, une monologue intérieure. In de auto gaf hij een aai over mijn
gezicht: ‘Dit is de eerste keer dat het van mij uitgaat,’ zei hij. ‘Wat wij gemeen hebben
is duurzaam.’
Alexander Dubcek is in Praag ondergegaan.
Ik had Conny Stuart vanuit San Francisco een kaart gestuurd met het verzoek Peter
van mij een zoen te geven. Zij schreef mij een brief terug.
Ben naar Man en Muis gegaan en kreeg bij Conny Stuarts liedje De Moeder tranen
in mijn ogen. Peter is veel en veel vrijer op het toneel. Hij is zijn remmingen beslist
kwijt. Hij deed auditie voor Hair en zong een liedje, ingestudeerd met vriendinnetje
Marlou.

19 april 1969
Peter ratelde in de auto over leraren en fraters en hoe hij op school Jezus had gespeeld.
‘Fraters hadden lange, zwarte rokken aan met allemaal knoopjes, dus je kunt je
voorstellen hoe
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opwindend dat was. Er was er een, die als ik de zoetste en de braafste was, mij optilde
en de klas in droeg. Dus wanneer de bel ging stond ik als eerste in de rij, met mijn
armen over elkaar als een engeltje en dan wist ik dat hij dit zou doen.’ Hij sprak over
vaderbinding en kinderseksualiteit. Loet Kilian mag verbaasd zijn over wat zijn
zoontje hem vertelt, ik verbaas me altijd weer wat Peter zoal opeens uit zijn
herinnering tovert.
Na een heerlijke dag en wat eten in de Cave Internationale ging hij nog om 03.45
uur een douche nemen om naar het DOK te gaan. Ik reed voorzichtig terug naar
Bilthoven en lag in bed een strategie te bedenken, hoe ik hem voorgoed kon verlaten.
Henk van Ulsen scheen op Peter te tippelen. Hij had een fles aftershave met twee
bloemen in het De la Mar Theater voor Peter laten bezorgen. Eerder had hij Peter
naar zijn huis gelokt, was achter een scherm verdwenen en kwam piemelnaakt in
laarzen te voorschijn. Hij zei van Peter te houden maar die had geantwoord hem niet
te geloven, ook zijn motieven niet. Peter noemde ook het walgelijke zoete parfum,
dat Van Ulsen scheen te gebruiken. Rilke zegt: ‘(...) I hold it the highest task of a
bond between two people: that each should stand guard over the solitude of the other.’
Ik lees al een paar weken in zijn Brieven tussen 1892-1910 geschreven.187

20 april 1969
Vertelde Peter, wat ik over de lunches van Rilke met Rodin had gelezen. ‘Ik kan me
Rilkes adoratie voor Rodin best voorstellen,’ antwoordde hij zonder blikken of blozen.
‘Ik heb veel van Rodins werk gezien en zelfs eens een scriptie over hem gemaakt.’
Hij heeft een abonnement op Het Parool genomen. Typisch.

21 april 1969
Mijn vaders sterfdag. Was met mam bij het graf. Legde twee rozen neer. Smartenpijn
vervaagt en maakt plaats voor strakke ernst.
Wim Klinkenberg schreef een artikel over De Verraders, maar Henk Hofland heeft
geweigerd het in het Algemeen Handelsblad te plaatsen. Professor Wim Wertheim
zegt dat in de Gooi en Eemlander heeft gestaan dat hij, Hadji J.C. Princen en ik
werden genoemd als de drie voornaamste samenzweerders tegen het Suharto-regime.
P.M. Smedts voegde me vandaag toe: ‘Je bent er in geslaagd me rancuneus te maken.’
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Heb het plan opgevat om blonde Peter van het DOK te interviewen over zijn ervaringen
in het Amsterdamse nichtenleven. Een tegenhanger van Blonde Greet van Albert
Mol. P.R. van Amelrooij gaat akkoord. Hij wil het uitgeven. Ook wordt van De
Verraders een tweede druk uitgegeven en Frits van Eeden heeft een schitterende
omslag gemaakt. Heb tot dusverre 1204 gulden met mijn boek verdiend.
Bezocht vandaag mejuffrouw Büringh Boekhoudt, mijn oom Poslavsky en Gerard
Croiset. Het werd tijd bij te praten. Nam mam mee uit eten in de Roskam.
Las in The Observer dat John Davy filosoferend over de menselijke natuur tot de
conclusie kwam dat het moderne grootsteedse kind tot de conclusie moest komen to
feel itself psychologically double parked. Dat moet ik Peter laten lezen.

23 april 1969
Gisteren een heerlijke tijd met Frits van Eeden doorgebracht. Hij begon meteen in
mijn dagboek schetsjes te maken voor een omslag van het verhaal van blonde Peter
en zijn Amsterdamse nichtenwereld. Wandelden op het strand en zaten op een duin
te praten. Dat is zijn lievelings territoir.
's Avonds ben ik met Poek Zumpolle naar Man en Muis gegaan. Twee uur met
professor Wertheim gesproken. Hij schreef een artikel Dachau op Java, waar ik het
gloeiend mee eens ben. Meer dan honderdduizend pro-Sukarnisten worden gevangen
gehouden door de generaals. Niemand steekt een vinger uit. Hij is steeds meer geneigd
te concluderen dat Suharto ‘op uiterst sluwe wijze’ in 1965-1967 de macht naar zich
toe heeft getrokken. Dat wist ik dus al. Soms vind ik dat Wim en Hetty Wertheim
teveel in pro en con denken. Maar over het algemeen deel ik de kritiek op het verraad
van Suharto. Wanneer ik een boek over de generaals in Jakarta zou schrijven wil hij
het begeleiden en een voorwoord schrijven.
P.M. Smedts publiceert een uiterst lullig stuk in Janus in Vrij Nederland. De
druiven zijn zuur. De rancune druipt er af. Maar meer nog, zijn ‘kritiek’ wemelt van
onwaarheden. Hij zal het wel uit zijn hoofd hebben geschreven en ze zeggen dan:
‘Zijn geheugen liet hem in de steek.’ Hij schreef dus naar aanleiding van mijn vraag,
waarom VN De Verraders niet had besproken. Hij rakelt ook weer de zogenaamde
reis van de heren Goedhart en Suurhoff naar New York op, maar laat wijselijk de
hele affaire van Werner Verrips - ‘hartsvriend’ van Frans Goedhart - en diens
mysterieuze dood weg. Hij ontwijkt zoveel hete hangijzers en pikt er alleen maar
datgene uit, opdat zijn betoog mij en mijn
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boek in een kwaad daglicht kunnen stellen. Mij verneukt P.M. Smedts niet. Alles
ligt vast. De man laat zich gewoon in de kaart kijken. Smedts moet nodig over
‘waarheidsgehalte’ spreken. Rancunes zouden volgens hem bij mij de overhand
hebben gehad op de waarheid. Lieden als Smedts denken altijd in termen van hun
krant van volgende week. Ik heb mijn dagboek ‘voor altijd’ geschreven. De
geschiedenis zal oordelen over wie de waarheid in acht nam. Smedts of ik. Peter is
dermate boos over dit stuk dat hij Smedts wil opbellen. Ik zei hem zich de moeite te
besparen. Hij zei: ‘Willem, voor onze relatie bestaat geen naam.’
Mam zei vooral te genieten van haar tuin omdat er zoveel vogels in huisden.

26 april 1969
Peter ontving een contract om op te treden als Tarzan in Reconstructie, een opera
met als onderwerp de Latijns-Amerikaanse guerrilla tegen uitbuiting. De scheppers
van dit komende meesterwerk zijn Louis Andriessen, Hugo Claus, Reinbert de Leeuw,
Misha Mengelberg, Harry Mulisch, Peter Schat en Jan van Vlijmen. Het zal me
benieuwen. Ik vond de rol van Tarzan, wat het ook mag zijn, een beetje belachelijk
en lachte erom, wat hem mateloos irriteerde. Wat doe jij voor werk? Ik beeld Tarzan
uit.

27 april 1969
Mam en tante Jetty zetten uiteen dat een wasmachine een dure aanschaf was, daarom
hadden zij er elkaar een cadeau gedaan voor Valentine Day op afbetaling van
zesendertig gulden per maand. Dan te bedenken dat beide dames eigenlijk allebei
miljonair zijn.

28 april 1969
Rilke meende dat zijn gedichten echter waren en meer waarheid en schoonheid
bevatten, dan welke relatie in het leven ook. Haal je de duvel. Een gedicht is als een
Borobudur. De menselijke relatie is pas af door zijn onafheid.
Bij de kapper zaten twee adolescenten naast elkaar. Zij ontdekten dat zij allebei
bruidegoms waren die vandaag zouden trouwen. Ik keek eens goed naar ze. Twee
gematigde rampen in spé.
Professor W.F. Wertheim schrijft: ‘Amice, Zo even Vrij Nederland ingekeken.
Mijn reactie? Janus (P.M. Smedts) had altijd al een dubbel gezicht. Janusje begint
te lachen, maar aan het eind
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van het verhaal huilt hij (van woede). Niks van aantrekken!’ Doe ik dus ook niet.
Mam zei gisteravond: ‘Je vader was een bijzondere man. Hij respecteerde mij,
want ik zie wat er bij andere vrouwen gebeurt.’ Zij zei ook dat nu zij haar eigen leven
alleen leidt zij voor het eerst begrijpt hoe zich mijn leven ontrolt. We spreken ook
af en toe over de financiering van mijn drive-in in Noord. Ze werd boos en zei: ‘Jullie
zitten natuurlijk te wachten tot ik dood ga.’188 Zij deed me denken aan grootmoeder
Poslavsky in haar latere jaren. Ik kan me er niet meer over opwinden. Ik begrijp
trouwens Theo's rol niet bij de aankoop van Amerbos. Hij vroeg mam 22.000 gulden
voor ‘zijn’ huis, terwijl ‘zijn’ huis in feite ‘mijn’ huis is. Ik weet veel te goed, dat
wat mam zei, althans wat mij betreft, klinkklare onzin is.

30 april 1969
Vanmorgen was ik bij Gerard Croiset. Ik liet hem een foto van Lee Harvey Oswald
zien - zonder enig commentaar. Croiset herkende Oswald niet eens. ‘Die man heeft
niets gedaan,’ was zijn eerste onmiddellijke opmerking. ‘Waarom staat hij zo met
dat geweer?’ Toen ik vertelde dat het Oswald was glimlachte hij.
Intussen heeft Peter Dawney me uit Londen geschreven189 dat zijn uitgeverij op
de fles is. Hij kan dus ook het tapemanuscript van George en Jeanne de Mohrenschildt
niet meer uitgeven. ‘The really intriguing thing about the Mohrenschildt is the reason
for his friendship with Oswald,’ aldus Dawney. ‘Everything George may say on your
tape may be true, but that doesn't answer the question.’

2 mei 1969
Peter en ik aten een hapje met Harry Mulisch, die vertelde dat Peter in Reconstructie
ergens hoog in een soort nest komt te zitten en aan een touw als Tarzan door de zaal
zal swingen. Mulisch deed charming tegen Peter.
Lunch met Carel Enkelaar en Harry Hagedorn. Ze hadden me al beiden, ieder
afzonderlijk off the record verteld dat Kees van Langeraad huwelijksproblemen had
en ontslag had genomen. Daarna, na veel eromheen gedraai, kwam de aap uit de
mouw: dit betekende dat er voorlopig voor de NTS niets door mij kon worden
ondernomen. Er was een staking geweest bij het Scala-
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team en zij gaven me achtergronden. De NTS is een stinkend broeinest, maar daar
was ik al heel lang achter. Carel dacht dat de abominabele Hilversumse omroepzuilen
via een nieuwe TV-gids omgetrokken zouden kunnen worden. Hij zei dat hij 150.000
gulden nodig had voor een nieuw huis en of ik eens rond wilde kijken waar hij geld
kon vinden. Waar zien ze me toch voor aan? Carel wilde dat ik Bert de Winter,
correspondent van de NTS, in Brussel ontmoette.

4 mei 1969
Ontmoette Bert de Winter gisteravond in het Hilton Hotel. Hij wilde meteen. We
reden naar motel De Witte Bergen en praatten tot 03.00 uur, maar ik knapte in alle
standen af.
Lex Poslavsky leek het boekje van blonde Peter over de nichtenwereld een goed
project.

5 mei 1969
‘Our hearts lie deep, but if we are not pressed down into them, we never go all the
way to the bottom. And yet, it is necessary to have been to the bottom. That is the
point (...).’ - Rilke
Mam praat iedere dag over de vogels. Zij droomde over mijn vader dat zij zich
naar huis haastte om hem niet te lang alleen te laten. Onbewuste schuldgevoelens?
Want toen mijn vader aan een plotselinge hartaanval overleed had hij zich er
maandenlang aan geërgerd dat zij meer bij mijn zieke grootmoeder was te vinden
dan dat zij bij hem was.
Bij Soestdijk stapte parmantig een fazant over de weg. Ik moest krachtig remmen.
Dat laat een fazant meer voor Bernhard om uit het bos te paffen.
Heb bij uitgever Rob van Gennep een plezierig gesprek gehad. Ik ga over van P.R.
van Amelrooij naar hem.190 Rob noemde intussen Carel Enkelaar highly incompetent.
Gerard Croiset waarschuwde dat Carels invloed bij de NTS tanende is. Hij raadde
zelfs aan bij andere TV-zuilen naar ingangen te zoeken. Croiset: ‘Je bent te goed en
ze willen je wegwerken.’ Hij adviseerde contacten met CBS in West-Europa te zoeken.
Hij had vandaag van een Amerikaan, waar hij wat voor had gedaan, een taperecorder
cadeau gekregen. Hij gaf deze aan mij om de gesprekken met blonde Peter te gaan
opnemen. Rob van Gennep zei ook al: ‘Zo'n boek heeft niemand nog durven doen.’
Croiset: ‘Bemoei je niet met die 150.000 gulden voor Carels huis. Hij is een beste
kerel, maar er komt gedonder van.’

190
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7 mei 1969
Telefoneerde mevrouw Röell om de verjaardag van Inez en haar tweelingbroer
Charles te gedenken.
Gisteren lunchten Gerard Croiset, zijn zoon Roy en Peter en ik in het Americain.
Hij gaf een uiteenzetting over chakras, buitenzintuigelijke waarnemingen en intuïtie,
die Peter uitstekend scheen te volgen, maar ik begreep er geen moer van. Hij tekende
alles in mijn dagboek191 en scheen in een uitstekende stemming, want hij nodigde
Peter en mij samen uit volgende week bij hem te komen. Peter gaat met sprongen
vooruit want hij was nu volkomen ontspannen in het gezelschap van Croiset.
Peter en ik namen in de Jordaan het eerste anderhalf uur van een interview op bij
Peter de Boer, de portier van het DOK die over het Amsterdamse nichtenleven vertelde.
We gingen daar pas om 22.00 uur weg en zijn naar Zandvoort gereden om bij Riche
het strand op te gaan.
Ik lees in de New York Times de zin: ‘Let's face it: orgasms take place in the head,
not in the crotch.’
Julius Katchen (42), de pianist, stierf aan kanker.
Drs. J.G.M. Vroemen van De Nieuwe Linie deelt per brief mee dat de redactie van
zijn blad na inzage heeft besloten De Verraders niet te bespreken. Vroemen schijnt
weer in een andere hoek dan Wim Wertheim en Rob van Gennep te zitten. Wil men
in Nederland slagen, dan moet men eerst een grondige studie maken van de zuilen
van Hilversum en de verschillende ‘hoeken’ waar mensen zich politiek in ophouden.
Zonder die ‘kennis’ kan je het vergeten.

10 mei 1969
Peter is naar de schouwburg om kennis te maken met de samenstellers, schrijvers en
componisten van Reconstructie. We komen tot dezelfde conclusie dat we de laatste
tijd te weinig lezen. Toch een hele ervaring voor Peter dat hij er nu tussen zit en
straks in het Holland Festival zal optreden.

11 mei 1969
Moederdag
Kocht voor mam een broche van een blad. En bonbons. Peter verbaasde me toen hij
rijdende over de Herengracht op het ontluikende groen van de bomen wees.
Schreef aan Richard Thieuliette.

191
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12 mei 1969
Oud-ambassadeur dr. Zairin Zain vertelde vanmorgen dat Suharto heel dikwijls alleen
in een auto naar Bogor reed om met Bung Karno te spreken. Geloof er niets van.
Huisarrest ligt meer in de lijn van deze generaals, althans de coupgeneraals. Zain wil
ook Henk Hofland en mr. G.B.J. Hiltermann ontmoeten. Hij moedigde me aan
opnieuw naar Jakarta te reizen: ‘Ze zullen heus niet op je durven te schieten.’
Volgende week wil hij me meenemen naar de Indonesische ambassade in Den Haag.
Geniet van Fragment of a great confession van Theodor Reik.192 Goethe meende:
‘I consider him who writes his autobiography the most courteous of all men’. Goethe
beschouwde een feit in ons leven belangrijk, niet wanneer het waar was, maar wanneer
het een betekenis had.
Na Peter om 21.30 uur gisteravond op de trein te hebben gezet kwam ik terug in
Bilthoven en raakte in gesprek met mam en tante Jetty. Er volgde een confrontatie
die tot 03.00 uur zou duren. Ik was buiten mezelf van woede. Het gebruikelijke
onderwerp: de financiering van mijn drive-in. Ik wierp beide oude dames letterlijk
alles voor de voeten wat ik door de jaren heen had opgekropt ten aanzien van alle
gangbare onderwerpen; van de betekenis van het moederschap tot en met de sharing
of money. Alles wat ik zei kwam vanuit mijn diepste binnenste en meende ik totaal.
Beide dames zaten op een gigantische bom duiten en wat deden zij ermee? Een
wasmachine op afbetaling kopen. Ik raakte zo buiten mezelf van woede dat ik zelfs
mijn voorhoofd openhaalde.
Maar vanmorgen scheen alles weer kalm. Beide dames waren uitzonderlijk
vriendelijk. Ik vond het achteraf eigenlijk ontzettend zielig dat dit was gebeurd. Ik
ben wel bikkelhard geweest, maar het was wel de waarheid.193 Later belde tante Jetty
vanuit Wassenaar dat ze bereid was mijn huis te financieren, dus 60.000 gulden tegen
een betaling van drie procent rente per jaar. Dat was natuurlijk weer een buitengewoon
genereus en vriendelijk aanbod. Nu kon ik het huis ineens zelf kopen en Theo er
buiten laten, want mij was niet duidelijk wat hij uitspookte met die financiering.

13 mei 1969
Peter liet verstek gaan voor het tweede of derde interview met

192
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T. Reik, A Psychoanalytic Biography, Citadel Press, New York 1965.
Ik laat de meest details over mijn bezwaren ten aanzien van tante Jetty weg, aangezien ze
verder geen al te direct verband houden met mijn herinneringen.
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Peter de Boer. ‘Ach,’ zei Croiset: ‘Dat Peter naar die meneer blijft gaan (Philip Nasta)
is een kwestie van klieren, zeker geen geestelijk contact.’
Ik telefoneerde Theo in Zürich of ik de lening van tante Jetty zou aannemen. ‘Je
moet doen, zoals wanneer iemand een kist sigaren voor je meeneemt. Dan zeggen
we toch ook: “dat had je niet moeten doen”. Maar druk er niet te lang op want anders
nemen ze het weer mee.’
H.A. Lunshof heeft over De Verraders tegen Daan van Rosmalen gezegd: ‘Het is
een goed boek, maar het is beter niet meer in dat potje te roeren. Dat is op dit moment
niet opportuun, zoals dat heet.’ Onzin. Daan zou De Verraders in de rubriek
‘Verschenen boeken’ onderbrengen.

15 mei 1969
Peter en ik dineerden met John de Crane, die mij de langspeelplaat van Man en Muis
cadeau deed ‘voor al het applaus vanuit de zaal, vooral op afgelegen plaatsen.’
Croiset waarschuwde dat hij kanonnen met vreemde (atoom?)-projectielen in Israël
‘zag’ staan en dat het in het Nabije Oosten hommeles zou worden.
Heerlijke dag, naar de Kaag en Huis ter Duin. Muziek geluisterd en veel, samen
met Peter, gelezen.

16 mei 1969
Peter zei vanmorgen dat er zich een noodsituatie voordeed met Philip Nasta. Hij
moest onmiddellijk naar Oostelbeers. De ervaring had hem geleerd er niets over te
zeggen, tegen niemand. Hij ging dus weer niet mee naar Peter de Boer, want dit was
belangrijker.194
's Avonds was hij terug. We gingen naar En ik dan van Annie M.G. Schmidt met
Mary Dresselhuis in de hoofdrol. We genoten. Diner in de Cave.

17 mei 1969
Haalde ambassadeur Zairin Zain in Bussum af. We reden naar de Indonesische
ambassade voor een ontmoeting met de Minister-Counsellor, de heer Samil. Het
schijnt dat kolonel Sriamin gisteren ook weer in Nederland arriveerde. Toch denk
ik dat ze me geen visum zullen geven. Dr. Zain spreekt nog altijd hakkelend en
moeilijk. We aten wat in Deli.

194

Ik weet niet meer of het deze keer ook zo was, maar het is helaas een feit dat Philip, wanneer
hij helemaal over Peter in de put zat, meer dan eens dreigde met zelfmoord, indien Peter niet
terug zou komen.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

144
Ontmoette de ontwerper Doede van Duyl. ‘Weet je dat toen je in de vijftiger jaren
in de Vijzelstraat woonde ik smoorverliefd op je ben geweest?’ Zou hij het zelf
geloven? Hij was psychisch ingestort, want zijn vriend van elf jaar was er vandoor.
Nu had hij een andere partner, maar die was inmiddels met een ander op vakantie
gegaan.
Studenten hebben het Maagdenhuis bezet. Burgemeester Ivo Samkalden is in
Frankrijk. Dus de heer P.J. Koets is met het probleem opgezadeld. Ik ken meneer
Koets uit de tijde dat hij bij het Parool zat en Indonesië behandelde. Hij is de laatste
figuur, die je op jongeren los moet laten. Hij heeft al gezegd de bezetting ‘schandelijk’
te vinden.

18 mei 1969
Twee lange tapes van Peter de Boer uitgeschreven.
Richard schrijft: ‘Tu me manques, so much (...).’
Ik had Peter de Boer gevraagd of ik zijn halsketting mocht lenen. Ik toonde het
ding aan Gerard Croiset, die het ‘te vies’ vond om aan te pakken. Het maakte hem
zelfs misselijk. Wel een beetje overdreven. Hij vertelde aan het schrijven te zijn over
proeven van beïnvloeding met paranormale methoden van kankergezwellen. Hij lijdt
erg onder de toenemende blindheid van zijn vrouw en voelt zich ‘onbeschermd’,
vreemd genoeg.
Typte veertig pagina's van het Peter de Boer-manuscript.
Carel Enkelaar wordt door Rinus Ferdinandusse in Vrij Nederland195 geportretteerd
als ‘gewoon een woesteling.’ Een walgelijk, tendentieus, negatief verhaal over een
collega die tienmaal zoveel durf, verbeelding en journalistieke initiatieven ontplooit
dan Ferdinandusse ooit in zijn kraam boven water zou kunnen krijgen. Er worden
bakken met drek geschept waar sommige journalisten specialist in zijn, vooral zij
die opereren als mouth piece van de idealen van de PVDA en het internationale
socialisme en het niet kunnen zetten dat aan de NTS-top een roomskatholiek staat die
niet gemakkelijk voor het linkse karretje kan worden gespannen. Ferdinandusse komt
ook weer met de aperte leugen dat mijn NTS-reis naar Indonesië voor 70.000 gulden
een fiasco zou zijn geweest, waar ‘twee slechte films’ uit voortkwamen. Wanneer
Ferdinandusse een eerlijke journalist zou zijn geweest, zou hij het hebben uitgeplozen
- en bijvoorbeeld ook met mij hebben gesproken - voor hij deze, door mij
controleerbare onzin, opschreef.196
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Vrij Nederland, 17 mei 1969.
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20 mei 1969
Bracht Peter om 10.00 uur naar Artis voor zijn eerste repetitie voor Reconstructie.
Gisteravond maakten we samen een nieuwe tape met Peter de Boer.

22 mei 1969
Bezocht met Peter de directeur en uitgever van Borns Uitgeversmaatschappij, de
heer Friebosch. We lieten zevenenzeventig pagina's van het Peter de Boer-manuscript
bij hem achter. Nadat hij Blonde Greet had uitgegeven was hij geconfronteerd met
‘alle drekmanuscripten van Nederland.’ Maar van Albert Mols boekje waren anderhalf
miljoen exemplaren verkocht. Geen kattenpis. Hij was wel eens in de sauna geweest:
‘Maar ik heb niets gedaan.’
We kochten in een antiekwinkel een kaarsenhanger die Peter mooi vond.197

24 mei 1969
De trouwdag van mijn ouders. Was met mam bij het graf van vader. Ik had er plantjes
laten aanbrengen, wat haar plezierig verraste. Plaatste zelf twee rozen.
Gisteravond, toen we bij maanlicht nog op het strand in Zandvoort wandelden zei
ik tegen Peter dat ik zijn moeder een brief wilde schrijven - hoe het te verwoorden?
- om haar te vertellen hoe haar kind het maakte. ‘Dat kan je toch doen?’ zei Peter.
Hoor niets van kolonel Sriamin, terwijl hij in Nederland is. Zo zijn onze manieren.
Soms gaan we naar het in aanbouw zijnde drive-inhuis kijken. Mam zag een vleugel
geadverteerd in een krant; te koop in Maarssen. Zij zou mij die willen geven, zei ze.
Tante Jetty stond vrolijk een boom in de tuin om te zagen. Zij is nu 71 jaar.
Bezocht Anneke Verrips.198 Rob wordt al een grote jongen. Hij doet aan judo en
is welp. Ze was naar het graf van haar man geweest.

27 mei 1969
Wanneer ik mam en tante Jetty 's avonds zusterlijk naast elkaar naar de televisie zie
kijken, ontroert me dat.
Vandaag moest ik in Amsterdam voor de rechtbank verschij-
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nen voor de aanrijding van vorig jaar. Het slachtoffer was een schat van een vrouw.
Geverfd haar, maar mooie ogen. Zij liep op krukken en haar onderbeen zat nog altijd
in gips. ‘Ik zeg maar, het was het noodlot,’ zei ze simpelweg. Ik dacht: volksmensen
- zij bleek schoonmaakster van kantoren te zijn - staan dikwijls menselijk gesproken
op een ander en hoger niveau dan de zogenaamde gegoede burgerij. Het was eigenlijk
niet om aan te zien. Ik raakte opnieuw hopeloos verward over dat ongeluk. Haar man
was ook invalide en hartpatiënt. Zij kon geen sociale verzorgster aannemen, want
dat kostte zesenvijftig gulden per week. De verzekering had nog altijd geen cent uit
betaald. Een getuige van 23 jaar, een lasser, vertelde dat ‘die sportwagen snel had
gereden.’ Ik vond het een verschrikkelijke emotionele zitting.
Ontmoette Tony d'Almeide Santos, mijn oude Yale-vriend in hotel Des Indes. Hij
had een Toscanini-look met grijzend haar. Hij heeft een contract voor zeven weken
met het Houston Symphony Orkest gekregen om André Prévin te vervangen. Hij
had de laatste tijd mijn beste Yale-vriend, Freddy Heath veel gezien. Freddy was
van Buenos Aires naar Montevideo gevlogen om Tony's concerten aldaar bij te
wonen. Ze voeren op Freddy's boot, terwijl Adela Heath zich blijkbaar aan de
godsdienst was gaan wijden. Tony noemde haar een religious fanatic, wat me zeer
trof. Ik was steeds op haar gesteld geweest. Freddy had overigens Tony beloofd om
niet met zijn maîtresse te trouwen, een zekere Rosita. Tony vroeg me naar zijn
repetitie te komen, muziek van Verdi en Puccini. Oud-ambassadeur E.L.C. Schiff
zat met mensen een tafeltje verderop te praten.
Sprak met A.V.F. van der Gouw, want met P.R. van Amelrooij wordt het niets,
over de De Mohrenschildt-tapes. Hij wil ze namens mij aanbieden bij de uitgever
van Boris Pasternak in Milaan. ‘Je moet altijd voor de verhalen van Van der Gouw
oppassen,’ waarschuwt Willem Klinkenberg.

28 mei 1969
Eldridge Cleaver is boven water. Hij bevindt zich in Havana out of all places. Hoe
moet dit aflopen?
De vleugel, die mam in de krant zag, ben ik in Maarssen gaan bekijken. Kostte
achtendertighonderd gulden en was hopeloos. De vrouw van het auto-ongeluk met
de schoen met verhoogde zool en de krukken is steeds voor mijn ogen.
De auto van Philip Nasta stond bij Peters kamer op het Thorbeckeplein. Ben dus
alleen naar het strand gegaan. Het heeft geen zin om op die manier met Peter om te
blijven gaan. Hij
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heeft duidelijk voor Philip gekozen. Straks heeft hij twee maanden vakantie en gaan
ze samen weg. Ik zou tegen Peter willen zeggen: ‘Misschien heb ik nooit van je
gehouden.’ En: ‘Wanneer ik je niet voor mezelf alleen kan hebben, dan heb ik liever
helemaal niets. Twee jaar blijven proberen is voldoende geweest.’
In Vietnam woedt de battle for Hamburger Hill. Utterly, utterly disgusting. Je
vindt er nauwelijks iets over terug in Nederlandse bladen. Dit is toch een gebeuren
wat in ons tijdsbestek onvoorstelbaar is.

29 mei 1969
Ondanks twee Diacid-tabletten beestachtig slecht geslapen. Droomde weer eens dat
ik een lezing in Amerika niet op tijd kon halen. Ik moest een taxi nemen. Die droom
komt dikwijls terug. Met Peter is het voorbij. Ik voel het. Ik weet het.
Om 09.30 uur was ik in het Congresgebouw bij het Residentie Orkest. Tony
arriveerde in een zwarte coltrui en een blazer met pochet. Ik blijf vinden dat dit bij
een blazer niet hoort, noch past. Willem Noske, grijs pak, decoratie (bij de repetitie)
en pochet.
Luister naar het oefenen. Wat me bezighoudt is de discipline van zo'n orkest.
Roerende muziek. Denk aan Peter natuurlijk. Sinds ik hem ken heb ik het gevoel
voortdurend langs een afgrond te lopen. Noske stond op en gaf een bassist, die een
krant zat te lezen tijdens de repetitie, opdracht deze weg te leggen. De man zei hardop:
‘Nou, dat is helemaal een schandaal,’ maar deed het. Een altist, met grijs haar en een
bril, beklaagt zich dat er enig publiek in de zaal zit. Ik ben hier op Tony's uitnodiging.
In de pauze ben ik naar zijn kamer gegaan. Hij zei dat het tact vereiste om zo'n orkest
te hanteren. Hij stond voor de spiegel en zei: ‘Ik heb mijn haar gewassen.’ Wie niet?
Zijn Amerikaanse manager, Hurok neemt vijftien procent van zijn honoraria. André
Prévin is in Houston, Texas ontslagen. Tony kwam naar het orkest luisteren zonder
dat Prévin wist dat hij de zak zou krijgen Ik wist niet dat Freddy's zoon, Santiago,
Tony's petekind is.
In Madame Butterfly vroeg Tony om een herhaling van het vogeltje. De man met
bril, die op het vogelfluitje moest blazen, had de grootste lol. Hij keek triomfantelijk
rond.
Lees intussen verder in Reik. Volgens hem drukte de zoen both deepest affection
and unconscious hatred uit.
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31 mei 1969
Woon opnieuw een repetitie van het Residentie Orkest onder leiding van Tony
d'Almeida bij. Een negerzangeres zingt meer dan mooi aria's uit Tosca. Het kan me
weinig schelen en plein publique tranen in mijn ogen te krijgen van de prachtige
muziek. Vooral na de verschrikkelijke scène met Peter van gisteren. ‘Frustrated
sexual desire’, schrijft Reik, ‘leads to sadistic impulses toward the object of love’.
Smelt iedere keer weer bij het luisteren naar aria's met de prachtige stem van Martina
Arroyo.

1 juni 1969
Lees American Foreign Policy van Henry Kissinger.199 ‘Modern decision makers
often find themselves the prisoners of their advisers’. Hij is van mening dat ‘one of
the purposes of bureaucracy is to liberate decision-making from the accident of
personalities’. Besluitvormers, vooral in Amerika zijn zelf de uitkomst van een
dobbelspel.

2 juni 1969
Richard is jarig.
In Bres200 staat: ‘Psychische gezondheid is afhankelijk van de sterkte van het
orgasme, oftewel van de mate waarin men in staat is zich te geven tijdens het seksuele
spel.’ Dat zou wel eens waar kunnen zijn.

3 juni 1969
De ochtendbladen brengen koppen over de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië,
precies zoals ik in De Verraders heb geschreven.

4 juni 1969
In een radiogesprekje met Henk van Stipriaan voor de VARA heb ik onderstreept dat
niet de militairen die oorlogsmisdaden begingen onder de omstandigheden van een
waanzinoorlog tegen het Indonesische vrijheidsgevoel, maar dat de werkelijke
oorlogsmisdaden voor de deuren van de heren Drees, Beel en Schermerhorn dienden
te worden gedeponeerd.
199
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me dat Bernard Fensterwald van het Washington-Comité dat de moordaanslagen op
de Kennedy's en domi-
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nee King onderzoekt, zich tot de Nederlandse ambassade had gewend om inlichtingen
over mij in te winnen. Volgens Henk zou de ambassade mij willen gebruiken om
meer over dit Comité te weten te komen. Allemaal onzin.
Telefoneerde Han Hansen van de Volkskrant in Den Haag. Hij zei dat juist Willem
Drees indertijd de enige in Den Haag was geweest die de oorlogsmisdaden in
Indonesië had willen berechten. Ik probeerde hem uit te leggen dat Drees zelf in mijn
ogen opdracht had gegeven tot een misdadig beleid, en zeker Beel, die koningin
Juliana een politionele actie aansmeerde. Hij ging er tegenover mij in 1956 nog prat
op nota bene.201
In gesprek met Bibeb zegt professor De Froe terecht: ‘Als theologen minder
uitgingen van dingen, die we niet wisten, waren ze veel geloofwaardiger (...).’
Peter was na de repetitie van Reconstructie vanmiddag betippeld door Ramses
Shaffy. ‘Ik moet hem in dit stuk bespringen,’ zei Peter, ‘en hij moet onder liggen.’
Heb in Baarn bij Philips platenindustrie geprotesteerd tegen het gebruik van Peters
optreden in Man en Muis op de omslag van een langspeelplaat zonder dat hij hiervoor
werd betaald. De heer Mengelberg van Philips antwoordde glashard: ‘Je kunt immers
niet zien dat het Peter van de Wouw is?’ Hij niet, wij wel. Ik maakte dus duidelijk
dat het mij menens was.

6 juni 1969
Bung Karno is jarig. Denk aan hem.
Begon deze dag met twee kaarsen in het Begijnenhof. De mis werd door een
vreemde priester gelezen, geassisteerd door een negerjongetje.
Ik heb bij Bender een Yamaha C-3 conservatoriumvleugel uitgezocht. Werkelijk
een zalig instrument.202
Maakte met Peter een lange wandeling op het strand, die op geen enkele manier
is te beschrijven. Door absoluut niets. Reik vertelt dat Goethe, wanneer hij zijn
secretaresse dicteerde soms tranen in de ogen kreeg van wat hij zei en bij hem
opkwam.

8 juni 1969
Gisteravond ging ik alleen naar het strand. Ik liep heel ver in het donker langs de
zee. Ik had eerder een silhouet van een man gezien, maar besteedde er geen aandacht
aan. Later was er nog een moment dat mijn hart sneller klopte, omdat er iemand aan-
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kwam. Maar er gebeurde niets. Dat was zaterdagavond in het Vondelpark anders. Ik
werd in de vroege nacht niet ver van een bruggetje door een man in ribfluweel met
zwart haar en een zwarte baard benaderd. Hij had een partner met zwart haar tot zijn
schouders, die ook heel dichtbij kwam. Het was pikdonker eigenlijk. Ze begonnen
me samen te bewerken en uit te kleden. Maar omdat er steeds meer nichten omheen
kwamen staan gapen poetste ik de plaat. Later op een andere plaats probeerden zij
het weer, nu in de begroeide bosjes. Maar ik stopte de operatie halverwege. Er kwam
trouwens een derde leernicht bij, die zijn leren achterste steeds tegen mijn penis
aandrukte.
Reik verhaalt hoe Gustav Mahler toegaf aan de intriges van zijn vijanden, Wenen
verliet en zich in New York vestigde. Hoe kan zoiets? Eigenlijk ben ik op die manier,
na mijn vriendschap met Bung Karno, eveneens in New York terechtgekomen.

10 juni 1969
Bracht twee rode rozen naar het graf van mijn vader. Reed door naar De Genestetlaan
en bracht mijn moeder twaalf rozen, omdat ik jarig was. Ik huilde beide keren.
Nellie, de vrouw van Theo, zegt dat hij precies als ik redeneert en geen kinderen
wil hebben. Voor mij is dit dus de reden om ongetrouwd te blijven. Wat ik heel
vreemd vind, is dat Nellie niets schijnt te weten van Theo's zaken. Hij zegt tegen
haar: ‘Het is beter wanneer je daar niets over weet.’ To each his own.

11 juni 1969
Op het strand liepen we tegen een vreemde vogel aan, Willem Alfrink, vroegere
directiesecretaris bij de BP, tegenwoordig mysticus. Hij viel op Peter. Meteen. Hij
zou hem wel eens even met mystiek ‘bewerken.’ Peter en ik waren volgens hem
elkaars spiegelbeeld. Alfrink trok met een lucifer lijnen in het zand en verklaarde ‘in
contact’ met ons te zijn. Peter leefde in vele werelden en was daardoor
gedifferentieerd. Hij had een schermmasker ‘gezien’ en vroeg of Peter schermde.
Hij sprak over een oranje en een wit oog. Ik reageerde goed, want ik keek met mijn
witte oog. Het oranje was het kwade. ‘Jullie houden allebei alleen van jezelf,’
verklaarde dit orakel. Peter was fijngevoelig en had een uitzonderlijk gevoel voor
intuïtie. ‘Dat heb ik van mijn moeder,’ zei Peter.
Ergerde me groen en geel aan een reportage in Newsweek203 over de Indonesische
oliegeneraal Ibnu Sutowo (54). Hoewel er nu
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dus ook in een Amerikaans blad wordt geschreven over de Indonesische Talleyrand
van de olie, verklaart verslaggeefster Judy Williams dat Ibnu de bewondering zou
afdwingen van ‘Westerse waarnemers’ - ook zo'n ondefinieerbaar vaag begrip omdat hij efficiëntie in Pertaminas-industrie wist te brengen. ‘Gradually the
management of all Indonesian oil was given over to him.’ Ibnu Sutowo's favorite
scape-goat waren de corrupte overheidsdienaren. Maar verdomme, de man is zelf
zo louche als de pest. Ik schreef dus een brief naar Newsweek, waarin ik het
verdienstelijk noemde dat juffrouw Williams had vermeld dat een dochter van de
oliegeneraal bij haar huwelijk een jacht plus achttien auto's ten geschenke had
gekregen, maar dat het voor mij een raadsel was dat een blad als Newsweek compleet
voorbij kon gaan aan het feit dat Ibnu Sutowo zelf de allergrootste corruptor van
Indonesië was.204

12 juni 1969
Arnold Toynbee (80) heeft zijn memoires, onder de titel van Experiences, geschreven.
‘As a member of the Western middle class thinking in terms of personal comfort, I
would have chosen a Victorian 80 years that just had missed both the Napoleonic
Wars and the First World War. But a time that is uncomfortable for a bourgeois is
interesting for a historian. I am both a historian and a bourgeois, but I am a historian
first and foremost.’ Zou die man willen ontmoeten.205 Dat bourgeois verraadt een
links trekje. Voel me zelf zoals Jan Frederik Oltmans, de schrijver dit deed, op de
eerste plaats waarnemer van de historie, maar tegelijkertijd vooral waarnemer van
psyches, van minds, waar tenslotte alles om draait, ook de historie.

13 juni 1969
‘Jung was een groot zwijger,’ schrijft Aniela Jaffé, een naaste medewerker van de
Zwitserse psychiater, ‘even zo goed als hij bij gelegenheid met een overvloed aan
woorden kon vertellen. Het ene compenseerde het andere.’206 Jaffé geeft een uniek
kijkje in Jungs mind en train de vie. ‘Jung was overgevoelig, hij was zeer kwetsbaar
en diende te worden ontzien, wilde hij volledig tot ontplooiing komen.’ Jung hield
intens van muziek. Jaffé: ‘Maar een keer heb ik het meegemaakt dat Schuberts
strijkkwartet in D-mol dat hij op de nieuwe pick-up wenste te ho-
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ren, moest worden afgebroken omdat de muziek hem te zeer aangreep.’
‘Dat er over hem zou worden geschreven,’ meldde Jaffé, ‘was iets dat niet viel te
vermijden, maar hij wilde daarbij wel een vinger in de pap houden. Hij schreef dus
om het zijne bij te dragen ter wille van de waarheid.’ Precies zo kwam tenslotte De
Verraders tot stand. Dat is steeds het uiteindelijk doel van mijn dagboek geweest en
zal het blijven. Ik vertelde Peter dat Jung een groot zwijger was (toen hij terugkwam
van oefeningen op het strand). ‘Ik haat mensen, die teveel praten, want het blijven
allemaal maar woorden,’ zei hij.

15 juni 1969
Tante Jetty opperde dat ik nog meer piano zou moeten studeren, dan zou ik 's avonds
geld kunnen verdienen met spelen in de Cave Internationale.
Gerard Croiset: ‘Ben je nog met Peter?’ Hij adviseerde om terug naar Amerika te
gaan en daar te blijven. ‘Ze verstikken je hier.’

16 juni 1969
Haalde Peter van de trein en was blij hem terug te zien. Ik legde een hand op de zijne
en kreeg meteen een erectie. Ik bracht hem naar de repetitie van Reconstructie in
Carré.
Catherine Cleaver doet in Ramparts verslag over wat hen allemaal sedert de laatste
schietpartij is overkomen. Ik vind het een schokkend verhaal.
Herbert Curiel: ‘Je bent gewoon te mooi, Willem, maar je zou de ideale figuur
zijn geweest om de hoofdrol in mijn nieuwe film te spelen. Ja. Als je het draaiboek
ziet zou jij dit kunnen.’ ‘En Peter?’ vroeg ik. ‘In zijn gezicht nog te week. En Ramses
Shaffy?’ ‘Dito, te week.’ Harry Mulisch had geweigerd, maar die vind ik dus te week.
Mijn vriend Indro Noto Suroto merkte vandaag op: ‘Generaal Ibnu Sutowo van
Pertamina is een bandiet.’207
Na Peters repetitie een rustige dag aan het strand. (Ik spreek in mijn notities over
een Bram W. en kan me die jongen niet herinneren.)
Lees De Taal van het Onbewuste Zielenleven, wat op me inwerkt zoals op
archeologen de ontdekking van het graf van Toetanchamon, de Egyptische farao.
Hoeveel gebalsemde hiërogliefen bevinden zich in de tombe van mijn eigen mind?
‘Elk ik-be-
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wustzijn is een voorlopige vereenzelviging met een deel van het geheel (...), dat het
onbewuste zielenleven een eigen taal spreekt (...), er is eigenlijk maar een kunstenaar
en dat is de natuur zelf (...), het bewustzijn is het knooppunt waar de draden
samenkomen (...), het bewustzijn is de eigenlijke spiegel en de materiële spiegel
slechts een symbool daarvan.’208 Lees Peter veel voor van wat ik ontdek.

17 juni 1969
Een dag uit duizenden, samen op het strand.

18 juni 1969
‘Your face, my Thane, is as a book where men may read strange matters.’ - Macbeth
Peter droomde dat hij in een situatie was dat hij met Peter de Boer209 naar bed
moest. Ook dat prinses Margriet soms een man en soms een vrouw was.

19 juni 1969
Gisteravond werd ons perfecte samenzijn onderbroken, omdat Philip Nasta bij Peter
op het Thorbeckeplein (onverwachts) kwam logeren. Ik klapte in elkaar.
Op weg naar Noordwijk vandaag was ik eerst nog erg stil. ‘Jij hebt maar met een
persoon rekening te houden,’ zei Peter, ‘ik met twee.’ Hij zegt niets over met Philip
op reis gaan, maar ik vrees het ergste.
Schuurman is een nogal sensationele ontdekking. Hij spreekt steeds over ‘de
wezenlijke bestemming van de mens.’ What is it? Does he know? ‘Duizend en één
nacht’, deze bundel sprookjes ‘wil de mens voeren tot dat, wat al het menselijke
kunnen te boven gaat, tot de verborgen achtergrond van het leven, tot het wezenlijke
dat diep in zijn ziel werkzaam is, de werkelijkheid van het grote mysterie.’ We zijn
terug bij het duiveltje in iedere ziel, ons aller Toetanchamontje. Heb het niet zo op
sprookjes.
In Reconstructie moet Peter ook een vrijage met Jerome Reehuis opvoeren, wat
hem verder geen enkel erotisch gevoel gaf. ‘Maar jij bent wel jaloers,’ zei hij. ‘Waar;
maar ik heb die jaloezie ingetoomd.’ Ik zat er overigens met verhoogde bloeddruk
tijdens de repetitie naar te kijken. Ramses Shaffy kan dro-
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merig naar Peter staren, want hij krijgt bij hem geen poot aan de grond. Peter had
zijn handen aanvankelijk aan het swingende touw opgehaald en bij het landen een
teen gekneusd. De Duitse televisie was bezig opnamen te maken. Het wordt nogal
een spektakel met al die afschuwelijke elektronische muziek.

20 juni 1969
De correspondentie met Penny Hedinah in Jakarta zet zich voort en blijft zowat mijn
enige werkelijke contact nog met Indonesië.
Nadya de Mohrenschildt schrijft dat zij negen weken naar een zomerkamp in North
Carolina gaat. ‘Papa and I get along very well’. Ze ontmoette een fantastische
22-jarige jongen, ‘but Jeanne, of course, disapproves, because he won't bow to her
(...). I don't think I can take Jeanne (de Mohrenschildt) much longer and visa versa.
I send you a big kiss. Love, Nadya.’210
De Winschoter Courant schrijft bij monde van J.W. Poppen dat de Amerika-rubriek
een natuurlijke dood was gestorven en ze mijn artikelen niet meer zullen opnemen.
G.W.H. Eiebosch van Born NV heeft het Peter de Boer-manuscript, voorzover
gereed, afgewezen. Mr. R.H.W. Mengelberg van Philips Fonografische Industrie te
Baarn verwijst naar artikel 26 van het contract dat Peter met John de Crane sloot.
Hij zou op grond daarvan geen aanspraak kunnen maken op betaling, omdat Philips
een foto waar hij met Conny Stuart opstaat, gebruikte voor de omslag van de
uitgegeven langspeelplaat.

21 juni 1969
Mam is jarig. Ik dacht veel aan mijn vader. Zou zij de rozen, die hij haar altijd bracht
op deze dag, missen? Ik moet toegeven dat tante Jetty erg aardig voor mam kan zijn.
Ben letterlijk dagelijks bezig met mijn eigenlijk levenswerk, mijn dagboek. Ik
verlang naar de dag dat alles zal zijn geschreven en bij elkaar zal staan. Zou een boek
willen schrijven over internationale politiek en dan allereerst over Indonesië.
Schuurman geeft prachtige voorbeelden van de genezing van
eenzaamheidsgevoelens door bijvoorbeeld fantasie. (pp. 72-76)

22 juni 1969
Kwam Harry Mulisch en Peter Schat tegen: ‘Waar was Tarzan, geef hem op zijn
lazerij, we hadden hem om 14.45 uur nodig
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(...).’ Ik ging Peter dus als de wiedeweerga wakker maken en reed hem snel naar
Carré.
Terwijl Peter repeteerde las ik in Schuurman over de drie polariteiten van de ziel:
onbewust en bewust; manlijk en vrouwelijk, en statisch en dynamisch. (p. 101)
Perfecte avond in Zandvoort.
‘Muziek staat het dichtst bij de vitale zijde van de Ziel.’ - Schuurman
Sonatine van Ravel.

23 juni 1969
Peter: ‘Ik ken niemand waar zoveel op wordt getippeld en die zo weinig nummers
maakt.’ Nog waar ook.
‘Men spreekt soms van het lijden als een geheimenis. In werkelijkheid is het een
openbaring’.
Oscar Wilde, De Profundis.

24 juni 1969
Bracht met mam bloemen, zij irissen, ik een roos, bij mijn vader omdat het vandaag
zijn verjaardag was.
Peter moet in Reconstructie een gevecht met Ramses Shaffy leveren. ‘Daarbij
moet ik hem een trap in zijn kruis geven. Zalig.’ Een andere jongen in de show had
voorgesteld samen met Peter een douche te gaan nemen. Hij vond Hugo Claus wel
bijzonder. ‘Je hoort hem nooit een onvertogen woord zeggen.’ Een bericht van
Harisanto verwarmt me nog altijd.
Ik zie een blinde Chinese jongen, van misschien maar 12 jaar. Zoiets maakt me
stil.
Voor Jung was een droom ‘een natuurverschijnsel.’ ‘De droom is een stuk
onwillekeurige psychische werkzaamheid, die juist zoveel bewustzijn heeft dat hij
in een waaktoestand kan worden gereproduceerd,’ schrijft hij. Schitterende
formulering.211

27 juni 1969
Twee kaarsen in het Begijnhof. Vandaag is de voorgenerale van Reconstructie. De
Bezige Bij drukte het verhaal van Reconstructie in boekvorm. Ik ben trots dat Peter
er als acteur in staat. Ik was erbij. Uniek, uniek. Kreeg bij sommige van zijn scènes
klamme handen. Hij ziet er zalig uit. Hij doet wat hij moet doen gewoon voortreffelijk,
inbegrepen het gevecht met Ramses Shaffy. Aan het einde ligt Peter dood. Ik denk,
als ik ernaar kijk, intens aan zijn vader (die overleden is) en zijn moeder. Zij weten
eigenlijk
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niets meer van hun kind en de roerselen van diens ziel. Ik wil over hem waken, zorgen
en hem liefhebben. Harry Mulisch tegen mij: ‘Hij is perfect, vind je niet?’
Ik zou mijn dagboek moeten splitsen zoals Léautaud deed; naast het alledaagse
een journal intime.
Fred de la Bretonière, een min of meer Indische jongen met een zalig lijf, die we
in de sportschool leerden kennen - waar hij instructeur is - wil, voor in mijn nieuwe
huis, een schilderij maken van Peter. Peter zei trouwens: ‘Wanneer wij samen wonen
en ik zou een jongen op bezoek krijgen zou je mij eruit smijten.’

30 juni 1969
Peter is mee naar Bilthoven geweest. ‘Ik begin je moeder en haar droge humor wat
beter te kennen.’ Hij noemde me trouwens ‘een plakhoer.’ Zou hij wel eens gelijk
in kunnen hebben. Jung spreekt over ‘de fictie van het bewustzijn.’ ‘Het beleven van
menselijke hartstocht blijft binnen de grenzen van het bewustzijn, het voorwerp van
het visioen staat daar buiten.’

1 juli 1969
Bilthoven
La demoiselle élue, Debussy.
‘Lijden is geen ziekte,’ zegt Jung, ‘maar de normale tegenpool van het geluk.’
Heerlijk om dit zo kalm en rustig te kunnen verklaren wanneer je midden op een zee
van emoties ronddobbert.

2 juli 1969
Dineerde met Conny Stuart. Zij adviseerde heel lief: ‘Hij denkt dat je toch altijd weer
naar hem toekomt. Je zou iets moeten doen, waar hij niet op rekent. Je moet helemaal
weg van hem blijven, dat moet je me beloven,’ zei ze. ‘Bel me of je het hebt gedaan,’
was haar verzoek bij kaas en wijn in de Cave.212
Op de snelweg bij Utrecht zat een eendje op de linkerbaan. Ik remde meteen. Zijn
kop stond rechtop. Toen ik uitstapte reed er een auto overheen. Ik zag het diertje nog
ineen krimpen, maar het was zo slim stil te blijven zitten. Ik wist niet wat te doen,
maar het richtte zich weer op en ik kon het veilig in het struikgewas loodsen. Ik had
hartkloppingen en trilde over mijn hele lichaam. Misschien heb ik die eend gered,
maar wie weet was het beest uit op suïcide.
Gerard Croiset is bezig mij er op voor te bereiden dat de NTS van
212
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me af wil. Ik ben ook mijn steun Kees van Langeraad (van Nijenrode) kwijt.
schijnt aan invloed te hebben verloren, vooral wat geldzaken betreft. Zo zie je hoe
meneer Ferdinandusse en Vrij Nederland in staat zijn om een moeilijke situatie nog
moeilijker te maken. De Groene Amsterdammer komt met een artikeltje over De
Verraders, gesigneerd door WGW. Deze besluit dat mijn rol in de Nieuw-Guinea-zaak
‘niet zo erg belangrijk is geweest.’213 Wat zou meneer WGW hebben ondernomen om
een debacle op Nieuw-Guinea voor Nederland te helpen voorkomen of een verdere
ondergang van Nederlandse belangen in Indonesië naar de knoppen te helpen, zoals
Luns en zijn helpers zo briljant hebben gedaan?

3 juli 1969
Ontmoette Frits van Eeden in de Posthoorn in Den Haag. Hij zag er prima uit. Zijn
ogen zijn mooi. Hij was met zijn vriend Ruud en diens zuster en zwager naar Spanje
geweest. (Hoe krijg je het voor elkaar.) Hij spreekt nog steeds over meegaan naar
New York. We gingen naar zijn atelier. Hij maakt prachtige dingen.
Telefoneerde mijn oude vriend, sergeant Martin Portier. Hij scheen blij. ‘Heb je
een meisje?’ vroeg hij.
‘Nee, een jongen.’
‘Wat leef jij toch ongezond.’
Die uitlating bevorderde de verhouding niet.214

5 juli 1969
Nam gisteravond vanuit Baarn een lifter mee. Hij heette Jean (23). We aten in het
Bakhuisje, maar hij en ik wilden meer. Bij gebrek aan beter reden we naar mijn in
aanbouw zijnde huis in Amerbos en maakten een nummer op de betonnen vloer van
mijn toekomstige slaapkamer. Het huis was meteen ingewijd. Tom Moyba is in
Kenya doodgeschoten.

8 juli 1969
Bilthoven
Telefoon: ‘Met Peter. Philip en ik vertrekken nu naar Milaan, Rome en Sicilië. We
zijn 4 augustus terug. Jammer dat ik je niet meer zag. Dag.’
Voor mij is het uit.
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Het bliksemt en onweert. De goden spreken. Ik ben sprakeloos.

9 juli 1969
Ambassadeur Richard van der Gaag schreef aan Gerard Croiset dat Cuba leegliep.
‘Een dezer dagen zal een bebaarde Cubaan Fidel Castro wel doodschieten.’
Ik heb Bung Karno, via generaal Suharto en Djalan Tjendana 8, een brief
geschreven dat ik naar Indonesië wilde komen.

10 juli 1969
Wipte in Tilburg bij Peters moeder binnen. Zij denkt en hoopt vooral dat het leven
in de toneelwereld Peter op den duur niet zal bevredigen en dat hij alsnog zal gaan
studeren. ‘Niet loslaten Willem,’ moedigde zij me aan. ‘Hij zal spijt hebben en
wanneer alles een beetje bij hem betijd is dan knaagt het aan hem, ik ken hem,’ zei
zijn moeder. Zij wist bovendien niet dat hij al was vertrokken.

12 juli 1969
Peters moeder: ‘Laat hem niet los.’
Mam: ‘Ik heb altijd iets aan hem gevonden’
Aunty: ‘Was hij een desillusie?’
Frits: ‘Hij wordt helemaal een ander.’
Richard: ‘He will never leave Philip.’
Erik: ‘Je moet zijn respect terugwinnen.’
Martin: ‘Je leeft ongezond.’
John: ‘Je bent een wolkenjager.’
Peter: ‘Ik hou van Philip.’
Ik: ‘Ik hou van Peter, nog altijd.’

13 juli 1969
Gisteravond in het Vondelpark dacht ik: ‘Ik ga naar het DOK om een vent te zoeken
om mee te slapen.’ Jean Windt belde. Hij wil wel, maar ik zou niet in staat zijn
opnieuw seks met hem te hebben, laat staan to make love. Toch zou ik nu iemand in
mijn vingers willen hebben.

14 juli 1969
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Gesprek met dr. Zairin Zain. Hij was het er allerminst mee eens dat ik zei dat ik
verwachtte dat China in Azië en in de derde wereld de boventoon zou gaan voeren.215
‘Over vijf jaar is er een pil,’ zei hij, ‘waarmee de problemen van de agrarische
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landen kunnen worden opgelost.’ Hij begreep niet dat je met een man seks kon
hebben. Hij wilde een foto van Peter zien. Ik beschreef met vuur mijn gevoelens
voor Peter. Gerard Croiset216 zei dat dr. Zain geen trombose had, maar een stuwing
in de bloedvaten had gehad als gevolg van het overwerkt zijn. Wanneer hij zich rustig
hield zou hij over twee jaar weer aan het werk kunnen gaan.217 ‘Dan word ik
zakenman,’ zei de oudambassadeur.

16 juli 1969
Bracht witte en paarse bloemetjes uit mams tuin op het graf van mijn vader.

18 juli 1969
's Avonds bracht ik een bezoekje aan mejuffrouw Boekhoudt in Baarn. Zij leek me
ouder en gerimpelder geworden. Zij vroeg meteen naar Peter. Ik zei dat ik tot de
conclusie was gekomen dat ik er de voorkeur aan gaf alleen te zijn. Zij zette opnieuw
uiteen dat iedere relatie op het respect voor de individualiteit van de ander gebaseerd
diende te zijn. ‘Buitenbedse verhoudingen’ (noemde zij het) waren weer een van die
uitersten die door de moderne psychologie werden bepleit. Dit beschouwde zij in
strijd met de menselijke waardigheid. ‘In Zweden wordt gepropageerd,’ zei ze ‘dat
meisjes van veertien jaar maar vast aan seks moeten wennen en daar krijgen zij dan
schijnbaar gelegenheid voor (...). Wat mij betreft kan dit dus niet, dan maar een
complexje er bij.’
Het blijft een unieke relatie met haar. Het zal een verdere verarming van alles
betekenen wanneer op een dag ook mejuffrouw Büringh Boekhoudt er niet meer zal
zijn. Peter en Aunty, twee ‘beleggingen’, twee uitersten.
Jean Windt is gearresteerd in Overschie omdat hij met jongetjes van twaalf tot
vijftien jaar heeft zitten knoeien. Ik adviseerde hem naar psychiater Sengers bij de
GGD in Rotterdam te gaan. Verder kots ik van dergelijke dingen.

20 juli 1969
Lex Poslavsky zei me dat het gedragspatroon, het feit dat er een organisatie te creëren
is die een man op de maan kan zetten, het interessantste was, althans voor hem, van
die hele onderneming.
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Deze avond een maand geleden was de première van Reconstructie en begon de
definitieve verwijdering van Peter.

25 juli 1969
Vreemd gesprek met een derde secretaris van de Chinese legatie. Het was niet
mogelijk dit jaar een reis naar Peking toe te staan. De man gedroeg zich als een
pummel.
Op de Sovjet-ambassade ging ik informeren of het mogelijk was het gebied van
de Ussuri Rivier langs de grens met China te bezoeken. ‘Dat is zelfs voor ons Sovjets
niet mogelijk’, zei de dienstdoende ambtenaar. En op de Indonesische ambassade
werd me verteld dat Jakarta geen ja en geen nee over mijn visum had doorgegeven.
Wanneer je de tekst leest over wat maarschalk Lin Piao allemaal op het negende
Partijcongres heeft gedebiteerd, dan lijkt de man niet van deze planeet te zijn.218

26 juli 1969
Edward Kennedy heeft een mysterieus auto-ongeluk gehad. Vreemde zaak. In januari
stond hij op de omslag van Time na zijn overwinning tot majority whip in de Senaat.
Op 36-jarige leeftijd werd hij daarmee de jongste senator die deze positie ooit had
bekleed. Na ‘JFK en RFK voor president’ verschenen prompt de nieuwste stickers
‘EMK 1972 voor president’.

28 juli 1969
Wibo van de Linde (AVRO) riep vanuit een Volkswagen: ‘Je boek in een ruk uitgelezen
(...), moeilijke jongen.’

29 juli 1969
Theo is in huis. Het is niet eenvoudig een gesprek met hem te voeren. Hij weet alles.
Herbert von Karajan was de dirigent in Tsjaikovski's eerste pianoconcert. Hij liep
geïrriteerd weg, vond de muziek ‘afgezaagd.’

3 augustus 1969
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Maakte met mam een autorit. Dan praat zij altijd veel. Zij herinnert zich dan de
plaatsen waar zij met mijn vader naartoe ging. Ik kijk naar haar handen. Haar huid
wordt rimpelig. Het beklemde me.

5 augustus 1969
Reed naar Amsterdam en Peter was terug op zijn kamer aan
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het Thorbeckeplein. Zijn raam stond op een flinke kier. Ik had peren gekocht en
dacht dat het eenvoudig was die vrucht er op eenhoog doorheen te mikken. In plaats
daarvan ging de peer door de ruit, die aan gruzelementen viel op het bed onder het
raam, waarin Peter prinsheerlijk lag te slapen.
We reden naar Noordwijkerhout en wandelden op het strand. Hij vertelde over
Rome, Napels en Sienna. In Milaan waren er bij een modefotograaf tal van foto's
genomen, onder andere een met een kletsnatte kop en met een leren jack aan.

10 augustus 1969
Ups and downs. Emotionele dagen, zoals gewoonlijk.

18 augustus 1969
Hij liet zijn dagboek in de auto liggen. I did not touch it. Zoals het hoort.
Een 22-jarige Poolse student liftte mee naar Amsterdam. Hij verbaasde zich over
de apathie in de westerse landen. Waarom zitten hippies op de Dam niets te doen?
Waarom staan ze niet op en zeggen ze wat ze denken en willen. Wanneer ze zoiets
in Polen zouden doen, zouden soldaten en tanks hen verdrijven. Maar hier doet
niemand er iets aan.
Ging als gewoonlijk met Peter trainen in de sportschool Figurform.
Sprak van 16.00 tot 17.00 uur met Carel Enkelaar. Het kwam er op neer dat mijn
taken bij de NTS zijn beëindigd. Een werkelijk geldige reden werd niet gegeven.
Sprak ook nog twintig minuten met Harry Hagedorn, die feitelijk alleen maar over
zijn vriendje sprak. De periode in dat wespennest is dus voorbij.

19 augustus 1969
Had het plan opgevat enige tijd in de Cave Internationale te gaan werken. Peter vond
het een mop. ‘Zonde als jij in de restaurantbusiness gaat,’ aldus Croiset. ‘Dan zal je
nog meer verdriet krijgen en over een half jaar gooien ze je er toch uit.’ Mam gaf
Croiset groot gelijk. Daarin dus wel. Ik wil langzamerhand weer wat doen, ook al is
het een job als ober in de Cave. Croiset waarschuwde dat wanneer ikzelf een restaurant
dacht te beginnen, ik moest bedenken dat je door het personeel wordt kaal gegapt tenslotte had hij zelf in een restaurant in Harmelen geinvesteerd - en ik was niet
‘hard’ genoeg voor een dergelijk bedrijf. Ik kan het wel en ik wil het. Zelfs dr. Zairin
Zain was het met de gedachte eens een restaurant te beginnen.
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20 augustus 1969
Het wordt me steeds duidelijker dat ik het gewoon moet doordrukken om de
journalistiek te verlaten en een eigen restaurant te beginnen samen met Peter. Croiset:
‘Doe me een plezier en spreek met mijn zoon in de Kloosterhoeve. Jij kunt misschien
verkopen, maar je kan niet organiseren.’ Informeerde waar ik een horeca-examen
moest afleggen. Telefoneerde broer Theo in Zürich dat ik een restaurant wilde
beginnen. ‘Excellent idea,’ zei hij. ‘Jarenlang,’ zei ik tegen oud-ambassadeur Zain,
‘heb ik geprobeerd me voor de waarheid en feiten in te zetten door wat ik schreef en
rapporteerde en het enige wat ik ervoor terugkreeg waren rijen vijanden en de grootste
ellende. Waarom zou ik tegen de klippen op blijven proberen deze prachtige, prachtige
wereld te helpen veranderen? Ik wil nu geld voor mezelf hebben, onbekend zijn en
met rust gelaten worden. Dat is alles.’

21 augustus 1969
Was in Harmelen en sprak met de zoon van Croiset, die het restaurant De
Commanderije runt. In het algemeen voelde ik me aangemoedigd. Ook mijn nieuwe
gedachte een restaurant op een boot in de haven te organiseren leek hem prima.

22 augustus 1969
Bracht een bezoek van twee uur aan mijn oom Ab Mennega, notaris te
Driebergen-Doorn. Ik wilde de zakelijke kanten weten van een restaurant opzetten.
Ook ging ik opnieuw naar Jan May van de Cave voor meer informatie.
In Psychology Today pikte ik de zin op: ‘Would we love passionately if we knew
life lasted for ever?’ ‘If we throw out our devils,’ zei Rilke. ‘We must be prepared
to bid goodbye to our angles as well.’
Schommelingen in de verhouding met Peter blijven.

25 augustus 1969
Vanmorgen wist ik ineens dat ik naar hem toe moest. Zijn gordijnen waren nog
gesloten. Ik streek over zijn gezicht. Hij kreeg tranen in zijn ogen. ‘Ik sta heus wel
open voor je idee van een restaurant, maar niet nu,’ zei hij. ‘Ik voel me alsof ik
momenteel uit duizend stukken besta.’ Hij had niet geslapen en zag er verschrikkelijk
uit.

26 augustus 1969
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Amsterdamse haven gegaan om te onderzoeken of we een vergunning voor een
bootrestaurant zouden kunnen krijgen. Er zou een oud-marineschip, De Buffel, te
koop zijn dat omgebouwd zou kunnen worden. Daarna belde ik de heer Van Eeghen
van het bestuur van de Amsterdamse haven die zei een relatie van hem,
schout-bij-nacht Doorenbosch, te zullen bellen om na te gaan over welk marineschip
het gaat. Hij zei commandant te zijn geweest van de Evertsen in de strijd met
Indonesië over Nieuw-Guinea. ‘Wij hadden nooit gedacht dat de Indonesiërs boven
Nieuw-Guinea parachutisten zouden kunnen laten landen, maar eenmaal op de grond
waren ze niets waard.’ Ook meende de heer Van Eeghen (natuurlijk achteraf) dat
Nieuw-Guinea nooit een haalbare kaart was geweest. Toen ik dit in 1957 schreef
was ik een landverrader, althans voor de Telegraaf. Van Eeghen dacht aan de
Heemskerk, de Hertog Hendrik of de Pluto. Er viel over te praten. Deze schuiten
zouden als schroot kunnen worden verkocht. Hij dacht dat het in Amsterdam
moeilijker zou zijn om voor het project geld te krijgen dan in Rotterdam.
Ging in pak naar Henk Hofland. Hij rookte niet meer. Schreef af en toe in zijn
dagboek. Geen auto meer. Dat Nixon in 1948 de mariniers naar Indonesië wilde
zenden om Nederland tegen Sukarno te helpen was in 1948 ook zijn (Hoflands)
standpunt geweest. De situatie op Cuba vergeleek hij met ‘een Russisch
Nieuw-Guinea.’ Realiseerde me dat ik geen echt contact meer heb met Henk. Ik zou
het heel graag willen, maar het is er niet. Toen ik vertelde over een restaurant op een
boot, zei hij: ‘Mij verbaast niets meer.’
Ontmoette Carel Enkelaar voor het avondeten. Croiset was gisteravond bij hem
geweest. Luchtte mijn hart en probeerde erachter te komen welke rol Harry Hagedorn
werkelijk speelde. Carel zette de deur weer wat meer op een kier. Maar in
werkelijkheid wil ik niets meer met journalistiek of televisie te maken hebben. Het
haalt toch allemaal niets uit.
Sluimers van Antara belde op of ik belangstelling had om een vertrouweling van
minister Adam Malik in Parijs te ontmoeten, en misschien zelfs Malik in eigen
persoon. Als de NOS de trip betaalt, vooruit dan maar. De ontmoeting zou tussen 31
augustus en 3 september kunnen plaatsvinden.

27 augustus 1969
Een zus van Peter trouwt. Eén van de negen. Hij heeft bovendien een broer, Jan.
Sprak twee uur met Jef Last. Hij had een blaasoperatie onder-
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gaan en moest voortdurend piemelen. ‘Ik ben zenuwachtig omdat jij er bent.’ Hij
bewoont nu met Iet een appartement in het Rosa Spier-huis in Laren en ervaart het
als een verlies dat hij moeilijker naar ‘kitten’ in Amsterdam kan om jonge mensen
te ontmoeten. Zoals ik dit vroeger bij mijn grootvader voelde, ‘zag’ ik mijn voorland
opdoemen. Geert Lubberhuizen van de Bezige Bij vond zijn memoires in drie delen
te lang. Uitgever Sijthof wilde er eenentwintig regels uit hebben. Jef voelt zich
verdrukt en achteruitgezet en openlijk door iedereen gesaboteerd, zelfs door de NRC
en het COC. Hij vond professor Wim Wertheim oneerlijk.219 Formosa was welvarend
in tegenstelling tot China, ‘en weet je wat je eens moet doen, je moet de propaganda
van Peking met die van Taiwan vergelijken.’ ‘Wim, ik weet niet meer wat rechts en
links is in de politiek.’ ‘Dit is mijn werk,’ zei hij met een zwaai van zijn hand naar
een plank met boeken van wel twee meter. Ik dacht aan mijn ene schamele boek, De
Verraders. Maar ik ben pas in mijn veertigste levensjaar.

28 augustus 1969
Bilthoven
Soms doen gesprekken met mam me aan mijn jeugdjaren op De Horst terugdenken.
Een paar dagen geleden zeurde zij over de hoge telefoonrekening. Dat hoeft helemaal
niet want ik betaal alles stipt terug. Vandaag kreeg ik te horen dat zij pep had, zij
had gekozen (voor een huwelijk en kinderen), zij wist wat right en wrong was, ‘terwijl
jij alles terugbrengt op de schuld van anderen.’ Ik dacht: wie van ons misérables kan
met recht over ‘schuld’ spreken?
Bij Figurform is een jongen, werkelijk zalig, in de Richardklasse.
Rollo May220 legt uit hoe ‘the schizoid man is the natural product of the
technological man.’ Hij verwijst naar W.H. Auden's Age of Anxiety (1947) en
Bernstein's symphony over hetzelfde thema. Camus schreef ook over dit onderwerp
in 1947 en sprak van de ‘century of fear’. En ‘(...) Franz Kafka had already created
his powerful vignettes of the coming age on anxiety in his novels (...).’ Ik pieker
over deze zin: ‘The neurotic and the artist - since both live out the unconscious of
the race - reveal to us what is going to emerge endemically in the society later on.’
In Time staat een schokkend essay over één van Jim Garrisons

219
220

Dat zegt Hofland ook altijd van Wertheim.
Rollo May, Love and Will, W.W. Norton & Company, New York 1969.
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rechercheurs, Tom Bethel, die ik ook heb ontmoet en die een verradersrol heeft
gespeeld.
Peter vertelde over het huwelijk van zijn zus. Haar geluk en ook de mis hadden
hem geroerd, ‘en dan gaan zij naar Maria wanneer het Ave Maria wordt gespeeld en
zit je in een kerk vol snot.’ Hij had zijn dagboek bij een zus vergeten. Hij belde haar
om te vragen het op te sturen en vooral niet te lezen, ‘want het kind zou er een hele
andere kijk op het leven door krijgen.’

29 augustus 1969
Briefje van Jef Last op papier van het Gide Comité, Comité néerlandais pour la
commémoration du Centenaire de la naissance d'André Gide. Président: Victor van
Vriesland.
‘Beste Wim, We hadden gedacht dat allereerst het COC en zijn jongerenafdelingen
geïnteresseerd zouden zijn in Gide en in zijn liefde voor les mauvais garçons.’ Last
had naar het hoofdbestuur van het COC geschreven maar kreeg (tot nu toe) geen
antwoord. Het COC-blad had ook de vertaling door Last van Corydon niet besproken:
‘dus ik ben bang dat de banvloek over mij en mijn werk nog altijd van kracht is en
het zou best kunnen zijn dat ze daarom alleen al het Gide Comité negeren, waarvan
ik immers de secretaris ben. Mocht je een manier zien om deze muur te doorbreken,
dan wil ik je natuurlijk graag helpen.’
Brandde (intens) twee kaarsen in het Begijnhof. Liep Peter mis. Hij telefoneerde
met mam.

30 augustus 1969
Met de kap neer naar Zeezicht in Zandvoort. We liepen heel ver op het strand. Later
zei hij: ‘Toen we daar zo liepen besefte ik weer eens hoe we allemaal de gevangenen
zijn van onze eigen rottigheid.’ Er lag hierbij een diepe, diepe ernst op zijn gezicht.
We zagen La prisonnière en aten in de Cave.
Carel Enkelaar ging er mee akkoord dat ik naar Parijs zou gaan om minister Adam
Malik te ontmoeten op kosten van de NOS. Peter wil niet mee.

31 augustus 1969
Ambassadeur dr. Zairin Zain verzekert me dat een assistent van Adam Malik, een
zekere Lubis, het absoluut zeker onmogelijk zal maken om op dit moment Malik in
Parijs te ontmoeten. Wat te doen? Emily Zain vertelde dat de Indonesische studenten
in Tunis openlijk het aftreden van Max Maramis hadden gevraagd. Hij schijnt daar
ambassadeur te zijn maar nooit op zijn post te zijn en wanneer hij op de ambassade
woont, is hij meest-
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al in het casino te vinden. Al in 1957 botste ik met die man en wist ik dat het een
prul was. Maar hij zag kans me veel problemen te bezorgen.
Schreef Richard dat ik van hem droomde.

1 september 1969
Droomde dat iemand Peter een blauw oog had geslagen, zijn rechteroog. Het was
nu geïnfecteerd. Weer een nacht vol angst.

2 september 1969
Gisteren lag er nog een reeks concepten gereed voor een brief aan Peter, dat het beter
zou zijn permanent uit elkaar te gaan. Vandaag zit het allemaal weer erg goed. Ik
legde een bos roosjes voor zijn kamerdeur. Hij kocht Siddharta.

3 september 1969
In Bilthoven kwam een klabak bij mam aan de deur met een oproep om op 7 oktober
voor het gerecht te verschijnen vanwege het aanrijden van de wielrijdster. Zij durfde
het stuk niet te tekenen uit angst dat ik razend zou zijn. Ik haatte mezelf omdat zij
dit werkelijk dacht. We raakten in een diep gesprek en mam besloot ons alle drie
ACF-aandelen te schenken ter waarde van tweeëntwintigduizend gulden. Theo had
haar voorgerekend dat zij anders ‘later’ dit geld naar de belasting zou moeten
overmaken. Ook broer Hendrik had vanuit Kaapstad een brief aan Theo geschreven
dat hij een injectie, met het oog op het moderniseren van zijn winkels, uitstekend
kon gebruiken.
Ontmoette de heer Mastenbroek, de perschef van Amsterdam. Hij zei dat er zeker
dertig aanvragen waren ingediend om restaurants op schepen te beginnen en dat er
geen kans was dat de gemeente toestemming voor een dergelijke onderneming zou
geven. Geloofde hem eigenlijk niet, maar hij was duidelijk.
Peter en ik waren met Frits van Eeden op de Wassenaarse Slag. Frits praatte de
hele avond, greep me met zijn klauwen en omhelsde me. We schreven samen een
kaart aan Richard in New York. Het was absoluut goddelijk op het strand: zon en
wind. We zaten een paar uur met z'n drieën op het zand te praten.

4 september 1969
Enthousiast over mijn huis. De lichtleidingen zijn al aangebracht.
Peter las in het Parool dat Drew Pearson is overleden. Hoeveel Amerikanen zullen
er niet denken good riddance? Ik vond hem aardig.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

167

5 september 1969
Air France, vlucht 911
Ho Chi Minh is overleden. Weer zo'n herinnering aan de perpetuum mobile van het
leven, waarin het niemand ooit gegeven is zelf de vruchten van zijn werk te beleven.
De Amerikaanse ambassadeur in Rio is ontvoerd. Prima werk. In de Herald Tribune
staat op pagina twee het bericht dat 50.285 Amerikaanse soldaten in Vietnam gewond
werden.
In Vrij Nederland schrijft nu ook eindelijk een psychiater, een zekere Van der
Kwast, dat niet Jan Soldaat in Indië schuld draagt, maar dat ‘de leidende figuren’ uit
die dagen terecht zouden moeten staan. Je hoeft geen psychiater te zijn om dit te
bedenken.
Gisteren reden we naar 's Gravenwezel voor een ontmoeting met Jan Cremer. We
hadden Jan sinds Cape Cod vorige zomer niet meer gezien. Jan praatte over een film
en stelde voor dat Peter er een rol van football player in zou spelen. Dit zonder enige
hint van mij. En anders de rol van Hans Brinker als de football player een te
substantiële rol was. Jan en Peter spraken over de glamour van acteurs, zoals ikzelf
Peter dikwijls op het tijdelijke aspect van glansrollen van acteurs wijs, de
uitzonderingen daargelaten (als Sir John Gilgud). Peter had een afspraak met een
zekere Pim. Hij gaf met zijn voet onder tafel herhaaldelijk te kennen dat hij weg
wilde. Op de terugweg kregen we weer een onbeschrijflijke ruzie.
De gebruikelijke pèlerinage naar de Madeleine voor twee kaarsen. Peter dacht dat
er van een rol in Jans film niets zou komen. Gert-Jan Dröge was een jaloers type.
‘Ik zal het voorstellen,’ zei Jan. Hij wil een huis van Hugo Claus kopen voor
tweehondervijftigduizend gulden, maar door zijn spreekwoordelijke financiële
problemen zal dit niet kunnen. Posita en het kind maakten het goed.
In de sauna van Rue Poncelet zag ik een ‘verpletterjongetje’ van misschien achttien
jaar, met donkerbruine ogen die steeds zijn lange haar uit zijn gezicht streek. Het
was, zei hij, zijn eerste bezoek. Hij werd bij het leven betippeld. Ik volgde hem. Hij
pakte mijn penis, ging op zijn buik liggen en wenste gepenetreerd te worden.
Onmiddellijk begonnen nichten zich om ons heen te verdringen. Maar hij stond
niemand anders toe hem aan te raken. Hij had een prachtig jong lijf met ronde billetjes.
Wat zou Peter hebben gedaan? Ik ging met mijn hand zachtjes over zijn lichaam en
dacht tegelijkertijd: nee, dit mag niet, ik mag deze jongen niet misbruiken en dan
nog wel door hem te naaien. Toch besteeg ik hem en bleef even doodstil lig-
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gen. Ik voelde zijn hart in hoogste opwinding kloppen. Intussen verdrong zich een
groep nichten om ons heen. Ze reageerden eigenlijk zoals vissen wanneer je iets
eetbaars in een aquarium gooit. Ik stond op en ging weg. Onmiddellijk werd de
jongen door een ander besprongen, maar hij werd meteen weggeduwd.
Later ontmoette ik hem in een andere spelonk van de Rue Poncelet. Hij flirtte
opnieuw. Hij rookte een Gaulloise. Daarop zoenden we elkaar. Hij bekende een
vriend te hebben. Ik zei: ‘Ik ook.’ Ik verliet hem opnieuw en zat ergens te kijken
toen hij later weer kwam. Toen ben ik bovenop hem geploft en heb gemasturbeerd.
Ik was niet meer te houden. Hij deed intussen alsof hij het heerlijk vond. Ik zoende
hem en wilde zo gauw mogelijk weg.

6 september 1969
Bertie Hilverdink wekte me om 08.30 uur. We ontmoetten elkaar bij Au Printemps
waar hij een Elisabeth Arden-boutique runt. Hij zoende allerlei parfumverkoopsters
en scheen uitermate populair te zijn. Ik keek in hun ogen: zij mogen hem. Hij zegt
van zichzelf dat hij bezig is een oude vrijster te worden. Hij begint, net als ik,
langzamerhand liever alleen te zijn.
Een Marokkaans obertje in Hôtel de France et Choiseul vroeg vanmorgen naar
votre capitain, waarmee Peter werd bedoeld. Ik mis hem zeer, vooral op een Parijs
tripje.
Wilhelm Reich schrijft: ‘Dat zijn klinische werk hem de overtuiging heeft gegeven
dat de mens, die in seksueel opzicht het normale het meest benaderde, tevens
intellectueel gesproken het vruchtbaarst was.’ Het lijkt me klinkklare onzin.
Plukte in een park een mooie blauwe bloem en verzond die aan Peter. Er bevindt
zich in deze lanen een Breugheliaanse mengelmoes van mensen. Kinderen in
zandbakken en op ezeltjes. Overal zaten mensen op banken te kletsen. Boeiend.
Boulevard des Capucines: waar komen ze toch allemaal vandaan, de mensen. Een
oud dametje met een papieren zak van Au Printemps murmelt voor zich uit. Een
groep jonge meiden, begeleid door een non. De uitdrukkingen op al die gezichten.
De meeste van de op het trottoir wandelende combinaties zijn duidelijke
wancombinaties. ‘I call an animal, a species, and an individual corrupt’, zei Nietzsche,
‘when it loses its instincts, and selects and prefers that what is detrimental to it’.
Fijne avond met Bertie. Hij zei: ‘Je wordt gedreven door de angst Peter mogelijk
te verliezen. Jij bent nu bijna 45. Je bent op een leeftijd gekomen dat je je niet meer
laat ringeloren door
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een jongetje van bijna 25 jaar. Zo heb je toch eigenlijk ook niets.’ Hij woont samen
met Michel, die in Club de Paris werkt.

7 september 1969
Parijs
Het ontbijt in de France et Choiseul is altijd een festijn met de croissants.

Air France, vlucht 914
Belde mam vanaf Schiphol. Peter had niet gebeld. ‘Ik vind niet dat het je goed gaat
sedert je Peter ontmoette,’ zei zij. ‘Ik weet niet of dat zijn schuld is.’

8 september 1969
Mam tekende voor veertig ACF-aandelen voor mijn huis. Zij vertelde dat toen
grootmama was gescheiden en zij met mijn moeder en tante in Luik ging wonen, zij
en tante Jetty de enige kinderen op school waren, die in door mijn grootmoeder
gehaakte winterjasjes liepen. Je grootmoeder had toen helemaal niets, maar het kon
ons niet schelen.221 ‘Ach,’ zei ze, ‘omdat ik altijd zo zuinig ben geweest kan ik je nu
helpen.’ Zij belde met de AMRO-bank aan de Herengracht, waar zij haar aandelen
bewaart. Ik weet eigenlijk niet wat ik voor haar terug kan doen. Ik weet zelfs niet
wat mijn gevoelens zijn ten aanzien van dit geld. Ergens associeer ik mijn gevoelens
over de ACF-aandelen met het lot van de wielrijdster die ik aanreed. Hetzelfde geldt
voor tante Jetty, die het geld voor mijn huis beschikbaar stelt.

10 september 1969
Kees van Langeraad schrijft zich verplicht te voelen, ondanks zijn persoonlijke
problemen, een levensteken te sturen. Hij zegt dat er twee redenen zijn voor ‘sterk
verminderde contacten: minder geld en minder zendtijd. Het spijt hem dat het zo is
gelopen. Bij de NOS (zoals ze nu dus al enige tijd heten) moet erg veel gebeuren
voordat er een duidelijke eenheid is gegroeid tussen beleid, programmering en
financiering. Zolang dat niet is geschied bestaat steeds de kans op een onverwachte
terugschakeling zoals jij hebt meegemaakt.’ ‘De hierdoor ontstane spanningen’, zegt
Kees, ‘hebben ook hem “danig beroerd”.’ De brief zette weer eens mijn leven op
zijn kop. Geen werk.
221

Pas toen mijn grootvader H. van der Woude in 1924 overleed aan een hartaanval (van wie
zij was gescheiden) erfde grootmama (bij afwezigheid van een testament) zijn aanzienlijke
vermogen.
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Peter zit voor een portret dat Fred de la Bretonière van hem schildert.222

12 september 1969
Chou En-lai en Aleksei Kosygin praten in Peking. Bondgenoten in de Vietnamese
oorlog.
Jan Cremer vertrekt naar Lapland om een reportage voor Avenue te schrijven.
Finair wilde geen ticket geven want vond hem ‘slechte publiciteit.’ Hij klaagde dat
Hans Warendorf hem vijfhonderd gulden per maand (vast) berekent en nog nooit
echt iets heeft bereikt en dus een verliespost is.

13 september 1969
Parijs
Wilde weg en zit alleen in de France et Choiseul. In Time staat onder ‘Behavior’ een
analyse van Richard Nixon, die helemaal overeenstemt met mijn indrukken in 1968
tijdens de verkiezingsreis in New Hampshire. Nu noemt hij senator Everett Dirksen
‘a man greater than most presidents’. En dat zegt dan de man in het Witte Huis zelf.
Ik droom steeds dat ik eens mijn dagboek zal uitgeven onder Notes of our times.
James Reston beschrijft New York als ‘a jungle of human conflicts; commerce,
education, transportation, pollution, churches, races, everything’. Wat me dan altijd
weer opvalt, is dat zelfs een journalist als Reston niet op prioriteiten en volgorde let.
Overigens zegt Reston: ‘Not since Calvin Coolidge have we had a more awkward
uncoordinated locker-room character in the White House, than Richard Nixon (...).’
Wel, wel.
In de Rue Poncelet was het een Marokkaans bal: allemaal Marokkaanse jongens
waar ik niet geil van word. Het was een beestenboel. Ik was blij dat Peter er niet was,
ook al heeft het geen effect op hem. Eén jongen liep te zingen alsof Radio Cairo aan
stond.
De bomen beginnen te verkleuren.
Zag de film l'Arche. De ouvreuse zei de film al vijftig keer gezien te hebben en
het zou drie weken draaien. Dat is nog iets anders dan tachtigmaal Man en Muis.
Ving de zin op: toutes les fenêtres entre nous sont fermées.

14 september 1969
In de ondergrondse parkeergarage van Place Vendôme ont-
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In 1990 hangt dit portret in zijn flat in Johannesburg.
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moette ik gisteravond laat Kees van Loon. We spraken tot 04.00 uur in zijn hotelkamer
aan Boulevard Garibaldi. Hij kende blijkbaar Peter, Philip Nasta en een arts in
Amsterdam, die hen van dure amfetaminetabletten voorzag. Hij zei dat Peter al een
leverkwaal had en over zes maanden heel erg ziek zou worden. Philip had hem
verslaafd gemaakt. ‘Je verlaagt jezelf om achter Peter aan te blijven lopen, Willem,
en meer van je vrienden hebben je dit gezegd. Toch ga je ermee door.’ Kreeg later
van al dit geklets een verschrikkelijke nachtmerrie. Vreemde mensen pakten Peters
spullen in. Ik werd door de luchthavenpolitie in New York meegenomen en Peter
ging in lucht op. Ik was radeloos.

15 september 1969
Schreef Carel Enkelaar een briefje dat ik hoopte dat hij een oplossing zou vinden,
omdat ik malende werd van alle onzekerheid.

18 september 1969
Lang gesprek met Wim Wertheim. Morgen gaat hij naar Zweden voor een conferentie
voorgezeten door Gunnar Myrdal. Hij vertelde dat toen H.A. Helb ambassadeur in
Moskou was er een receptie werd aangeboden met uitsluitend drank en absoluut geen
hartigheid. Alleen Jef Last had de euvele moed om tot twee keer toe tegen mevrouw
Helb te zeggen: ‘Ik sterf van de honger.’ Het hielp niets.

19 september 1969
Hoor niets van Peter. Misschien is hij al halverwege Bretagne met Philip Nasta.
‘Whatever a hater may do to a hater, or an enemy to an enemy, a wrongly directed
mind will do us greater mischief.’ - Boeddha
Karen Horney ontwikkelt de gedachte dat ‘the basic evil in our culture is a lack
of genuine warmth and affection. This, as we have developed, leads to a much
increased urge to individual power.’
Professor Wim Wertheim zei het jammer te zullen vinden wanneer ik de
journalistiek zou verlaten.

20 september 1969
Dikke brief van Richard. Hij staat in een advertentie van de Ohrbach-winkels.
Mam en tante Jetty vormen een kwartet met de Gongrijps.
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Wim Klinkenberg denkt dat A.V.F. van der Gouw via Soestdijk zou zijn omgekocht.
Lijkt me sterk. Veel te gevaarlijk. Klinkenberg schrijft een boek over prins Bernhard
en betwijfelt of Rob van Gennep het zal uitgeven.223
Kaart van Jan Cremer ‘met liefs’ uit Lapland.
Het schilderij van Peter door Fred de la Bretonnière wordt mieters, en precies
zoals ik wilde, in pastel.

23 september 1969
Ontmoette spotprenttekenaar Frits Behrendt. Hij bleek geen bewonderaar van Henk
Hofland te zijn, hoewel hij jarenlang op het Algemeen Handelsblad werkte. Hij werd
eigenlijk zelfs door Henk ontdekt.

24 september 1969
Prachtig zonnig, stralend weer. Straks wordt die goede, oude Cees Bellaar Spruijt mijn huisarts - begraven. Ik zal hem missen. Bid voor hem in stilte.
Liet Peter bij Fred achter om voor het schilderij te poseren. Hij las een gesprek
met Frederico Fellini in HP en noemde het ‘een troost’ om het in zich op te nemen.

25 september 1969
Ben op de toneelschool de formulieren gaan halen zodat Peter zich kan laten
inschrijven. ‘Wat vind ik dat lief van je,’ zei hij later.
Zag Juliana en Bernhard toevallig bij Tuschinski arriveren voor de film over de
Battle of Britain. Henk en Mimi gingen ook opgedoft naar binnen.
Ted Kennedy heeft nog altijd gedonder over zijn obscure ongeluk bij
Chappaquiddick op Martha's Vineyard, waarbij secretaresse Mary Jo Kopechne om
het leven kwam. Behrendt maakt een schitterende tekening van EMK die in de woestijn
knielde. Ik belde hem om de tekening via Dick Drayne aan de senator te zenden.
Mejuffrouw B.B. is nu 76. Ze heeft veel hoofdpijn door slijtage van kraakbeen in
haar rug, maar zag er verder als altijd prima uit. Zij had De Verraders gelukkig
‘geboeid’ gelezen. ‘Je kunt schrijven,’ zei ze, ‘maar je had wat meer uit de hoogte
kunnen zijn en je zou meer hebben bereikt, indien je minder emotioneel zou zijn
geweest.’ Zij had op kasteel Drakensteyn weer
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Dat zou Van Gennep dus ook niet doen. Wims PB boek kwam pas in 1979 bij In de Knipscheer
uit.
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[Afbeeldingen]

Peter op het strand van Massachusetts toen we bij Jan Cremer logeerden.
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*2

Fotografeerde Peter op het strand bij Jan Cremer's buitenhuis.
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*3

Samen met Peter (rechts) in een TV commercial..

Met Peter op de Republikeinse Conventie in Miami.
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*4

Peter fotografeert Jan Cremer te paard.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

*5

Richard Thieuliette (23).
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*6

Broer Theo op zakenreis in Milaan: voert de duiven.

Geleidelijk verdiepte vriendschap met Gerard Croiset.
(foto Henri Croiset)
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*7

Met Jonathan Raymond op autoreis in Frankrijk.

Luns voelde nattigheid. Tegen Ton Neelissen van de NOS: ‘Ik smeek u ...’ (de film van Oltmans niet
uit te zenden).
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Meer lezingen in Amerika.
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*8

Amerikaanse sergeant redt een Vietnamees kind.

Ongekende wreedheden en duizenden burgerslachtofffers in Vietnam.
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*9

President Sukarno ontmoette RFK in 1962. Kennedy-medewerkers zeiden in 1970, dat Robert Kennedy
Sukarno minachtte: ik bestrijd dit, zoals deze foto trouwens aantoont.
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*10

In 1964 bespraken Sukarno en RFK de kwestie Maleisië. Mijn vrienden dr. Zairin Zain ambassadeur
te Washington (midden achterste rij met bril) en Howard P. Jones, ambassadeur te Djakarta (links
van RFK) behoorden tot mijn voornaamste contacten in de kwestie Nieuw-Guinea.
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*11
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Dewi in mijn huis op Amerbos 205 ten tijde van de publicatie van haar Open Brief aan Suharto.
(foto Kors van Bennekom)
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*12

Met Karina, Avenue Montaigne 12, Parijs.
(foto Theo van Houts)
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[Bilthoven (vervolg)]
met Beatrix gesproken. Claus had erop gewezen: ‘We zijn zo gehandicapt in onze
recreatiemogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld nergens eens naartoe gaan om te
zwemmen.’ Ze ontmoette ook koningin Juliana bij het uitgaan van de kerk, de
Protestantenbond in Baarn. Hare Majesteit wacht dan, na als eerste uit de kerk te zijn
gegaan, bij de auto.
Gerard Croiset heeft het moeilijk met zijn vrouw. Ze bekvechten de hele dag, zegt
hij en ‘zij heeft niemand anders om als pispaaltje te gebruiken.’ Zijn boek is af. Hij
is leeg geschreven en voelt zich rot en doelloos. Hij zei dat Tenhaeff onder de voet
werd gelopen door acties van de machtige medische faculteit ‘welke bij zijn dood
zijn leerstoel als een stoomwals zal verpletteren.’ Tenhaeff zou zelfs al over zelfmoord
hebben gesproken. Ik ben dus niet de enige die problemen heeft. Croiset verwachtte
dat ik spoedig weer aan het werk zou gaan voor de NOS.224

27 september 1969
Wandelde alleen op de Wassenaarse Slag.

29 september 1969
Wandelde met mam en de honden in de bossen. Het was stralend zonnig herfstweer.
Zag Easy Rider en mijn eerste reactie was om naar het Begijnhof te gaan. Vreselijk,
die dood van de beide hippies aan het eind. Typisch het zuiden van Amerika.
Peter deed een auditie voor Hair in Brussel.
Een vogel stapt helemaal alleen rond op het lege, natte, gladde strand.

30 september 1969
Woonde op de Chinese legatie vijf minuten de receptie bij om de revolutie te
herdenken. Arriveerde gelijk met W.J.G. baron Gevers van protocol en een zekere
De Monchy, die zaken met Peking scheen te doen.
Jan Blokker schrijft dat hij geen mogelijkheden ziet mij iets voor de VPRO te laten
doen. ‘Help ons eerst aan meer zendtijd, dan praten we verder!’225

1 oktober 1969
Jan Cremer belde. Hij wil naar Monte Carlo verhuizen.

224
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Deze voorspelling zou exact uitkomen.
Brief van 29 september 1969.
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2 oktober 1969
Ben Peter in Philips leren jas met een grote fotomap in de Leidsestraat tegengekomen.
Hij zei: ‘Willem’ en riep iets, maar ik had geen zin en liep door. Ik dacht niet dat het
ooit zover zou komen. Ik zit verlamd in de auto en durf niet te rijden uit vrees een
ongeluk te zullen krijgen.

4 oktober 1969
Plaatste twee rozen op het graf van mijn vader.

5 oktober 1969
Een lange rit met mam en de honden naar Rhenen en door de Betuwe gemaakt. Ergens
pannenkoeken gegeten.

8 oktober 1969
Lex Poslavsky schrijft in reactie op een artikel van Arthur Koestler dat ik hem zond:
‘Een intelligent geschreven stuk, al zou ik figuurlijk gesproken de man niet uit mijn
ogen laten zolang hij mijn portefeuille te pakken had, waarbij je je afvraagt of de
betekenis van de (symbool)taal onder- of juist overgewaardeerd wordt.’

10 oktober 1969
‘Hoeveel waarheid kan iemand in zijn geest verdragen en aan hoeveel waarheid
waagt hij zich (...).’ - Friedrich Nietzsche226

11 oktober 1969
Beatrix en Claus had another boy; at least one of them should be gay. Joseph Luns
heeft zich in de VS weer eens op een schandelijke wijze over Robert Kennedy
uitgelaten. In een gesprek met de Voice of America heeft hij opnieuw het
Nieuw-Guinea-debacle in de schoenen van de Kennedy's geschoven, terwijl die ramp
zuiver en alleen aan het zielige bekrompen beleid van Luns zelf, Willem Drees en
andere Haagse politici is te danken. Het maakt me woedend, die aanhoudende
pogingen tot geschiedvervalsing, juist van deze meneer.
226

F. Nietzsche, Ecce Homo, Hoe iemand wordt wat hij is, Arbeiderspers, Privé-domein,
Amsterdam 1969, p. 9.
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Ontmoeting met Henk Bruinsma, de grafoloog. Hij vond Peters handschrift een
stuk veranderd. ‘In 1967 was het nog rommelig, verward en labiel, maar het wordt
nu wat duidelijker. Ja, heel intelligent hoor,’ aldus Henk. ‘Dat zei ik toen al,
wisselende stemmingen. Hij is nu veel evenwichtiger, heeft meer in-
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nerlijke zekerheid en zelfvertrouwen. Hij heeft nu meer het vermogen te volharden
en zijn energie te kanaliseren. Er zijn minder conflicten. In 1967 was hij sterk uit
zijn evenwicht gebracht. Hij kon toen geen houvast in zichzelf vinden. Hij weet nu
meer wat hij wil. Het is zeer duidelijk in zijn handschrift te zien dat hij nu meer
stelling durft te nemen.227 Hij komt meer voor zijn mening uit dan eerst. Hij heeft
zijn gevoeligheid meer in de hand gekregen. Zo nu en dan nog wel eens gevoelens
van lichte eenzaamheid, maar hij is veel meer uitgebalanceerd. Veel van zijn energie
ging aan innerlijke conflicten verloren, waardoor hij geen doorzetter was. Het is
allemaal een heel gunstige ontwikkeling. Hij heeft meer persoonlijkheid gekregen
en meer vaste grond onder de voeten.’228
Ook toonde ik hem een brief van Lex Poslavsky.229 ‘Deze man heeft een
beminnelijke, goedmoedige grondhouding. Hij heeft de tendens zich nu en dan terug
te trekken, maar een grote behoefte aan contacten. Drukt zich gemakkelijk uit, is
slordig, vergeetachtig en verstrooid. Hij kan aardig tot mensen doordringen. Hij heeft
niveau. Maar toch is er ergens niet zoveel diepgang en een wel aardig, maar ook niet
uitgebalanceerd schrift. Hij bezit een psychologisch vermogen zich in te leven. Hij
is vrij vitaal. Wil domineren, maar op een soepele manier. Heeft soms neerdrukkende
gedachten naast een ontwikkeld gevoel voor humor. Hij lijdt aan stemmingen door
een lichte innerlijke onbevredigdheid. Hij denkt helder, maar er zijn ergens dingen
die niet volgroeid zijn,’ aldus Henk Bruinsma.
Nadya de Mohrenschildt schrijft dat zij thans op een kostschool in Jacksonville,
Florida is. Omdat Jeanne de Mohrenschildt teveel blijft drinken, wil ze niet naar huis.
‘I can never visit Papa as long as Jeanne is there (...). I wish she was her old self.
She used to be wonderful.’ Dit moet voor George werkelijk een drama zijn.
Kaart van Jan Cremer uit Monte Carlo.
‘God is zo'n onbehouwen antwoord, iets onsmakelijks voor ons, fijnproevers in
het denken.’ - Nietzsche
Liep tegen Harry Mulisch aan en adviseerde hem wat aan zijn lijf te doen en lid
van Figurform te worden.

12 oktober 1969
Nietzsche noemt de herinnering ‘een etterende wond.’ Niet
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Peter was in 1967 21 jaar toen Bruinsma hem analyseerde: nu is hij 23 jaar.
Later zou Bruinsma in een boek over die wijziging van Peters handschrift schrijven.
Mijn oom, professor Poslavsky (psychiater), was in die tijd geneesheer-directeur van de
W.A. Hoeve te Den Dolder.
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mee eens. Helemaal niet. Wanneer de herinnering niet is verwerkt wordt het een
etterende wond. ‘Niet van de twijfel, maar van de zekerheid wordt een mens
krankzinnig.’ Daarin zou hij wel eens gelijk kunnen hebben, hoewel, wie de zekerheid
met de realiteit in verband brengt redt zich eruit.
Schreef minister Luns vanmorgen:
Uw jongste uitlatingen betreffende de Kennedy's - die zich nauwelijks
meer tegen uw verdraaiing van de feiten kunnen verdedigen - heb ik met
diepe verontwaardiging gelezen. Misschien lukt het u op dit moment met
dit soort impertinente bullshit een groot aantal mensen zand in de ogen te
strooien, maar weet u wel dat het geschiedkundige oordeel over uw beleid
als minister in de kwestie Nieuw-Guinea - en dus uw reputatie op de lange
termijn - echt wel anders zal zijn dan de publieke opiniepeilingen van dit
moment u mogen doen geloven. U bent - met vele anderen, die zich
vooralsnog ‘op vrije voeten bevinden’ - een ramp geweest in de kwestie
Indonesië. U kunt er van verzekerd zijn dat ik mij er voor zal inzetten dat
er te zijner tijd een groot aantal bijzonderheden en feiten zullen worden
gepubliceerd.
Willem Oltmans.
Zelden ben ik het in zulke mate eens geweest met een brief, die ik meer
dan twintig jaar geleden aan de bewindsman op Buitenlandse Zaken
schreef. Zou het in de negentiger jaren exact hetzelfde hebben gedaan.

12 oktober 1969
Dr. Zairin Zain had met diplomaat Max Maramis een ontmoeting in het Hilton Hotel
gehad. Maramis was voor de zoveelste keer razend over een artikel dat ik had
geschreven.230 Intussen wordt dr. Zain voor zijn spraakproblemen door Croiset
behandeld. ‘Hij is steeds in diep gepeins verzonken wanneer hij met me bezig is,’
zei de oud-ambassadeur. Ook dát contact heb ik dus vruchtbaar gelegd.
Op weg naar dr. Zain in Bussum passeerde ik als altijd paleis Soestdijk. Het was
10.50 uur. Er stond een Lincoln voor de trap met een chauffeur en een rechercheur
ernaast. Een lakei opende de deuren en even later kwam koningin Juliana met een
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Helaas kan ik het bewuste stuk niet traceren.
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dame naar buiten. HM liep om en nam plaats. De portieren sloten. De auto begon te
rijden. Ongeveer vijftig meter van het paleishek werd gestopt. De koningin, gekleed
in een beige mantelpak, stapte uit. Ook de rechercheur deed dit. De auto reed langzaam
achteruit. De koningin liep op het gras. Zij zwaaide met haar armen, gebarend alsof
zij misselijk was of huilde. Heel vreemd. Zij draaide zich om en liep in een soort
zigzaglijn. Dit tafereel duurde enkele minuten. Daarop stapte ze weer in de auto die
wegreed en afsloeg naar de weg Eemnes-Apeldoorn. Ik vertelde het aan dr. Zain, die
zei: ‘Misschien is zij een beetje sinting’, Maleis voor gaga. De koningin reed in de
231
AA-82. Nam mam en de honden mee voor een rit naar de Loosdrechtse plassen,
waar zij zo van geniet.
Henk Bruinsma gaf me op zijn officiële papier van het Bureau voor
Wetenschappelijk Grafologisch Onderzoek een rapportje dat hij aan de hand van
Nixons schriftuur had opgesteld: ‘Hij vertoont geen grote persoonlijkheid en heeft
geen sterke persoonlijke aard ontwikkeld. In geestelijk opzicht zijn er onvolgroeide
kanten. Hij heeft een eerzuchtig streven naar hogerop en geeft blijk van een grote
werklust en taaie zin voor volharding. Hij geeft zich een zekere houding teneinde
beïnvloeding van buitenaf te voorkomen. Er bestaat een bepaalde vrees voor het
nemen van bindende beslissingen. Hij houdt zich liever op de vlakte. Hij houdt
mensen in wezen op een afstand. Daar hij het innerlijke afdekt, is er geen werkelijk
indringend contact mogelijk. Hij mist de nodige geestelijke diepgang. Hij kan in
wezen moeilijk houvast bij zichzelf vinden en voelt zich nu en dan stuurloos. Hij
heeft niet steeds evenveel werkelijkheidszin, waardoor het gevaar bestaat dat hij zich
door ideeën en werk laat meeslepen.232 In een conflictsituatie kan hij gevaarlijk zijn,
want hij heeft geen bezadigde natuur. Hij zal op televisie nog doorlachen wanneer
er allang niets meer te lachen is.’233

13 oktober 1969
Absoluut een zalige dag met Peter.
Eldridge Cleaver heeft in Moskou gezegd dat naar zijn mening de Vietcong van
de communistische broeders atoomwapens moesten krijgen. Hij spreekt zinnen, die
in Peking geschreven zouden hebben kunnen zijn.
William Rogers, minister van Buitenlandse Zaken van Nixon, heeft op Meet the
Press gezegd dat de oorlog in Vietnam ‘will

231
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Ik maakte deze notities in mijn auto.
Zoals later in Watergate.
Ik heb slechts gedeelten van het rapport weergegeven.
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fade away’ en dat de demonstraties van studenten in Amerika de Vietcong in de kaart
spelen. Ik kan me voorstellen hoe Amerikaanse studenten zich verraden en
verkwanseld voelen door dit soort bullshit.

15 oktober 1969
Moet meer en langer piano studeren.
Nietzsche: ‘De eenzaamheid heeft zeven huiden.’ Voltaire noemde de vrouw een
wezen dat zich aankleedt, babbelt en zich uitkleedt. Ellen Thomassen zou, als zij dit
hoorde, in de gordijnen klimmen. Peter zei: ‘Dat was natuurlijk een eigentijdse
opmerking van Voltaire, want daarna is immers de emancipatie van de vrouw
gevolgd.’ Peter maakte me attent op De Mythe van de Mannelijkheid van Hendrik
Ruitenbeek, een Leidse psychoanalyticus, die zich in New York vestigde.234
Ruitenbeek citeert Freud: ‘Amerikaanse mannen verstaan de kunst van de liefde niet
(...). Amerikaanse mannen gaan het huwelijk in zonder de minste ervaring voor zulk
een gecompliceerde zaak. In Europa liggen de dingen anders. De mannen nemen de
leiding en zo hoort het.’ Wat zou Ellen daarop te zeggen hebben?
Om 23.10 uur sloop ik bij Fred de la Bretonnière naar boven, waar Peter zat te
poseren. Ik deed geruisloos de deur open en hoorde Peter, die naakt poseerde235
zeggen: ‘We gingen eens naar het strand en toen ik wilde gaan zwemmen gedroeg
hij (Wim) zich als een gek.’ Ik hoorde het met mijn eigen oren. Mijn gekte was dat
ik nog altijd jaloers was wanneer hij op anderen tippelde of betippeld werd. Ik sloot
dus de deur weer even geruisloos en reed weg. Nu heb ik hem toch echt voor eeuwig
en altijd verlaten.236

17 oktober 1969
Het is meer dan prachtig weer. Heb besloten naar Peter toe te gaan. Gisteren op het
terras van het Apollo las hij in Nietzsche. Ik voegde hem toe: ‘Je bent eigenlijk een
moordenaar.’
‘Wat zeg je dat weer genuanceerd,’ antwoordde hij. Voelde me terecht in mijn
hemd gezet.
De Typhoon heeft mijn artikel over Richard Nixon met weglating van mijn eigen
gesprek met hem in Keene, New Hamp-
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Hendrik Ruitenbeek, De Mythe van de Mannelijkheid, Het Spectrum, Aula Reeks, Utrecht
1969.
Voor achterdochtige lezers; Fred was hetero
Dit was de zoveelste keer dat mijn besluit Peter de rug toe te keren onomstotelijk vaststond.
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shire, gepubliceerd. Hoe kan dit nu? De Bruinsma-passage is er wel ongeschonden
doorgekomen.
Vond Frits bij de apen in de Wassenaarse dierentuin. We zaten in de zon. Hij kocht
voor zijn vriend Ruud een Javaans aapje voor vijftig gulden.
Premier Piet de Jong heeft Luns inzake Nieuw-Guinea en Robert Kennedy
gedesavoueerd. Streep aan de balk.
Joop Sandé gaat morgen naar Richard in New York. Ik vroeg hem Richard een
zoen van me te geven. Toen ik Joop vertelde van Peter te houden, ‘maar we zijn geen
lovers, want dat wil hij niet,’ antwoordde Joop: ‘Er zijn op dit moment twee Engelse
jongens verliefd op mij. Het doet me pijn, wanneer ik gevoelens niet kan
beantwoorden.’ Joop turns me on, but....
‘Begrip is iets voor moeders, of psychiaters.’ - H. Ruitenbeek237

18 oktober 1969
De zaak met de NOS wordt op de spits gedreven. Gerard Croiset zegt: ‘Carel Enkelaar
zou graag op een nette manier van je af willen zijn.’ Hij sprak over de Amerikaanse
inmenging in de parapsychologie op het Instituut van Tenhaeff. ‘De geest blijft voor
de Amerikaanse benadering veel te moeilijk.’ Croiset zei zich steeds geïsoleerder en
meer zonder vrienden te voelen.

19 oktober 1969
Een lange autorit met mam gemaakt. We passeerden het huis in Huizen (NH) waar
ik ben geboren. Zij wees, waar ze met broer Hendrik in die dagen ging wandelen.
Tijdens deze uitjes spreekt zij altijd erg veel en ik zeg bijna niets.

20 oktober 1969
De bladeren van de herfst zijn nu op zijn mooist.
Mijn dagboek is en blijf imperfect. Mam zei gisteren na onze tocht: ‘Dank je
baasje,’ namens de honden. Op de hei in Bussum verloor ik mijn geduld, omdat Koko
strompelde en soms viel. Mam wilde eigenlijk verder wandelen, maar ik zei: ‘We
gaan naar huis.’
Bracht mam bloemen in Bilthoven. Zij geeft Italiaanse les aan de dochter van haar
interieurverzorgster.
Bij de NOS vond vandaag een summit plaats over mijn toekomst op televisie. Ton
Neelissen en Kees van Langeraad arriveerden
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Hendrik Ruitenbeek, De Mythe van de Mannelijkheid, Aula Reeks, Utrecht 1969, p. 51.
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als eersten. Gevolgd door H. van Hofwegen, daarna Carel Enkelaar en Harry
Hagedorn. De zaak werd geraffineerd ingekleed. Ik kreeg twee
Panoramiek-programma's aangeboden. Ik geloof dat ik keihard heb teruggespeeld.
Carel had per memo aan Ton Neelissen gevraagd, of hij mij bij de
Panoramiek-redactie wilde hebben. Antwoord: ‘Ik kan Oltmans niet aan.’ Er werd
gedraaid en touw getrokken, maar ik hield vast aan mijn eis dat ik mijn volle
honorarium, als overeengekomen voor 1969, wilde ontvangen. Carel liet zelfs het
woord ‘rechtbank’ vallen, maar dat deerde me niet. Hagedorn bleef napraten om een
verhaal te vertellen over een Marokkaanse jongen in Tanger.

21 oktober 1969
Botsing met mam. Zij vond dat ik niets deed. ‘Je rijdt maar in je autootje en laat je
door Peter als een dweil behandelen.’238 Allemaal pijnlijk en vervelend.
De uitspraak in het ongeluk met de wielrijdster: zes maanden niet rijden, plus
twintig dagen subsidiair of vijfhonderd gulden boete. Belachelijk.

22 oktober 1969
Carel Enkelaar heeft mij op de hoogte gebracht van zijn eigen gevecht binnen de
NOS. De Raad van Beheer zal zich over de affaire buigen. In 1963 gaf Carel te kennen
weg te willen bij het Journaal dat hij heeft opgezet. Hij zette een uitwisseling met
Eurovisie op; men moest nooit proberen successen eindeloos te prolongeren. Hij
ging als directeur naar Joop Geesink.
Nadat de Omroepwet ging lopen werd er een programmastaf gevormd met een
programmacommissaris, de heer Rengelink. Deze zocht een chef-staf en haalde Carel
weg bij de KRO. Carel moet eerst hebben geaarzeld, maar nam de job toch aan, nadat
er overeenstemming was bereikt over de plaats van het Journaal binnen het
programmabestel. Toen Carel bij het Journaal wegging waren er twee kandidaten
voor opvolging, A.H. van de Veen en Joop Simons van de NCRV. Carel adviseerde
tegen de aanstelling van Simons. Toen er in 1966 dus sprake van was dat Carel hoofd
van de programmadienst van de NTS zou worden stelde Simons alles in het werk om
die benoeming tegen te gaan. Carel Enkelaar werd uiteindelijk toch de chef van Joop
Simons en van het Journaal. Simons zou dan ook geen gelegen-
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heid voorbij laten gaan om zich bij tal van zaken aan de leiding van Enkelaar te
onttrekken. Dat was dus de reden en de achtergrond dat in 1966 het NTS-Journaal
niets van mijn films en interviews uit Indonesië nam, omdat Carel mij naar Indonesië
had gezonden en Simons het eigen NTS-materiaal, uit haat tegen Enkelaar, ongebruikt
liet en elders andere films aankocht. Zo zijn dus onze manieren in Hilversum. Ik
begreep er indertijd dan ook geen moer van waarom mijn films ongebruikt bleven.
Nu is het duidelijk.
De medewerkers van Simons - zoals ik tijdens het staatsbezoek aan Mexico in
1964 zelf kon constateren - beklagen zich bij Enkelaar en elders over de diverse
idioterieën van Simons. Het Journaal gedroeg zich steeds meer als een zelfstandige
zendgemachtigde. Enkelaar wees Simons herhaaldelijk op deze ongewenste
ontwikkeling. Simons verscheen niet op interne stafbesprekingen. Carel vindt dat er
een veel meer geïntegreerde samenwerking moet komen tussen de programmadienst
en het Journaal. Hierover is nu al drie jaar een volledige interne ‘oorlog’ aan de gang
en nu staat de kwestie op springen. Bovendien werd de kwaliteit van het Journaal
door het gelazer met Joop Simons alleen maar steeds slechter. Enkelaar heeft die
situatie nu jarenlang geslikt en zich rustig gehouden, overal en elders gewezen op
de onhoudbaarheid van de situatie, hoe Simons zich eenzijdig aan zijn leiding onttrok,
en eindelijk schijnt Rengelink hem als een donderslag bij heldere hemel in het gelijk
te hebben gesteld. De Raad van Beheer is nu gealarmeerd geraakt en kroonleden van
de NOS bemoeien zich intensief met het conflict. Al die tijd gokte Simons op
Rengelink en dat gaat hem nu opbreken. Al mijn gelazer bij de NTS en nu de NOS
kwam dus eigenlijk voort uit het feit dat Carel Enkelaar met me samen wilde werken.
maar dat vervolgens gestook en sabotage van de zijde van het Rengelink-Simons
kamp uitlokte, tot bij Scala toe. Carel gaf carte blanche om met de achtergronden
van het interne NOS-conflict wat te doen.
Ik nam contact op met Jolle Jolles bij het ANP, die me een hufter zond, terwijl hij
me de chef-buitenland van het ANP had beloofd. Ik telefoneerde eveneens met J.J.F.
Stokvis bij de Telegraaf, die me vroeg de informatie aan Frank de Jong door te geven,
iemand waar ik al helemaal geen respect voor had.

23 oktober 1969
Hilversum
Ontmoette Wibo van de Linde in de Jonge Haan. Mijn kans

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

182
bij de AVRO schijnt om Slotemaker en Siebe van der Zee te draaien. Wibo bleef
geïnteresseerd, althans dat zei hij.

24 oktober 1969
Frank de Jong schreef vandaag precies die anti-VARA-reportage in de Telegraaf die
Carel Enkelaar nodig had. Mijn nauwkeurige informaties aan De Jong hebben toch
gewerkt.
Ontmoette bij toeval Henk Hofland en André Spoor in Americain, later aangevuld
met Harry Mulisch. We spraken drie uur en haalden vele oude verhalen op. Henk
keek in mijn boek Love and Will van Rollo May en merkte op: ‘Hij zegt steeds
hetzelfde,’ wat dus nergens op sloeg.
André Spoor vertelde een huizenhoog dossier van mij te hebben gezien op de
Nederlandse ambassade in Washington DC waarvan de toenmalige persattaché
(Hoogendoorn) had gezegd: ‘Oltmans heeft gelijk.’ Hofland blijft zeggen dat W.
Verrips zich heeft doodgereden vanwege dreigende deurwaarders. Klinkklare onzin.
Hij kende Verrips dus ook helemaal niet en zeker niet zoals ik. Dat was het laatste
waardoor Verrips zich zou laten intimideren: een deurwaarder. Hofland projecteert
steeds weer zijn eigen kleinheid in anderen. Ze bleken wel geïnteresseerd in de
JFK-affaire en mijn gesprek volgende week in Londen met Bernard Fensterwald van
het onderzoekscomité naar de moordaanslagen. Henk concludeerde dat mijn public
relations department gewoon slecht was.
Bij het Algemeen Handelsblad heeft zich blijkbaar een gevecht met de messen op
tafel ontwikkeld over de vroege editie, wat voor Henk aanleiding was met aftreden
te dreigen. Want toen dit drama plaatsvond was medehoofdredacteur André Spoor
in Joegoslavië met vakantie. Henk vond me verder nog opvallend mager geworden
en ‘ongezond.’ Moet hij nodig zeggen. Hij zei ook nog dat zijn vader een employé,
die had gestolen, diens zonde vergaf om hem in een levenslange dienaar te veranderen.
Toen hij wegging zei hij op sarcastische toon: ‘Ik moet naar mijn gezin.’ En tegen
André het grapje: ‘Els Bongers (VARA) lijkt eigenlijk precies op mijn moeder.’239 En:
‘Jij was eigenlijk de enige, Wim, tegen wie mijn moeder de laatste dertig jaar van
haar leven werkelijk heeft gesproken.’240 Hij vroeg, heel karakteristiek of ik ook even
wilde betalen, wat hij en Spoor hadden geconsumeerd. Zij hadden geen geld bij zich.
Ik zei: ‘sorry, maar nee.’ Hofland is er erg snel mee om ander mensen als
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‘maffe zakken’ af te doen, maar ik vind het pas maf om door Rollo May te bladeren
en dan te zeggen: ‘Ik denk niet dat het een goed boek is.’
Henk Hofland zei dat het enige wat hij zich nog van Nijenrode herinnerde de scène
was dat we samen aan de rand van de vijver zaten te praten. ‘Ik gooide steentjes in
het water. Jij werd blauw van woede. We hebben toen gevochten. Jij lag onder! Dat
vond ik zalig.’ ‘En ik heb nog nooit zo hard gelopen.’
Fred Emmer zei me dat Joop Simons de strijd heeft verloren en weg zal gaan bij
het Journaal.

25 oktober 1969
Professor Richard Allen gaat het Witte Huis verlaten als Nixons adviseur. Zal wel
om Henry Kissinger draaien.
Eindelijk zag ik Erik van der Leeden weer.
Woonde in Dilligentia een voorstelling van Nel Oosthout bij. Zij was prachtig in
de Rinoceros van Ionesco.

26 oktober 1969
Reed met mam naar de Veluwe naar het voormalige jachthuis De Roekel bij Otterloo,
van mijn grootvader H. van der Woude. Zij wees me wat grootvaders slaapkamer
was geweest. Zij sprak weer heel veel.

27 oktober 1969
Ontmoette Bertie Hilverdink in Americain. Hij begon met twee mee-eters uit mijn
gezicht te verwijderen. Hij zag er uitstekend en opgewekt uit. We zijn bij moeke
gaan eten.241

28 oktober 1969
Twee kaarsen gebrand in het Begijnhof.
Vond een nieuwe uitgave van Van de koele meren des doods.242 Heb nooit echt
contact met Van Eeden gehad en kwam niet verder dan pagina 35.
Time heeft een cover story over homoseksualitieit. Geleidelijk veranderen de
attituden. Amerika produceert acht miljard amfetaminetabletten per jaar.
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Poek Zumpolle zei over haar huwelijk: ‘Sinds een jaar heb ik een nieuwe methode
uitgewerkt. Ik zeg op alles ja en doe toch waar ik zelf zin in heb.’ Zij voegde er aan
toe: ‘Een man geeft
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zijn nederlaag niet openlijk toe.’ Ik had willen antwoorden: ‘Ik ben geen man, maar
een mens.’
Bertie Hilverdink zei ook al: ‘Ik wind me over niets meer op,’ sprekend over zijn
‘huwelijk’ met zijn Franse vriend. ‘Ik zeg, oh, ja, je hebt gelijk en intussen ga ik mijn
eigen gang.’
En Samuel Beckett ging er van uit ‘that there is a voice that goes on inside
consciousness’. En: ‘At the end of all the work, there is nothing but dust.’

29 oktober 1969
Voel ik me bevrijd van Peter of verarmd? Datzelfde gevoel, wanneer ze een zenuw
uit een kies verwijderen en je voelt iets essentieels te hebben verloren, voor altijd.
Bertie verzorgt de Elisabeth Arden-stand in de Bijenkorf.
‘De schrijver heeft een paar seconden het gevoel dat hij, bij het schrijven van een
gedicht, het tekort te boven komt. Als je niet schrijft is er niets (...).’ - Jacques
Hamelink
Het model Joop Sandé is bij Richard in New York. Zou hij al terug zijn?
Jan Cremer heeft Posita en dochter weer aan hun lot overgelaten. Hij had een griet
in Vlissingen, in Rome en all over the place. Het oude liedje.

30 oktober 1969
Tante Annie Wibaut, met stok, bracht mam een bezoek. Ik observeerde hen
nauwkeurig, want tante Annie behoort tot haar studievrienden uit de jaren twintig in
Amsterdam.
Joop Sandé zegt Richard in New York slechts via de telefoon te hebben gesproken,
want Richard woont nu samen met het model Hans Geerlofs.243

31 oktober 1969
Erbarmelijk geslapen. Sta op met Shalomo van Bloch. ‘Das Gefühl ist die
ursprünglichste Wechselwirkung des Ich mit sich selbst’. Of, zoals Hegel zei: ‘Das
Gefühl, das dumpfe Weben des Geistes’. Ook professor Rümke heeft geconstateerd
dat le bonheur ne se raconte pas en hoe weinig psychologen tot dusverre over het
gevoel van geluk hebben geschreven.244
Had een afspraak met André Spoor, maar hij liet verstek gaan. Hij wil in een nieuw
boek, vertelde Henk Hofland, de geschiedenis van het vaderland van na 1914
analyseren. Henk zou via
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de krant wat doen aan Jef Lasts André Gide-herdenking. Henk vroeg: ‘Denk je dat
Jan Cremer getikt is?’
‘In zekere zin ja,’ antwoordde ik.
‘Waarom schrijft Eddy Lachman nooit over jeugdproblemen in Frankrijk,’ vroeg
ik.
Henk: ‘Te druk met flikkeren.’

1 november 1969
Ik had mr. L.H. Slotemaker van het bestuur van Nijenrode om hulp gevraagd om bij
de AVRO te kunnen komen. Hij bedankte voor toezending van De Verraders en zei
de kwestie aan Wibo van de Linde over te laten. Tegen Wibo had Slotemaker gezegd:
‘Ik ken Oltmans niet genoeg, ik laat het aan jou over.’
Bertie vond Peter veranderd. ‘Zijn onschuld is verdwenen.’

2 november 1969
Brussel
Bracht Bertie Hilverdink hier, die een andere show voor Elisabeth Arden moet
verzorgen. Hij somde zijn tien geboden voor me op, onder andere: 1. Wees geen
open boek. 2. Zwijg en vertel niets. 3. Wanneer je om iemand geeft hang dan niet
om zijn nek. 4. Niet laten merken hoe erg je geïnteresseerd bent. 5. In je hartje omhels
je Peter, maar je laat niets blijken.

3 november 1969
Hotel Albergo, kamer 51. De receptioniste begon met te verklaren dat twee heren
niet in een twijfelaar konden slapen. Daar hebben we ons dus niets van aangetrokken.
Bertie heeft nog altijd zware pijnen als gevolg van zijn rugoperatie. Toen ik naast
hem in bed lag kwamen de herinneringen als golven terug, toen ik hem twintig jaar
geleden in Amsterdam ontmoette. Erg triest allemaal.
Rollo May schrijft over het demonische in de ziel. ‘In my heart’, said Yeats, ‘the
demons and the gods wage an eternal battle.’ May: ‘Consciousness can integrate the
demonic, make it personal. This is the very purpose of psychotherapy.’
‘Our error is that we let our convictions limit our perceptions.’ - Rollo May

4 november 1969
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Een heerlijke dag met Peter. Ik stelde voor dat we misschien een parttime baan zouden
kunnen vinden op een psychologisch laboratorium. ‘Sta er open voor,’ zei hij. Hij
moet met nuttige dingen bezig zijn om niet gedeprimeerd te raken. Di-
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ner met Wil Ledel, de modetekenaar.245 Wil kende Willem Alfrink en noemde hem
‘een gevaarlijke intrigant.’

5 november 1969
Zelfs Cees Meijer draait er na al die jaren feitelijk omheen of ik columnist bij het
Zaanse sufferdje kan blijven.
Zette in Schiller aan André Spoor de JFK-George de Mohrenschildt-affaire
nauwkeurig uiteen, inbegrepen de bemoeiingen van Gerard Croiset.

6 november 1969
W. Alfrink zag vanmorgen een keppeltje op mijn hoofd en vroeg of ik van Joodse
afkomst was. De enige voorouder die, voorzover ik weet, Joods was, is de vrouw
van Abraham Oltmans (1811-1973), Harriett Calmer (1815-1877), geboren in Berbice,
Zuid-Amerika. Hij zag lichtgroene kleuren bij mijn voeten en handen, ‘maar helaas
niet bij mijn hoofd.’ Hij veranderde in een speaking medium toen hij mijn laars
vasthield. Toen ik van Nijenrode kwam, aldus Alfrink, was ik ongenaakbaar geweest,
maar door de omgang met Peter was ik, dankzij Peter, een ander mens geworden.
Luisterde en dacht er het mijne van.
Ontmoette professor W.F. Wertheim en vroeg hem mij te helpen Peter op gang te
krijgen. Hij telefoneerde met professor Frits Grevel, al zeven jaar lector in de
kinderpsychiatrie. Ook professor Ernst Utrecht was aanwezig. Hij vertelde dat Pak
Ali Sastroamidjojo indertijd al had onderkend dat Subandrio een leugenaar was.
Oud-ambassadeur Howard Jones is dit jaar naar Indonesië geweest en heeft Bung
Karno bezocht. Suharto was ertegen, maar onder Amerikaanse druk moest hij
toestemmen. Eerst liet Suharto voorstellen dat Sukarno en Jones elkaar op een
huwelijksreceptie zouden ontmoeten, maar ambassadeur Jones had dit geweigerd en
de vraag gesteld: ‘Hebben jullie Sukarno gearresteerd of niet?’ Toen Jones naar
Wisma Jaso, de villa van Dewi ging, omhelsden Bung Karno en de oud-ambassadeur
elkaar. De oud-president nam Jones mee in een zijkamer en sloot de deur. De
officieren, die Jones begeleidden, durfden niets te doen. Utrecht sprak ook over de
jarenlange tegenstellingen tussen Subandrio en Mas Ruslan Abdulgani. Ik vertelde
hem over de confrontatie op Istana Merdeka tussen president Sukarno, kolonel Sutikno
en mijzelf. ‘Vleierij van Sutik-
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no,’ zei Wertheim direct. Maar professor Utrecht, als Indische jongen, begreep
onmiddellijk dat Sutikno's benadering toen geen vleierij was. Wertheim had beter
moeten weten.
Ik kon onmiddellijk door professor Grevel worden ontvangen. In de wachtkamer
zat nota bene Charles Röell, de tweelingbroer van Inez.246 Hij was onvoorstelbaar
dik geworden, ongeschoren en durfde niet naar me te kijken. Hij was nu dus patiënt.
Wat ontzettend zielig. Professor Grevel verzuimde zich te excuseren dat ik zestig
minuten moest wachten. Hij was ook een beetje doof, maar maakte wel aantekeningen
op een vel papier. Was ik iets opgeschoten?
's Avonds gingen we naar een voorstelling van Seth Gaaikema. Toen ik op een
gegeven moment in mijn eentje zeer moest lachen, merkte Seth op: ‘Daar zit een
verlate pater.’

9 november 1969
Was gisteren in Kapellen-Erft, West-Duitsland bij Harisanto. Zijn zoontje Margasanto
heet nu Tony. Hij is cute, erg Indonesisch en Santo is tevreden. ‘He reacts, like me,’
zegt Santo, ‘but I do not experience him as my son, but like another person, like
Margaret.’ Zijn vrouw merkte op dat Richard alles was wat zij zou hebben willen
zijn, indien zij een jongen zou zijn geweest. Ik heb haar nooit helemaal kunnen
volgen. Sprak gelukkig zeer intens met Santo alleen. Hij vindt het een positieve zaak
dat er steeds meer tijd vrijkomt voor de mens om na te denken (alsof hij dit ook zal
doen). Al zou er een atoomoorlog komen, er zouden genoeg mensen overblijven om
de nooit eindigende cyclus van mensen voort te zetten. Europa zou de gevoels- en
denkbodem moeten kweken als vitale tegenhanger van het Amerikaanse imperialisme.
Hij noemde als voorbeeld dat in West-Duitsland studenten cellen vormden om
bepaalde oudere hoogleraren gewipt te krijgen. Hij was in Afrika geweest en was
geschokt door het ontbreken van iedere cultuur. Stapte bij Netty en Enkie Feldhaus
van Ham binnen.247 Ze vonden De Verraders te veel een poging tot rehabilitatie. ‘Dat
heb jij niet nodig.’
Peter blijft centraal. Gisteren sprak ik met de heer Helder, onderwijsinspecteur te
Amsterdam. Hij zei dat hij Peter uitstekend zou kunnen gebruiken.
We gaan regelmatig naar Amerbos kijken en hebben reeds allerlei meubels en
attributen zoals vloerbedekking en gordijnen
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gekocht. Tegenover mijn nieuwe huis is een school in aanbouw. Het zou ideaal zijn
als Peter er les zou kunnen geven. Peter zei gisteren in de auto: ‘Soms heb ik het
gevoel langzaam dood te gaan: ik zou zeven dagen willen slapen.’ Hij was dankbaar
voor wat ik probeerde van de grond te krijgen: werk dus.

9 november 1969
Eindhoven, Cocagne
Brandde twee kaarsen hier tegenover. Ik deed het voor Peter, Santo, Richard en Loet.
Feitelijk moet je er iedere dag opnieuw bedacht op zijn dat het je laatste kan zijn.
‘De ideale liefde,’ aldus Henry de Montherlant, ‘is een liefde die niet wederkerig
is.’248
George de Mohrenschildt schrijft dat de chef van politie in Dallas, Texas thans
bereid zou zijn om de waarheid over Lee Harvey Oswald te vertellen. Deze Jesse
Curry was bezig een boek over de moordaanslag te schrijven. Hij gaat zeggen dat
het waarschijnlijk is dat Oswald onschuldig was. George schreef: ‘Just imagine, this
bastard police chief, was silent all these years, because he was worrying about his
job. It is so typical.’ De Mohrenschildt doceert nu aan Bishop College, een
negercollege, ‘and I will arrange for your appearance’.249 ‘You will fall in love with
some kids. Even the tough activists are fine.’ Zijn dochter Nadya had hem toegegeven:
‘I had a crush on Willem’. Later zou hij het artikel toesturen met een apart briefje
bijgesloten: ‘I think it's important for us since it brings out the questionable aspect
of Oswald's guilt. Love, George.’250
Ik sta al enige tijd in contact met Bernard Fensterwald Jr., directeur van het
Committee to Investigate Assassinations in Washington DC. Hij schreef me mij in
Amerika te verwachten.
Sprak van 12.00 tot 14.00 uur met Ton Neelissen van de NOS. Ik vertrouw hem
nog minder dan Hagedorn en met Kees van Langeraad is hij helemaal niet te
vergelijken. Hij zei dat hij slechts twee programma's van me wilde kopen voor
Panoramiek, dat hij schijnt te gaan leiden en dat was dan meer een zoethoudertje,
omdat ik plotseling was opgezegd in plaats van dat men werkelijk interesse had.

11 november 1969
Gerard Croiset legde uit dat ik onmogelijk én vriend én televisiespion van George
de Mohrenschildt kon zijn. Dit was mo-
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reel niet verantwoord. In 1936 kende hij een zekere Scholten. Hij was een vriend,
maar NSB-er tegelijk, dus moest hij met de man breken. Hij adviseerde om De
Mohrenschildt bij een volgende ontmoeting te zeggen waar het op stond. Hij vond
dat ik Bernard Fensterwald niet meer moest vertellen dan dat ik een bekende van
George was en dat ik naar Sylvester Dason toewilde.251 Hij was er van overtuigd dat
de periode waarin mensen koud gemaakt werden, die zich te veel met de JFK-zaak
bemoeiden, voorbij was.252

12 november 1969
Hilversum
In een telefooncel lag een Volkskrant. Ik zag dat ze bezig waren met een auditie voor
de musical Hair. Waarschuwde Peter. Ik spoedde mij naar het De la Mar theater en
sprak met Piet Meerburg (ja, die body-builder) en met de Britse regisseur Spinetti.
Peter zal om 17.00 uur een auditie doen.

13 november 1969
Peter had weer autorijles en kwam enthousiast terug. Hij had achteruit leren rijden.
We bezochten samen de onderwijsinspecteur, de heer Herder, die een nieuwe
afspraak met een andere functionaris voor Peter zal maken.
Joop Sandé, het model, was in Figurform en zag er in zijn blootje absoluut zalig
uit. Ik voel iets voor die jongen. Vertrouw hem. Ik liet hem merken dat ik wist dat
hij de koffer in was geweest met Peters Milaanse fotograaf. Hij bloosde. Het deed
me veel.

14 november 1969
London, Hotel President
Het allerlaatste bericht op het BBC-nieuws was dat de prins van Wales 21 jaar is
geworden.
Bernard Fensterwald en de schrijver Paris Flammonde (met een stok) wachtten in
de lobby. Gisteravond hebben we na het diner tot 01.15 uur in de kamer zitten praten.
Ik heb de indruk dat dit comité van Fensterwald absoluut geen stap verder zal komen
bij het onderzoek naar de moord op president Kennedy. Zij denken beiden dat George
de organisator van Dallas is en dus schuldig is. Ze weten alleen niet hoe en waarom
de schietpartij
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plaatsvond. Zij werken eveneens aan de affaire van dominee King en de verdwijning
van en moord op Patrice Lumumba. Niemand begrijpt wat Oswald in Mexico heeft
uitgespookt. Nog een onbeantwoorde vraag: had Oswald een stuk metaal in zijn
hoofd? Ik vroeg waar dat nodig voor was? Daardoor heeft hij onder hypnose
gehandeld. Hij had elf dagen in een ziekenhuis in de Sovjet-Unie doorgebracht. Werd
hier deze ijzeren plaat toen ingebracht?
Beide heren spraken spottend over Jim Garrison wat me irriteerde, want Garrison
leek me uitzonderlijk veel serieuzer bezig, dan wat ik hier aan indianenverhalen
hoorde. Ze zoeken allemaal hetzelfde antwoord, maar je vraagt je af wie wiens vriend
is. De Franse diplomaat Alphonse Hervé zou een boek hebben geschreven over de
moord op JFK waar maar driehonderd exemplaren van in omloop waren. Niemand
ziet kans een exemplaar in bezit te krijgen. Fensterwald had met de chief inspector
van Scotland Yard geluncht. Er was niets uitgekomen.
Ze opperden het plan om op een of andere manier George de Mohrenschildt LSD
toe te dienen opdat hij zou gaan spreken. ‘We zouden ook zijn huis van
geluidsapparatuur kunnen laten voorzien.’
Filmde Bernard Fensterwald twintig minuten met een crew van Keeling Film
Productions. We gingen naderhand naar een pub. Als Fensterwald naar Dallas zou
gaan om met George te spreken zou hij een body guard huren. Hij wilde het liefste
met George en mij naar Mexico. Het boek van Paris Flammonde komt spoedig uit.
Hij begint aan een tweede studie over James Earl Ray. Bud en Paris maken er full
time banen van. Ik ben alleen met George bezig, omdat Croiset hem identificeerde.
Bud sprak uitvoerig met Marguerite Oswald, die hij een egomaniak en gek noemde.
Dat maakte me inwendig woedend, want ook al was zij door alle druk over het paard
getild en afgedreven geraakt, in de grond van de zaak had zij gelijk.
Paris Flammonde maakte op mij bijna steeds de indruk van een asshole. Hij drinkt
veel whisky en zegt weinig zinnigs. Toen ik vertelde dat Jeanne haar hondjes op hun
pussy zoende bleef Fensterwald er ongeveer in. Vanmorgen zei hij: ‘I needed that
laugh last night after another depressing and unsuccessful day.’ Ik was op tijd in
Amsterdam terug om Jef Last in Laren in het Rosa Spier-huis te gaan ophalen voor
de André Gide-meeting in Maison Descartes. Hij zei dat hij zich verwend voelde.
Hij stond met hoed, sjaal en jas (die weer uit ging) op me te wachten. Geen enkele
krant had geholpen de zaak te publiceren. Hij
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wist niet dat Elseviers zijn artikel ‘Weg met taboes’ had gepubliceerd. Had een
exemplaar voor hem meegebracht. Hij blijft een strijdbare oude baas. Ik ben het
weinig met hem eens, zoals over Egypte of Israël, en hij vindt nota bene dat Sukarno,
na de overdracht van Nieuw-Guinea, had moeten aftreden, maar ik heb toch een
zwak voor hem en anders wel voor Gide. Ik moet hem Sjef noemen.
Eerst sprak S. de Gorter, cultureel-attaché van de ambassade in Parijs. Gevolgd
door een rede van de Franse schrijver Roger Stéphane. Daarna sprak Jef Last.
Inderdaad - en dit was ook altijd mijn verwondering over Gides dagboeken - hij
noemde zelfs de naam Alfred Dreyfus niet toen in Frankrijk die zaak het land op zijn
kop deed staan. Dat is bij mijn dagboek ondenkbaar, tenzij ik smoorverliefd ben,
zoals deze twee jaar met Peter. Voor Gide kwamen volgens Last eerlijkheid en
rechtvaardigheid op de eerste plaats en dan pas problemen en sociale toestanden.
Tijdens zijn reis door de Congo schreef hij eens: ‘The less intelligent a European is,
the more he will look upon a Congolese as an animal.’
Santo schreef: ‘I love life’. Ik dacht: geen wonder zoals hij leeft. Antwoordde hem
van binnenuit. I do not love life. It is sad. Rain. Alone.
Nam Leonard Freed mee naar Thermos, de nichtensauna, om foto's te hebben voor
het boek met Peter de Boer. Ik had seks met een neger. Leonard bestudeerde deze
activiteit.

15 november 1969
Kwam Jan Cremer tegen. Hij is weer samen met Posita. Hij wilde de boerderij van
Hugo Claus bij de Franse grens voor een kwart miljoen kopen. We aten samen. Jan
Buis van Bruna was er ook bij, want van hem zullen de centen moeten komen.253 Hij
schepte op dat hij een secretaresse steeds op de plee bij Bruna neukte; dat hij een
paard voor tweeduizend gulden uit een slachterij had weggekocht dat nu een
springpaard van zijn dochter was. Hij leek gesteld op zijn zoon van elf jaar. De zaak
Kennedy was morsdood.254 Zijn salaris bestond uit zes cijfers. Maar ik vond hem
toch aardig.
Rob van Amelrooij gaf me een exemplaar van De Verraders, gezet voor de
pocketuitgave.255

253
254
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Door Jan leerde ik die avond Jan Buis kennen, die de komende jaren een aantal boeken van
me zou uitgeven.
In 1977 gaf hij een pocket van me uit over de JFK-affaire.
Voor het kon verschijnen ging Van Amelrooij op de fles.
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16 november 1969
Pakte een schilderijenkist uit die in 1960 uit Zuid-Afrika met mijn ouders was
meegekomen en heb het schilderij van de koetjes waar mam zo op gesteld is,
beschadigd. Het geeft me een enorm schuldgevoel. Heb nog niets gezegd. Twee
schilderijen zijn voor mij: de hulk met scheepjes op het strand en een stadsgezicht
van Amsterdam door Alexander Oltmans (1814-1853). Gerard Croiset adviseerde
me met De Mohrenschildt en de andere heren naar Mexico te gaan. Er kon geen
sprake van zijn om George LSD te geven, maar Bernard Fensterwald was een uiterst
slimme man. Ik vond het tegendeel. ‘Ze gebruiken jou voor hun publiciteit.’
Santo loves life. To love life, you have to love people. Whom?

17 november 1969
Woensdag wordt het huis, Amerbos 205, aan mij overgedragen. Het windt me zeer
op. Voor het eerst helemaal een eigen plek. Was met mam bij het graf van vader.
We aten samen in de Roskam.

18 november 1969
A life without love is no life.

19 november 1969
Bussum
We zitten in montagekamer 131. Van de George de Mohrenschildt-film uit 1967 is
vijfendertig minuten weggegooid, dus er zijn nog geen vijf tot acht minuten van over.
Ik belde Carel Enkelaar die beloofd had de film onder zijn hoede en bescherming te
nemen. Belde Gerard Croiset: ‘Zijn ze gek geworden,’ was zijn reactie. Het is
onvoorstelbaar. Van Jeanne de Mohrenschildt hebben we dus niets meer. Het komt
er op neer dat ik in 1967 alles heb geriskeerd om toch naar Dallas te gaan en de
moeite (en het gevaar) voor niets is geweest.
Eerst was mijn film met Clay Shaw weg. Na veel zoeken werd deze in een kast
bij de Scala-redactie teruggevonden. George de Mohrenschildt blijft onvindbaar.
Van de Jim Garrison-film bleek in het origineel te zijn geknipt. Een rotdag dus. Het
begon trouwens al met mam die me er van beschuldigde dat ik meestal de beste
kwaliteit koos voor wat ik voor mijn huis aankocht. Eigenlijk heeft mam mij haar
hele leven nooit anders benaderd dan door me te frustreren.
Ging met Peter naar Amerbos. We kregen de sleutels.
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21 november 1969
Slaap voor het eerst in het nieuwe huis.

22 november 1969
Zat vanavond alleen in mijn studeerkamer in Amerbos vervuld van gemengde
gevoelens over een heerlijk huis en intense triestheid.
Vanmiddag tijdens het nasynchroniseren van de nieuwe Kennedy-film kreeg ik
tranen in mijn ogen. Ik heb er de Dvorákmuziek in verwerkt, die ik bij de begrafenis
van mijn vader liet spelen.
Reed vele malen heen en weer gegaan tussen Bilthoven en Amerbos om mijn
spullen, die niet bij Van Nimwegen waren opgeslagen, te verhuizen.

23 november 1969
Vanavond werd onze Kennedy-film getoond ter gelegenheid van de herdenking van
Dallas zes jaar geleden. Ton Neelissen gaf me volledig credit. Ik keek naar de film
bij Gerard Croiset, die een aantal nieuwe opmerkelijke dingen zei. ‘Besef je,’ zei hij,
‘wat deze film een reclame voor jou is?’ Ik hoop dat Peter de film heeft gezien.
Bertie Hilverdink heeft zijn platte Javaanse neus in een puntneus laten veranderen.
De operatie in Parijs duurde drie uur. Waanzin. Hij schrijft er in extenso over, met
tekeningetjes erbij.

24 november 1969
Mijn eerste echte dag op Amerbos. Het oud Engelse massief eiken bureau van mijn
grootvader en daarna van mijn vader is uit Bilthoven gearriveerd. Peter schittert door
afwezigheid. Ellen Thomassen was mijn eerste bezoekster. Zij bracht bloemen mee.
Ze blijft bedisselig en wilde allerlei details meteen anders.

25 november 1969
Mam schreef me een lieve ‘Veel geluk in de nieuwe woning’- kaart. Zij had de
Panoramiek-uitzending over JFK prima gevonden: ‘En laten we hopen dat het een
geslaagde comeback bij de NOS zal zijn, die duurzaam zal zijn.’ Ze gaf het nummer
van de timmerman in De Bilt die zij kende, en die mijn boekenkasten zal komen
timmeren.
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Ontmoette Loet op Schiphol. Hij kan het geld voor zijn laatste vlieglessen om
piloot te worden niet bij elkaar krijgen. Hoe te helpen? Hij wordt volgend jaar al 32
jaar.
De Yamaha-vleugel is gekomen.
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26 november 1969
Carel Enkelaar zegt dat mijn JFK-film inderdaad als comeback moet worden gezien.
Eindelijk positief nieuws.

27 november 1969
Hoe bespottelijk het ook eigenlijk is, diezelfde Mochtar Lubis, die tegen mij wilde
procederen met Malik en Widjatmiko in 1967, beklaagt zich nu in de Telegraaf over
dezelfde corrupte generaal Ibnu Sutowo van Pertamina op wie ik in 1966 in De
Spiegel een zoeklicht liet schijnen.

28 november 1969
Mam en tante Jetty kwamen naar het huis kijken. Mam bracht een bougainville mee.
Tante een azalea. Ze dronken een kopje koffie. Toen ik ze later nazwaaide wilde ik
maar een ding: dat mijn vader erbij had kunnen zijn.
Na de sportschool ontmoette ik Joop Sandé. Ik krijg het warm van die jongen. Hij
trekt me enorm aan. Maar ik ben niet alleen maar uit op een seksnummer. Dan maar
liever niets.

30 november 1969
Haalde Emile van Konijnenburg van het Centraal Station af. Hij bleef voor de lunch.
Hij bubbelde van anekdotes over Bung Karno. Ik moedigde hem aan deze te
verzamelen en een boek te schrijven. Hij was het er mee eens dat wij de enige twee
Nederlanders waren, die Sukarno het beste hadden leren kennen. Het intiemst. Hij
gaf me The Peter Principle van dr. Laurence J. Peter cadeau.

1 december 1969
Luister naar Sirènes, Debussy. Lag wakker over Peter. Heb dagboeken van 1940 en
1941 ingekeken. Griezelig. Sommige gebeurtenissen komen terug alsof ze gisteren
plaatsvonden. Zat in stomme verbazing te lezen. Emotionele ervaring. Lag in bed na
te denken, wat ik zou zeggen tegen hem, wanneer Peter uiteindelijk zou arriveren.
Ben mam in Bilthoven gaan halen. Zij nam de honden mee. Ze vond het schilderij
van Peter door Fred de la Bretonnière niet geslaagd, want zij zei: ‘Gelukkig valt hij
in werkelijkheid mee.’ Zij had haar tools meegenomen, een vrij groot mandje vol
met borstels, poetslappen, boenwas en andere benodigdheden. Zij zette het bureau
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van mijn vader helemaal in de was. Het rook heerlijk in de kamer. We lunchten
samen en het verbaasde me dat zij om 16.00 uur niet doodmoe was toen we
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voor de terugrit en een diner in de Roskam richting Bilthoven vertrokken.

2 december 1969
Typisch Holland, een ambtenaar belde aan om over personele belasting te spreken.
Ik ben en blijf echter ingeschreven in New York. Hij wilde alle kamers zien en maakte
aantekeningen in een blauw schoolschrift met een afgekloven geel potloodje. Hij
was waarschijnlijk met de fiets.

3 december 1969
Kon niet slapen. Nu heb ik een eigen huis en ik mis Peter ieder moment. Meer tranen.
De NOS heeft, zegt Ben Klokman, mijn JFK-film uit routine internationaal
aangeboden. Niemand hapte toe. Het interesseert geen hond meer of Kennedy uit
een straat werd doodgeschoten of door wie.

4 december 1969
Broer Theo was hier. Hij vond het huis fantastisch en verzekerde me dat het een
uitstekende investering was. Hij vond alles prima behalve het schilderij van Peter.
Het deed hem aan een bioscoopreclame voor een film denken, The Lost Man, ‘om
in je garage te hangen.’ Theo en Nellie komen niet met Kerstmis vanwege de stank
van de honden (wat sterk overdreven is) ‘en al het geouwehoer.’ Om naar zoiets te
moeten luisteren maakt me stil en verdrietig.
Heb opnieuw door dagboeken gebladerd. Een oneindig trieste ervaring. Alles
herhaalt zich steeds maar weer zonder enig bevattelijk doel of reden.
Peter zwijgt al vijftien dagen. Kon niet slapen.
‘Every thought destroys as it creates.’ - Rollo May

5 december 1969
In totale verbazing en met een gevoel van ongeloof bekeek ik gisteravond foto's van
mezelf als teenager, die ik in geen jaren had gezien. Ik vond een brief van de moeder
van mijn vader, oma Haag. Mevrouw Klink schreef dat zij niet kon slapen, omdat
zij wist dat ik ongelukkig was. De brief verbaasde me heel erg. Ik begrijp steeds
beter dat wanneer ik al deze details niet had genoteerd en brieven en foto's niet had
bewaard, ik over het verleden vrijwel niets meer geweten zou hebben, laat staan op
betrouwbare gronden.
Ontmoette Jaap Drabbe. Hij was in Miami, Florida bij Frieda
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en haar man Peter Bieling geweest.256 Ze wonen in een fantastisch huis met een
zwembad binnen. Ze hebben vier dochters. De ouders van Frieda wonen om de hoek
en zijn er veel over de vloer. Dat is nu precies het soort voorland dat ik tegen ieder
prijs heb willen ontlopen. Bieling liever dan ik. Frieda schijnt tegenwoordig
bijouteriekistjes te maken, die zij voor veertig dollar verkoopt. Vooral werd de
rijkdom van de Bielings onderstreept.

7 december 1969
Kees van Langeraad heeft in de staf gezegd mijn JFK-film ‘adembenemend’ te hebben
gevonden.
Zag Midnight Cowboy. Jon Voight vind ik een zeer aantrekkelijke acteur.

8 december 1969
Heb mam en de honden weer in Bilthoven opgehaald. De boekenkasten waren nu
ook gereed. Zij vond de study subliem geworden. Zij hielp met alles en nog wat.
Wreef opnieuw het bureau in. Repareerde met houtlijm de door de verhuizing
afgebroken stukjes. Haar gezicht is toch rimpeliger geworden. Zij doet mij sterk aan
grootmama denken. Zo'n dag komt nooit meer terug.
Trof Peter in zijn kamer aan het Thorbeckeplein. Hij ging mee naar Amerbos. Hij
vond de zitkamer ‘super’ en ‘perfect’. Hij liep overal rond en bood aan het
mahoniehout van de getimmerde kasten voor me te vernissen. Hij vond het huis
kennelijk heerlijk. Het leek een droom dat hij er na twee weken eindelijk was.

10 december 1969
Peter bekende dat hij zich al een aantal maanden eigenlijk in een ‘slaaptoestand’
bevond, waardoor hij zich steeds rot voelde. We spraken over bezitvorming en hij
zei: ‘Ik wil niemand bezitten en wil ook door niemand bezeten worden.’ Peter:
‘Wanneer je met iemand een nummer hebt gemaakt en je ziet hem later met een
ander meegaan, krijg je een gevoel wat je niet moet hebben.’ Hij stelde zelf voor
thuis eten te maken, dus voor het eerst op Amerbos.
Hij had Van de koele meren des doods uitgelezen en begreep dat deze beschrijving
van hoe een vrouw langzaam gek werd mij niet lag. Hij dacht dat het script zich beter
voor televisie zou le-
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Ik was van 1957 tot 1960 met Frieda Westerman getrouwd. Zie vorige Memoires.
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nen dan Couperus. Eens had Couperus aan een journalist gezegd dat hij zelf Eline
Vere was. Na het eten stond hij op zijn hoofd ter bevordering van de spijsvertering.
Hij kookte heerlijk. Supergezellig. Hij gebruikte voor het eerst de grill. Een wijntje
- waar ik niets om geef - maar dit hoorde bij onze eerste maaltijd op Amerbos. Na
een zachte voorbereiding verdween hij omstreeks middernacht naar het
Thorbeckeplein.

12 december 1969
Meer rot nieuws. R. Keedick boekte maar twee lezingen. Wat te doen? Dit is het
elfde jaar dat ik op een professionele basis lezingen in Amerika geef. Loopt dit nu
ook ten einde?
Frits zei: ‘Je krijgt een tekening voor je nieuwe huis.’

13 december 1969
De Feldhaus van Hammen kwamen. Netty speelde Cesar Francks Variations
Symphoniques. Ze hield een vurig pleidooi Peter te laten schieten en kreeg er tranen
bij in de ogen, wat me roerde. Zij behoren tot de weinige echte vrienden. Man en
Muis werd op TV uitgezonden.

14 december 1969
Nachtmerrie. Reed tegen een ijzeren balk. Deze schoof op. Iemand zei om het niet
te doen, maar daarom deed ik het met mijn karakter dus juist wel. De balk tuimelde.
Ik kreeg een doodsschrik. Hij viel op het hoofd van mijn vader. Er was een gat en
bloed. De mens is een onding.
Ik hoor en zie niets van Peter. Zou hij met Philip mee naar Amerika zijn? Daar zit
ik dan in mijn paleisje, alleen. Beckett zegt in de Nieuwe Linie dat de meeste
ontmoetingen vergeven zijn van schijnbeelden en schijnzekerheden. Een echte
ontmoeting met iemand die om allerlei redenen niet eerlijk is, blijft onmogelijk.
Heb Henk Hofland uitdrukkelijk gevraagd eens naar mijn huis te komen kijken.
Hoor en zie niets. Erik en Helga van der Leeden kwamen wel.

16 december 1969
Peter was met Philip Nasta naar Londen geweest en keerde alleen met de boot terug.
Kocht van Samuel Beckett: Hoe het was.257
257

Samuel Beckett, Hoe het was, De Bezige Bij, Meulenhoff, Amsterdam 1968.
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's Avonds naar een voorstelling van het Nationale Ballet. Prachtig. Hij genoot intens.
Rudolf Nuyerev danste. In de pauze wilde Peter de hal van de RAI niet oversteken,
‘te veel licht.’ Dan schrik ik en vraag me af wat ik kan doen om hem zich anders te
laten voelen. Hij had gedroomd en zei: ‘Denk eraan het op te schrijven, want ik
droom nooit. Ik was in een appelboomgaard, die van jou was en gapte appels. Toen
betrapte je mij en zei: “ik geloof dat Peter het ook doet.” Ik werd woedend en gooide
een appel naar je, die op je uiteenspatte.’ Een tweede droom: ‘Ik kwam in een lokaal,
waar ze opnamen voor Cremers film aan het maken waren. Jan kwam aan op een
paard. Hij moest een bocht maken, viel eraf en begon hard te huilen.’

18 december 1969
Heb een abonnement op de Volkskrant genomen omdat ik me dermate erger aan de
shit op de voorpagina van de Telegraaf. Heb ze opgebeld en opgezegd. Ik schreef
hoofdredacteur J.J.F. Stokvis: ‘Neem de shit van heden: smokkel in minivuurwapens,
rover in de tram, een juffrouw in Californië en een Duitse staalfabriek. De wereld
staat in brand en u komt met een journalistiek aanzetten welke in geen enkele relatie
staat tot de oorsprong van wat een voorlichtingsapparaat behoort te zijn. Uw krant
zet bovendien dermate de toon voor nieuwsspreiding hier; ergens sleept u de hele
Nederlandse pers mee om Telegraafachtige journalistiek te bedrijven (...). Het is mijn
stellige mening dat wat de Telegraaf doet een duidelijke vorm van misdadigheid is,
ten detrimente van iedereen, in dit land. Ik begrijp niet dat u zich hiertoe leent. Toen
ik u enige tijd geleden sprak wees ik u er reeds op dat uw buitenlandpagina meestal
nergens op leek (...). Ik begrijp heel goed dat u zich gezien het aantal abonnees op
de borst slaat en u zich laat verleiden om te denken dat you are doing a terrific job
selling a newspaper, maar in mijn ogen is wat u doet een vorm van gigantische
oplichterij.’

19 december 1969
Ben me bewust hoe weinig perfect dit dagboek is. Neem de bijbehorende knipsels.
Ik geloof, en ben er wel zeker van, dat ik veel heb verzameld wat weg kan. Verder
dat er oneindig veel meer wordt gedacht en gebeurt dat nergens staat. Het blijft
allemaal jammerlijk onvolledig. Toch blijven proberen en doorgaan.
Wibo van de Linde vond mijn JFK-film ‘voortreffelijk.’ Hij is nog steeds voor me
bezig bij de AVRO.
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21 december 1969
Gisteravond gaven we onze eerste dinner-party. Oergezellig. Peter prepareerde
heerlijke dingen. Hij noemde me alleen soms Philip.

26 december 1969
Parijs
We zijn voor Kerstmis - na weer emotionele dagen - in Hôtel de France et Choiseul
beland.
We hebben de Chagall-tentoonstelling bezocht.

27 december 1969
We zagen Satiricon met Richards flirt Hiram Keller uit Hair. Ook zagen we een
documentaire over Arthur Rubinstein met te veel waardeloze opnamen over diens
privé-leven en veel te weinig muziek. Rubinstein: I am making love when I play, my
heart sings.
Terug op Amerbos prepareerden we een maaltijd. Hij bleef voor het eerst slapen.
Ik lag naar zijn profiel te kijken. Voor mij is hij dan een engel.

31 december 1969
In zijn oudejaarsgesprek met de Telegraaf, dat een traditie schijnt te zijn geworden,
valt Joseph Luns opnieuw Robert F. Kennedy aan en noemt hem ditmaal ook nog
‘anti-Nederlands’. Iemand uit de Kennedy-groep moet antwoorden, misschien Theodor
Sorensen. Luns is gek. Hoe durft hij dit te zeggen.
Harry Hagedorn heeft zijn vriendje Peter terug, precies als ik heb voorspeld. Ik
ben blij voor hem.
Vreemde oudejaarsavond. Schumanns Symphonic Variations. Het is na
middernacht. Peter heeft hasjiesj meegebracht en rookt verwoed. Ik stopte wat van
dit spul in mijn pijp, heb zitten paffen, maar waarschijnlijk verzet ik me er mentaal
tegen, want het doet me niets, terwijl Peter bezig is in dromenland te geraken.

Nieuwjaar 1970
Koud. Stralende zonneschijn.
Zette Peter af op het station in Utrecht, want hij ging naar zijn moeder in Tilburg.
Bracht mam rode tulpen. We aten in de Roskam. Tante Jetty gaf me de Sonatine van
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Ravel, wat technisch onhaalbaar voor me is. Later staarde ik naar mam, toen zij
televisie keek. Het maakte me ontzettend triest. Zij lijkt nu zo oud te worden. Zij had
Peter op TV gezien in Man en Muis.
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2 januari 1970
Mams tulpen lagen nog in de auto. Vergat ze te geven.
Gisteravond was er veel activiteit in huize Gerard Croiset. Een Mrs. McKay was
verdwenen in Londen. Hij concentreerde zich op die zaak. Een Brit, Eric Cutler,
arriveerde met een sjaal en handschoenen van de dame, ook met foto's en kaarten.
Hij eindigde zijn visie in een schuur op een oude boerderij. Eerst had hij een
kleurenfoto van de vrouw in handen en schrok zich een ongeluk, want zij stond voor
de schuur die hij had beschreven. Het oude liedje van beelden door elkaar halen. Hij
had een beeld van Mrs. McKay onder het ijs en een ander dat zij nog in leven was.
Cutler, een man uit het advertentiewezen, droeg voor de feestelijke gelegenheid een
rode anjer in het knoopsgat. Croiset kreeg een aardige indruk van de vrouw, maar
zei ook: ‘Misschien is haar man wel blij dat hij haar kwijt is.’ De opnamen van Henry
Croiset van de ontmoeting Cutler-Croiset nam ik mee naar Associated Press, die er
honderd gulden voor betaalde.
Studeer op Doctor Gradus ad Parnassum (Debussy). Arthur Rubenstein zegt,
wanneer hij piano speelt: ‘Sings his heart’. Ik zeg: ‘Dan zingt mijn ziel.’
Richard Thieuliette is al enige tijd met Hans Geerlofs in Amsterdam. Ik zag hem
eenmaal. Hij belde dat hij met Hans naar zijn moeder ging in St. Dizier. Ze dineren
bij Wil Ledel. Small world. Later belde Peter en had veel te vertellen. Hij was blij
in zijn eigen bed te slapen. Zijn zus, de non, was thuis. De poes had een poot gebroken.
Ook John van Haagen belde en Anneke Verrips.
Nu zijn zelfs de generaals Suadi en Sudirgo in Indonesië gearresteerd. Dat is een
zeer slecht teken. Meneer Suharto blijft maar aan de gang. Wat is er toch in Indonesië
aan de hand en waarom rebelleert dit volk niet tegen het militaire regime?
Otto Reik overleed in New York.

3 januari 1970
Was bij mam maar kon het niet over mijn lippen krijgen dat ik geld wilde lenen voor
de vleugel en de nota van Greeve, in Hilversum.

4 januari 1970
Haalde mam en de honden uit Bilthoven. Zij was de hele dag in mijn huis bezig. Ik
vond dit een heerlijk gezicht. Ik haalde Peter van het CS. Hij prepareerde een heerlijke
maaltijd. Later kwam ook broer Theo. We hadden een gezellig diner.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

201

7 januari 1970
Bij het eerste ochtendlicht merkte ik dat Peter, naast me, even keek of ik er wel was
en hij sliep weer door.
Een vlinder is stervende in de keuken. Hij zat met de vleugels tegen bedauwde
ramen geplakt. Later is de vlinder helemaal bijgekomen.
We wandelden in de stralende zon op het strand.

8 januari 1970
Twee rode rozen op de blanke sneeuw, die het graf van mijn vader overdekt.
Probeerde Wibo van de Linde te bereiken. Ik hoorde hem op de achtergrond zeggen:
‘We zullen Oltmans opbellen op onze tijd, als het ons goed dunkt. Hij hoeft niet
driemaal per dag te bellen.’ Alsof ik dat deed! Is dat de man met wie ik zou moeten
samenwerken?
Bij de NOS zijn de gefilmde gesprekken met dr. Margaret Mead, de zwarte
psychiaters Cobbs en Grier in San Francisco en de conversatie met dominee Bevel
nog steeds onvindbaar. Van Hofwegen maakte dus weer vijven en zessen. Met Carel
Enkelaar loopt alles altijd supervlot. Hij ging akkoord duizend gulden te betalen voor
een bezoek aan George de Mohrenschildt. We spraken bijna twee uur samen. Ik legde
hem de affaire Joseph Luns, die steeds maar weer de Kennedy's aanviel om zijn eigen
smerige, mislukte Nieuw-Guinea-straatje schoon te vegen, van A tot Z uit. Ik kreeg
zijn fiat om een documentaire samen te stellen om te bewijzen dat Luns liegt. Carel
is de enige bij de NOS, die een dergelijk onafhankelijk besluit ter plaatse rustig neemt
en oog heeft voor de historische implicaties van zo'n film.
Mam wil een paar ACF-aandelen verkopen om te helpen voorkomen dat ik 10,5
procent rente voor een lening zou moeten betalen.

9 januari 1970
Ik ga straks naar Amerika en zou niet gerust zijn als ik Peter niet hielp met de huur
van zijn kamer. Hij kreeg er tranen van in zijn ogen.
Ton Neelissen zei akkoord te gaan dat ik vijf interviews voor de nieuwe
Kennedy-film maakte om via de VS te bewijzen dat Luns liegt.
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10 januari 1970
Peter is naar een uitzendbureau gestapt. Hij kwam nog laat uit de stad naar Amerbos.
Vandaag had ik bezoek van professor Ernst Utrecht en een Chinese vriend. Utrecht
heeft een pamflet over Sukarno/Suharto258 geschreven.259
Ik had een artikel geschreven over de Kennedy-film (uitgezonden op Panoramiek)
over de moord in Dallas. Ton Neelissen wist te melden dat het gezet en al op de
drukpers van het Algemeen Handelsblad had gezeten, maar dat Henk Hofland het
eraf heeft laten gooien. De lul.

11 januari 1970
PANAM-vlucht 75 naar New York
We vliegen over ‘ons strand’ naar de zee. Ik ben dankbaar deze trip weer te kunnen
gaan maken, maar ik zou liever bij Peter zijn gebleven.
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Ernst Utrecht, Sukarno/Suharto Kosmo-Story nr. 11-12. Uitgave Sjaloom, Odijk, p. 52.
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New York
12 januari 1970
New York
De US Immigration Service vroeg me honderd-en-een domme nodeloze vragen en
vertraagde mijn aankomst. Ze wilden me eerst voor de films, die ik bij me had,
importbelasting laten betalen.
De vlinder in de keuken leefde gisterochtend nog steeds. Schreef Peter twee pagina's
vanuit de United Nations.
Vlieg met American Airlines naar Detroit, Michigan. John Osborne schrijft in de
New Republic dat Richard Nixon is veranderd. Hoe komt de man erbij. Hij is
hoogstens erger geworden dan hij was.
Werd afgehaald.

13 januari 1970
Saginaw, Michigan
Sprak in het Temple Theatre voor achttienhonderd mensen. De ontmoeting met
studenten was minder. Tijdens de lunch kreeg ik eenenvijftig geschreven vragen.
Heb ze meegenomen. Alleen al het beantwoorden ervan kostte vijfenzeventig minuten
extra.
Er stond vanavond een plezierig artikel door James W. Henderson in de Saginaw
News. In een andere plaatselijke krant schreef Betty Hansen een vierkolomskop:
Doing too much, Thinking too little. Dat is was natuurlijk ook precies wat ik had
proberen duidelijk te maken.
Vloog met een Otter van Trans Michigan Airlines naar Detroit en terug naar La
Guardia.

14 januari 1970
Sprak met Fred Jordan bij de Grove Press zoals George de Mohrenschildt per brief
had aangeraden. Hij was inderdaad in het boek van George en Jeanne geïnteresseerd.
Theodor Sorensen, Arthur Schlesinger Jr. en nu ook Robert Komer, de man van
de pacificatieplannen voor Vietnam, zijn bereid over de uitlatingen van Luns gefilmd
te worden. Schlesinger adviseerde Komer ook te nemen en Komer adviseerde
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(de mij uit Indonesië bekende) professor Guy Pauker eveneens te filmen.

15 januari 1970
Probeerde me vanmorgen in bed voor te stellen hoe Peter zich vandaag zou voelen.
Willebrord Nieuwenhuis vertelde me dat de overheid in New York mij weer
vreesde. Wie weet hebben ze in de smiezen dat ik nu voor eens en voor altijd een
eind wil maken aan het onbedaarlijke geklets van Luns c.s. Op de afscheidsreceptie
van ambassadeur Duco Middelburg zou Leopold Quarles Willebrord hebben gevraagd,
waar ik momenteel mee bezig was. Nieuwenhuis: ‘Houd je nooit op met sarren?’
Dat zijn dan je collega's, die je werk om de historie proberen recht te trekken als
sarren omschrijven!
Ik informeerde Jeanne de Mohrenschildt per telefoon dat ik er een dezer dagen
aankwam. Zij vond dat ik te kort bleef en zei: ‘I'll murder you’. De hemel mag weten
waar dit op sloeg.
Telefoneerde Peter. De advertentie met zijn foto voor Samson shag was in alle
kranten verschenen. Nam de nachtvlucht van TWA flight 94 naar San Francisco. Door
het tijdsverschil kom ik om 02.30 uur in Californië aan en ga dan in de sauna aan
Turk Street slapen. Zag Loet nog even. De golven tussen ons weerkaatsten love. Hij
droeg identiek dezelfde Frye boots als ik deze week heb gekocht.

16 januari 1970
Turk Street lived up to the expectations. Een jongen kreeg er niet genoeg van mijn
penis in zijn mond te houden. Het duurde wel een kwartier voor er wat gebeurde.
Juist toen ik weg wilde gaan liep ik tegen een andere guy met een ringbaardje aan
en verzeilde in een tweede nummer.
Schreef Peter over de activiteiten hier.
Vlieg naar Los Angeles.

15.30 Universal Studios, Hollywood
Ben in Bob Wagners trailer, die hier een film maakt. De TROS had me gevraagd een
gesprek met hem te filmen. Ik voel me met deze filmfiguren minder op mijn gemak
dan met de Schlesingers, Komers en Sorrensens omdat ik bij deze laatsten tenminste
iets weet over de materie waarover gesproken moet worden. Wat moet je aan Bob
Wagner vragen?
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17 januari 1970
Hollywood
Werkte met Ralp Luce van UPI Television. Na lunch in de Universal Studios reden
we gisteren dus naar de set. Peter zou genoten hebben van de atmosfeer. Wagner
was bezig met een opname aan een graf. Het viel me op dat er veel zwarte acteurs
rondliepen. Het moest regenen, dus werd er kunstmatige regen gemaakt. Sprak
vijfentwintig minuten met Wagner in zijn trailer. Hij nam het plezierig op en zei:
‘Relax, I have time’. We spraken over zijn kinderen, over politiek, Paul Newman,
Hair en Oh, Calcutta, zelfs over Boys of the Band, over zijn vliegerij en over Holland.
Nam een taxi naar Flores Street en ontmoette Bill Bast en zijn vriend Paul Huson.
Paul maakt buitengewoon mooie schilderijen. Hij schreef een boek over hekserij.
Hij droeg het aan Bill op.260
Filmde Robert Komer en Guy Pauker261 op het terras in de zon aan het zwembad van
Komers huis. Nu vertelde Komer zelfs dat hij ook mijn memorandum over
Nieuw-Guinea aan Walt Rostow van 5 april 1961 dat ik op het Witte Huis
overhandigde262, had gelezen. Hij, Komer, was naar JFK gegaan en had de president
gezegd: ‘There must be a lot of Dutchmen that disagree with Dutch Government
policy.’ Hij zei verder: ‘John Kennedy was a fast reader. He grabbed problems
immediately, and took quick decisions (...).’ Robert Kennedy was veel meer in die
dagen ‘an instrument’ geweest, die zijn broer tot steun was. Joseph Luns was
ongetwijfeld uitstekend in NAVO-beleid, de EEG en aanverwante problemen. ‘I told
Kennedy,’ zei Robert Komer, adviseur van JFK letterlijk, ‘Bernhard disagrees.’ Komer
bracht Schlesingers boek The Thousand Days naar het zwembad en begon passages
aan te wijzen, die hij van belang achtte. Ook dat hij juist de architect was geweest
van het aanbieden van de Amerikaanse goede diensten om het Nieuw-Guinea-conflict
voor eens en voor altijd goed op te lossen.
Ik had eigenlijk te doen met mevrouw Komer. Hij riep wel darling naar haar, maar
toch met een nare ondertoon. Zij wilde een kleine taperecorder aansluiten, maar dat
lukte niet en er ontstond een vreemd geluid. Zij voelde zich opgelaten. Ze nam foto's
van ons. Ambassadeur Komer vond de verklaring
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(van Luns) dat de Kennedy's anti-Nederlands waren: ‘Hard to sustain: in fact I am
almost incredulous at any suggestion that either President Kennedy or his brother
should harbor anti-Dutch sentiments.’
Hij benadrukte zijn eigen kennis van zaken over wat er op het Kennedy-Witte
Huis om ging. Hij begreep ook niet hoe iemand (inbegrepen Luns) de Amerikaanse
politiek inzake Nieuw-Guinea (West-Irian) in de jaren 1961-1963 als anti-Nederlands
kon brandmerken. Komer: ‘Quite on the contrary, we saw ourselves as performing
rather a useful service to the Dutch Government, in enabling it to disengage from a
particularly difficult sort of residual colonial remnant of the Dutch East Indies.’
Ambassadeur Komer benadrukte dat het beleid vis-à-vis Nederland en Indonesië een
JFK-beleid was. Komer: ‘I remember reading reports. I was in the White House and
on the staff of Bobby Kennedy's visit to Indonesia in February 1962. I was present
at one or two of the conversations on the subject, that Bobby had with the President.
I think it is really over-imaginative to suggest that Robert Kennedy was taking an
outspoken anti-Dutch attitude in his actions on behalf of John F. Kennedy.’ Ik kon
me geen afdoender uitspraak van een autoriteit, jarenlang nauw met de Kennedy's
verbonden, voorstellen om het geklets van Luns de grond in te boren. Komer zei zich
desnoods te kunnen voorstellen dat sommige mensen gevoelens koesterden, als door
Luns geuit, maar ‘one should look also at the result of our policy’. Zo was het
natuurlijk ook precies. De Kennedy's hebben niet alleen de nek van Luns gered, zij
hebben Nederland een dienst van onschatbare waarde bewezen, want dankzij de
brightheads in Den Haag waren we in 1961 bezig in een full-scale oorlog met
Indonesië terecht te komen, met als inzet Irian.
Professor Guy Pauker van de Rand Corporation in California263, gespecialiseerd
in Indonesië, noemde de Haagse politiek ten aanzien van Jakarta sedert 1949 ‘really
incomprehensible’. ‘Because for the sake of retaining West-Irian Holland gave up
an enormous store of goodwill, a major economic and cultural interests in Indonesië.’
Vrij schaamteloos - met een oog gericht op het Suharto-regime - gaf Pauker volmondig
toe dat al had hij Sukarno en Subandrio gekend:
‘I had even more very many friends among the top Indonesian
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military which few scholars have or had.’ Een voornaam argument van professor
Pauker was dat de Nederlandse politiek tegen Indonesië dit land steeds verder in de
armen van de Sovjet-Unie dreef, zoals door enorme wapenleveranties bestemd om
Irian te bevrijden. Ook vroeg ik ambassadeur Komer nog, of hij op de hoogte was,
van wat Luns een gentleman's agreement noemde, dat Washington had toegezegd
Nederland tegen Indonesië te helpen indien er een conflict over de Papoea's zou
ontstaan. ‘That bothers me very much’, aldus Komer. Hij kon zich niet uitspreken,
zei hij, over wat er zich had afgespeeld voor JFK in januari 1961 op het Witte Huis
kwam: ‘But what I can say is, that during the entire period of my involvement in the
White House with Indonesian policy, which meant working very closely with our
Department of State as well, I do not recall any understandings, gentlemanly or
otherwise, that we reneged upon - the phrase you use264 - in the course of attempting
to help bring the Netherlands and Indonesia to a compromise settlement of the
West-Irian issue. I simply do not remember any such thing.’265
Ik beperk mij hier tot het weergeven van de in die dagen gefilmde
interviews in Amerika om te bewijzen hoe Joseph Luns wat rond
Nieuw-Guinea gebeurde ten zijne gunste bewust zat te verdraaien266 aan
de hand van de oorspronkelijke NTS-vertalerscripts, die nog in mijn bezit
zijn. Of de films nog bestaan, weet ik niet. Er is bij de NOS zoveel sabotage
van mijn werk geweest, zelfs de George de Mohrenschildt-film, die met
enig levensgevaar tot stand was gekomen, bleek later inderdaad
weggegooid. Een kort geding tegen de NOS en Carel Enkelaar om de film
boven water te krijgen mocht evenmin baten. Ik neem overigens aan dat
de NOS-vertalers normaal hun werk deden. Iets anders was dat mijn
gesprekken en films doorgaans door een team van mij opzettelijk
saboterende ‘medewerkers’ werden gemonteerd en aan flarden geknipt.
De enige opname die integraal, op enkele minuten na, werd uitgezonden
was die van 44 minuten met Jim Garrison, de Officier van Justitie te New
Orleans, die de Kennedy-moord onderzocht. Deze werd dan ook over de
hele linie meer dan enthousiast ontvangen. Een soortgelijke opname met
president Sukarno in 1966 ging op enkele minuten na in zijn geheel de
prullenmand in. Wat betreft hetgeen uiteindelijk door de NOS werd
uitgezonden voelde ik me al-
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Dus niet ik, maar Luns verklaarde steeds weer dat de VS hun beloften en toezeggingen niet
waren nagekomen.
Komer sprak zeven jaar nadat dit gebeurde.
Ronald Gase zou later een studie laten verschijnen.
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tijd alsof ik op krakend ijs liep. Of ik bevond me tijdens montages zelf in
het buitenland of ik werd zodanig uit de studio's geweerd dat ik niet de
minste invloed kon uitoefenen op het uiteindelijke product.

18 januari 1970
Dallas, Texas
Louis Fischer, de schrijver, is overleden. Ik mocht hem graag. Hij stond op mijn
lijstje van te interviewen personen in verband met de film die ik aan het maken was.
Die mogelijkheid is nu dus voorbij.267
Ambassadeur Komer dacht overigens dat JFK door een fanaticus was omgebracht.
Men is te lui om werkelijk na te denken. Hoe kan een man als Komer zichzelf dit
wijs maken? Wat ik tot dusverre op mijn eentje over Oswald heb ontdekt wijst
(bewijst) op een complot.
Mijn toestel van Delta vlucht 32 was een uur te laat. George de Mohrenschildt
had een boek van Alberta Moravia zitten lezen terwijl hij op me wachtte. Hij zag er
gezond en gebruind uit, als altijd, ook door het vele tennisspelen. In de auto gaf hij
hoog op over Bishop College wat voor hem love on first sight was geweest. Spoedig
kwamen we op Oswald en JFK Hij zei in een boek van Kenneth Galbraith te hebben
gelezen dat deze vooraanstaande Amerikaanse intellectueel het bijna erger vond om
Lee Harvey Oswald op televisie te zien neerschieten, dan de moord op de president,
omdat het elimineren van Oswald een tragische weergave was van hoe corrupt en
verziekt Amerika was geworden. Jeanne zag er ook prima uit, maar blijft te veel
drinken. Zij is bezig met het ontwerpen van tennisoutfits voor dames onder de naam
Smash Line en haar meisjesnaam, Jeanne leGon. Zij toonde me een collectie, waarmee
zij naar een modeshow in Austin, Texas moest.
Ik vertelde George dat Bernard Fensterwald van het Washingtonse Comité van
Onderzoek hem er van verdacht via een vriendin in Mexico bij de Dallas-affaire
betrokken te zijn. Hij antwoordde: ‘Tell him, I killed the President, since Jackie
would not blow me anymore. Anyway, now she got Aristotle Onassis (...).’ Het
verwonderde hem inderdaad dat Jim Garrison ook in Fensterwalds Comité zat. George
vermijdt alle publiciteit, in de eerste plaats vanwege zijn professoraat (Russisch en,
ik geloof dat het ook Geschiedenis was). Over ons manu-
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script zei hij nu: ‘I couldn't care less whether our book about Oswald will be
published. This country is not worth it.’ Hij gaf me honderd pagina's van zijn boek,
geschreven over de voetreis die ze samen door Midden-Amerika hadden gemaakt.
Hij vroeg deze naar Grove Press te brengen. Hij was al tien dagen ergens anders
gaan wonen in een poging Jeanne van het drinken af te houden, maar het had niets
geholpen.

19 januari 1970
JFK- Airport
Gisteren keerde ik met American Airlines naar New York terug en dineerde met mijn
manager Barbara Applegate. 's Avonds sprak ik een paar uur met Loet over zijn
toekomst. Hij wil nog steeds proberen zijn brevet als piloot te halen.
Onbeschrijflijke paniek vanmiddag. Verloor in Manhatten mijn dagboek en Peters
brief. Dashed all over town to trace it en vond het in een fotowinkel terug. De
zenuwtoestand tart iedere beschrijving.
Peter schreef dat hij tot de toneelschool was toegelaten en het bericht te laat kreeg,
zodat hij de eerste les al miste. Hij gaat vrijdagavond naar zijn eerste toneelonderricht.
Het maakte hem eigenlijk een beetje down en dit vond hij onverklaarbaar. Hij had
in een adem Hermann Hesse's Siddharta uitgelezen. ‘Prachtig in zijn beschrijving
en puurheid van personnage. Je moet het ook lezen.’ Hij scheen ook nog steeds een
kans te hebben om in de musical Hair te komen. Mijn oude Nijenrode-collega Bruce
Hartman - op wie ik voor Peter een beroep heb gedaan - gaf hem ‘een vrij
gecompliceerde, genuanceerde improvisatie’ op de auditie voor Hair. ‘Ik was vrij
rustig en iedereen was erg vriendelijk.’ Hij heeft het gevoel: ‘dat het werkelijk een
beetje begint te lopen de laatste tijd.’ Hij vervolgde: ‘Wat zal jij weer met allerlei
idiote mensen in aanraking komen tijdens je Amerikaanse reis. Toch wel fijn zo drie
weken er tussenuit en te weten dat je zalige huis op je wacht.’ Iemand had hem
eveneens om foto's gevraagd voor een casting in een film van Visconti in Rome.
Intussen heb ik Theodore Sorensen ook al weer gefilmd. Hij was Special Counsel
op het Witte Huis van JFK en al jarenlang met de Kennedy's persoonlijk bevriend.
Hij schreef Decision-Making in the White House,268 gebaseerd op zijn uitzonderlijke
kennis van JFK, met wie hij sedert 1953 heeft samengewerkt,
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toen John Kennedy voor het eerst senator werd. Sorensen leek me een waardevoller
bron dan Joseph Luns over de vraag of de Kennedy's anti-Nederlands waren geweest.
Sorensen zag er zelfs jonger uit dan ik hem had geschat. Hij merkte overigens privé
tegen me op dat hij niet dacht dat Edward Kennedy in 1972 zou proberen op het
Witte Huis te komen. Ik begon mijn vraag aan Sorensen aldus: ‘The Dutch Foreign
Minister is very liked and very popular and highly respected in Holland, because he
is one of the best statesmen in the history of our country. However, he continues to
accuse the Kennedy brothers for having acted against the interests of the Netherlands
in the West-Irian matter.’
Sorensen: ‘I would say that both Kennedy brothers, as exemplified during John
Kennedy's Administration, recognized that the best interests of the United States
were served by the closest possible ties with Europe and the greatest possible
assistance to all the nations of Europe. In particular they (the Kennedy's) liked
Holland. They liked the Dutch. They liked the people of your country, I might add,
from personal observation and testimony. The President (Kennedy) was an admirer
of Foreign Minister Joseph Luns.’
‘Hoe legt u dan uit’, was mijn volgende vraag, ‘dat meneer Luns nog onlangs op
31 december 1969 heeft gezegd dat Robert Kennedy en de Kennedy's in het algemeen
anti-Nederlands waren en tegen de belangen van Nederland handelden?’ ‘I would
not attempt to explain Mr. Luns' motives,’ aldus Sorensen. ‘I think in this case,
however, he is mistaken. The Kennedy's acted really to preserve the peace in part of
Asia and the Pacific and in a larger sense the peace of the World. Because any major
conflict between Holland and Indonesia would have had very serious ramifications
for many other nations. Sometimes a nation needs to be helpen by its friends even
when that nation doesn't realize it is being helped. When President Kennedy was in
the Senate, he advised the French to let Algeria have its independence before it
became a bone in the throat of the French Government. The French were angry at
the advice and yet events proved JFK to be correct. It is a shame that presidents of
the United States have not been more responsive to the advice of their friends
overseas, who have told them to avoid a policy of massive intervention in Vietnam.
Because Vietnam now has become a terrible drain on our country, on its morale, its
politics, its economy. And we would have been better off if we had listened to our
friends' advice. I think President Kennedy was in this instance (Nieuw-Guinea) doing
a
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great favor to the people of the Netherlands, by avoiding their becoming bogged
down in a terrible war with Indonesia, which would only have drained their young
men and their economy and their position in the world.’
Er was natuurlijk geen effectievere, noch een gezaghebbender manier, om
het gehamer van minister Luns op de anti-Nederlandse daden van de
Kennedy's, tegengesproken te krijgen. Ik ben er, mede in het licht van wat
er de hieropvolgende weken zich zou afspelen, volkomen van overtuigd
geraakt dat Luns uitstekend inzag dat juist de Kennedy's zijn nek - en die
van de Nederlandse regering - redde door onder de zogenaamde druk van
Amerika uit Nieuw-Guinea te kunnen ophoepelen, wat dan ook prompt
na de bemoeienissen van de VS gebeurde. Wetende dat het niet was te
verwachten dat ‘loopjongen’ ambassadeur J.H. van Roijen in Washington
de regering Kennedy duidelijk zou maken, welke niet onaanzienlijke
krachten in Nederland - verzameld rond de persoonlijke vriend van prins
Bernhard, dr. Paul Rijkens - hartgrondig waren gekant tegen het beleid
van Luns en de regering in de kwestie Nieuw-Guinea, en Indonesië in het
algemeen, was ik dus op 5 april 1961 zelf naar het Witte Huis gestapt en
had adviseur Walt Rostow van een en ander effectief op de hoogte gebracht.
Sedert mijn eerste reis naar Jakarta in 1956 analyseerde ik het Nederlandse
belang namelijk reeds identiek als de industriëlen rond Paul Rijkens (en
prins Bernhard) dit deden en zoals de Amerikanen, de Kennedy's, Sorensen,
Komer en Guy Pauker dit nu ook duidelijk uiteen hadden gezet. Luns zat
de zaak nog altijd te verlakken - om zijn straatje schoon te vegen - en dit
wilde ik proberen met de komende film aan te tonen.

20 januari 1970
Minneapolis, Minnesota
Dit was de derde maal dat ik werd uitgenodigd door de Minneapolis Woman's Club.
Deze keer hadden de dames ook hun echtgenoten uitgenodigd, omdat zij van mening
waren dat ook zij mij dienden te horen.
Tijdens de lunch zat ik naast een zakenman die in mineralen handelde en bezig
was zijn business in Indonesië uit te breiden. Ik luisterde naar hem en zei dat hij
evenveel over Indonesië wist als JFK, het Pentagon, het State Department, de CIA en
Allen Dulles over Cuba wisten toen ze de landingen bij de Varkensbaai lieten
uitvoeren.
Vloog naar La Guardia terug met United Airlines samen met Air France-president
voor Amerika, Henry Marescot.
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21 januari 1970
Logeer bij Barbara Applegate, 520 East 81 Street daar mijn flat in Kew-Gardens weg
is.
Willebrord Nieuwenhuis probeerde erachter te komen wie ik tot dusverre had
geïnterviewd. Ik gaf hem slechts de naam van Theodore Sorensen, omdat die slijmjurk
altijd bezig is witte voetjes bij ‘de autoriteiten’ te halen.269
Filmde een andere Witte Huis-medewerker van de Kennedy's, Michael Forrestal.
Dit gebeurde in zijn bureau in Wall Street. In 1962 had hij van ambassadeur Komer
diens taken overgenomen, nadat Komer naar Vietnam was gezonden om daar het
notoire pacificatieprogramma op te zetten. Die overname voltrok zich terwijl de
onderhandelingen in de VS tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea onder
leiding van ambassadeur Elsworth Bunker in volle gang waren. Dus, vroeg ik, of hij
had kunnen waarnemen dat de Kennedy's tegen Nederlandse belangen handelden of
op enige wijze uiting gaven aan anti-Nederlandse gezindheid.
‘I would say, quite to the contrary,’ aldus Forrestal. ‘The principal interest of
President Kennedy - and as I recall, his brother joined him in this - was to make an
effort, to see what the United States could do to help Holland out of a very difficult
situation (op Nieuw-Guinea) and avoid getting itself involved in what could have
become an unpleasant and bloody confrontation many many thousands of miles away
from its own shore.’
Ik vroeg: ‘You mean all out war?’
Forrestal: ‘Yes, this seemed to us a clear possibility.’
Ik: ‘The war had already begun.’
Forrestal: ‘Yes, there was interaction with the Indonesian attempt by force to move
into New-Guinea. And I think, it was the president's concern - in fact I know it was
- principally to assist Holland as much as possible to avoid making a mistake which
perhaps the United States may be making right now in Vietnam.’
Ik: ‘JFK heeft indertijd gezegd, en Arthur Schlesinger herinnert hieraan in zijn
Duizend Dagen toen hij zei: “The Dutch are free to blame the US for the outcome if
only they would permit the problem to be settled”.’270
Forrestal: ‘Haha, yes. Kennedy was above all a politician. He

269
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Daarom zou André Spoor hem uiteindelijk bij de NRC aannemen (door de redactie ‘de miskoop
van de eeuw’ genoemd) en onlangs zag ik nog dat hij op 15 september 1990 samen met de
nieuwe hoofdredacteur Ben Knapen prins Claus mocht interviewen.
Arthur M. Schlesinger Jr., The Thousand Days, Houghton, Mifflin Company, Boston 1965,
p. 534.
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fully understood that this very emotional situation between Holland - particularly
emotional on the side of Indonesia - that it would be helpful if somebody could be
blamed. It would make both sides feel better. And I think he (JFK) was quite prepared
to accept any kind of blame. As far as I know he never criticized people who blamed
him for doing anything in this area (Nieuw-Guinea).’
Ik: ‘Maar nu president Kennedy er niet meer is - en we leven nu in 1970 - is het
de moeite waard de geschiedenis over deze zaak op een rij te zetten. Luns gaat door
met de Kennedy's van anti-Nederlandse gezindheid te beschuldigen en hij zegt nu
zelfs dat Robert Kennedy de Nederlandse positie in Indonesië zou hebben verraden.’
Forrestal: ‘I think, that is a thoughtless statement. It would have to come from
somebody (Luns dus) whose personal views were so strong and perhaps so coloured
in this situation, that he might be pushed to say that. But from a point of view of the
Western World's interests and certainly from Holland's interest, President Kennedy
acted in a way which he felt at the time - and in my opinion history has proven it was the correct way to act.’
Omdat Mike Forrestal de reis van Robert Kennedy in begin 1962 naar Indonesië
voor besprekingen met Sukarno had bestudeerd vroeg ik hem vervolgens of hij de
indruk had gekregen dat Robert Kennedy's bemoeiingen hadden bijgedragen tot de
vreedzame oplossing van het Nieuw-Guinea-conflict. ‘RFK went to Indonesia,’ aldus
Forrestal, ‘at the request of his brother. It took place before I came to the White
House. Robert Kennedy went to persuade Sukarno and his supporters, that the Western
world did not have a passion against him. That on the contrary, most of the Western
world, including Holland, hoped that the Indonesian experiment in nationhood would
work. But he also went there to explain quite firmly to Sukarno that no civilized
nation, including the United States, could support armed invasion or stand by and
watch the use of force, by any country and certainly not Indonesia.’
Ik: ‘Dus de interventie in 1962 van Robert Kennedy ten behoeve van Nieuw-Guinea
was dezelfde als de interventie in 1964 (in Tokio) in de kwestie Maleisië.’
Forrestal: ‘I was with Bobby Kennedy on the second trip and I heard him talk a
great deal about the first one. The issues of
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New-Guinea and Malaysia were really quite similar.271 We were trying to bring across
to Sukarno the fact - that in the modern world the 20th century, no nation, no matter
what its problems were should be permitted or helped to attack one of his neighbors.
Precisely the same issue arose with Holland in 1961 as came up with Malaysia in
1963. In both cases the policy was: try to keep Sukarno from doing anything
ridiculous.’
Mike Forrestal vertelde dat JFK bij ontmoetingen met Nederlanders na afloop van
de Nieuw-Guinea-affaire bij wijze van grapje wel eens opmerkte dat Den Haag het
aan hem had te danken van de Papoea's verlost te zijn. Ik vroeg hoe die Nederlanders
dan reageerden. ‘Virtually all of them - I don't know about Mr. Luns - smiled and
agreed in a very quiet way.’ Forrestal adviseerde vooral ook oud-ambassadeur Averell
Harriman te filmen. Leek me niet zo nodig. Hij vond dit beter dan Dean Rusk, de
voormalige minister van Buitenlandse Zaken, waar hij gelijk in kon hebben. Rusk
was een havik. Hij belde Harriman voor me, maar die was weg naar Sun Valley,
California. ‘I admire your concept,’ zei Forrestal over mijn film.
In de Philharmonic Hall presenteerde S. Hurok vanavond Arthur Rubinstein met
drie pianostukken, nota bene: de Variations Symphoniques van César Franck, het 2e
pianoconcert van Chopin en na de pauze het 2e concert in G minor Opus 22 van
Camille Saint-Saëns. Er waren absoluut zeer poëtische gedeelten in Franck en Chopin,
zo subtiel en ook met zoveel humor gebracht. En deze man is 83 jaar oud. Maar toch,
ondanks de onbeschrijflijke bewondering werd ik niet echt geroerd. Er is bovendien
in zo'n zaal te veel afleiding van fluisterende en hoestende mensen. Ik zat naast een
Filippijnse jongen. En dan hoor je iemand zeggen: ‘I did not like the Chopin.’ (Dit
schreef ik in de pauze.)

22.10 uur
Intense muzikaliteit van Rubinstein. Het niet ontroerd raken kan zijn oorzaak hebben
in zijn enorme levensvreugde, die uit zijn musiceren spreekt. De vitaliteit waarmee
Rubinstein dit derde werk bracht is onvoorstelbaar.

22.20 uur
En als toegift speelde hij nota bene nog eens het laatste deel van

271

Het behoeft geen betoog dat de kwestie Nieuw-Guinea juist helemaal niets met de kwestie
Maleisië te maken had; Irian was de bevrijding van een stuk Indonesisch grondgebied;
Maleisië was het verwijderen van Britse en Westerse invloeden uit de Indonesische
belangensfeer.
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het Saint-Saëns-concert. Het is zeker de moeite waard te hebben geleefd om dit te
horen.

22.40 uur
Bij zijn tweede toegift was ik in tranen.

22 januari 1970
Telefoneerde Peter. Hoewel op de toneelschool aangenomen, was hij niet gegaan.
In plaats daarvan ging hij naar Philip Nasta in Oostelbeers. Hij stelde vele vragen.

23 januari 1970
Gisteravond arrangeerde mijn vriendin Najwa Sarkis een dineetje om me voor te
stellen aan haar nieuwe vriend Oliver Stone. Jacqueline de Gunzburg was er ook.
Oliver wil filmscripts schrijven en regisseren. He turned out to be a nice guy, an
animal.272
Lunchte met ambassadeur Ruslan Abdulgani van Indonesië. Uniek, informatief
en vertrouwelijk.273

24 januari 1970
Verenigde Staten
Brief van Peter, die me enigszins oppepte. ‘De dag is zo anders nu, veel leger, omdat
we zo aan elkaar gewend waren. Heb weer voor mezelf gekookt. Zelfs dat is onwennig
hier (op Thorbeckeplein).’ Hij was Walter van de Kamp tegengekomen, ‘die blonde
jongen uit Figurform.’274 Peter moest mee om zijn huis te zien. Daar kwam Walter
met ‘een ontstellende hoeveelheid homopornografie’ aanzetten. Hij ging zich extra
omkleden van kantoortenue in jeans, je weet wel. Er kwamen steeds meer blaadjes
uit kasten en hoeken. Als laatste poging probeerde hij me, toen ik mijn jas aantrok,
te kietelen, maar zelfs dat was tevergeefs.
Schreef prins Bernhard op RCA Global Telegram papier vanuit de VN een soort
rapport van drie pagina's over waar ik mee bezig was om aan te tonen in welke mate
272
273
274

Dezelfde Oliver Stone, die een beroemde filmmaker en regisseur zou worden en een aantal
Oscars in de wacht zou slepen; in 1990 nog steeds een vriend.
Kan me nu, twintig jaar later, voor mijn kop schieten dat ik er geen aantekeningen over
maakte.
In 1990 overleed Walter van de Kamp aan aids.
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Luns de goegemeente verlakte en altijd heeft verlakt. ‘I intend to put a film together
voor Panoramiek, die klinkt als een klok. We will put Luns for once and for all in
his place. It makes me boiling mad, that he
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would get away with this idiotic view of history. I will not let him distort it. Luns'
mannetjes zitten mij hier achterna als in de dagen van de Nieuw-Guinea-kwestie,
but I couldn't care less (...). Ik ken en begrijp Uw positie dat U nauwelijks deze brief
kunt bewaren, laat staan erop reageren. Desalniettemin, wanneer ik (als other people
would do) would not write you this letter, you would be deprived of being informed
about something, I would like to think, interests you.’
Gisteravond heb ik een gok genomen. Zonder ruggespraak met Hilversum heb ik
een opname gemaakt met Julian Bond, die voor de Dick Cavett show op ABC in New
York was. Ik huurde een crew en wachtte hem bij de studio op. We spraken op straat
in de sneeuw. Hij zei: ‘Richard Nixon en zijn minister van Justitie John Mitchell zijn
bezig de Black Panthers een voor een te laten vermoorden, zoals Adolf Hitler de
joden elimineerde.’ Ook Bill Oatis van Associated Press was het er mee eens dat ik
een opzienbarend stukje televisie-interview had gemaakt. Maar hij dacht niet dat AP
het wilde hebben of zou uitzenden vanwege mogelijke consequenties dat Julian Bond
en de AP voor laster zouden kunnen worden vervolgd. Door wie? Door Nixon? Door
Mitchell? Is dat persvrijheid?
De voormalige ambassadeur in Jakarta, Howard P. Jones, is nu Chairman of the
Board van de Christian Science Monitor in Boston. Ik belde hem op. Hij zei zich te
herinneren dat Bung Karno mij in 1961 in Los Angeles had voorgesteld.275 Hij is
bereid mee te werken aan de film. Hij komt er maandag voor naar New York.
Wanneer ik over alle gesprekken met George de Mohrenschildt nadenk, ben ik
toch bang dat George in verband met Dallas iets op zijn kerfstok heeft, zoals Gerard
Croiset ook zegt. Croiset is er zelfs van overtuigd.
Leopold Quarles van Ufford sprak me in de VN aan en vroeg wat het doel van de
film was die ik aan het maken ben. Die man slooft zich dus (uiteraard) ook uit om
als spion van Luns op te treden en een wit voetje bij zijn baas te halen. Ik gaf een
kort antwoord: ‘Het doel, Leopold276 is de geschiedenis van de Nieuw-Guinea-kwestie
corrigeren.’
‘Wij zijn ook wel geschrokken van zijn statement voor de Voice of America van
vorig jaar, maar dat is nu eenmaal zijn mening.’ ‘Misschien’, antwoordde ik, ‘maar
wat hij zegt is onwaar.’

275
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Zie Memoires 1961.
Kende Leopold Quarles als jonge diplomaat in 1949 al toen hij met ambassadeur Baron van
Pallandt en Robert Fack als mijn gasten naar Yale University kwamen. Zie Memoires
1925-1953.
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Quarles zei verder het niet van belang te vinden om op de Nieuw-Guinea-zaak terug
te komen. Het diende geen enkel doel. Hij vergeleek het met de Dallas-moord, waar
ook iedereen vragen over stelde, maar wat verder geen enkele zin had. Ik dacht:
ongelooflijk eigenlijk dat het hele ambtenarenapparaat van BZ zo duidelijk naar de
pijpen van Luns danst en ook in de praktijk er blijkbaar geen eigen mening op na
kan houden. Mijn mening over Quarles was al heel lang gedaald, maar die verdween
nu beneden Amsterdams Peil.
Jonathan Raymond werkt nu blijkbaar, zo vertelt zijn broer, in een
rehabilitatiecentrum in Chicago. Mijn oude Yale-vriend, Jim Carmichael, is uit het
Verre Oosten gekomen voor een lange kerstvakantie en om bij zijn Filippijnse lover
John te kunnen zijn, die hier woont.

27 januari 1970
Filmde historicus Arthur Schlesinger Jr. in zijn kantoor in de wolkenkrabber van
New York University. Hij zei het buitengewoon plezierig te vinden dat ik deed wat
ik deed. Hij ging eerst zijn handen wassen en kamde zijn haar, maar in het gesprek
zelf vond ik hem toch achterdochtig en aarzelend. Toen de camera draaide vroeg ik
hem of de Kennedy's oprecht hadden gepoogd Holland uit de Nieuw-Guinea-impasse
te helpen.
Schlesinger: ‘Very much so. I think, President Kennedy was deeply concerned
that there might be an outbreak of war over New-Guinea. He felt, that if this were
to happen, the Dutch would be in a very untenable position. And he hoped that
through his good offices and those of the US something could be done to ease the
situation and bring about a peaceful resolution of it.’
Ik: ‘And do you think Sukarno managed to get Bobby Kennedy on his side rather
and to oppose Holland?’
Schlesinger: ‘Oh no. I have talked many times with Robert Kennedy about Sukarno.
RKF was really a detached person as far as Sukarno was concerned. He had many
reservations about him. For example, when the question of the use of force came up,
Robert Kennedy argued strongly with Sukarno trying to dissuade him from the use
of force either in New-Guinea or in the question of Malaysia. Robert Kennedy had
a great gift of candid direct tough talking. He talked that way to Sukarno. That candid
directness suggested an honesty in which people could have confidence. The reason,
I think, why Sukarno did have confidence in Robert Kennedy is because of Kennedy's
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capacity for straight talk and for laying things on the line, rather than because Kennedy
agreed with everything Sukarno said.’ Schlesinger vermoedde dat Den Haag in 1970
waarschijnlijk meer invloed in Indonesië had dan het gehad zou hebben wanneer er
een volledige oorlog over Irian zou zijn ontbrand. Ook geloofde hij dat Nederland
geluk had gehad dat een machtige en invloedrijke bondgenoot druk had uitgeoefend
om aan het conflict met Indonesië een einde te maken. Washington zelf was niet in
een positie om via een dergelijke omweg een einde aan de oorlog in Vietnam te
kunnen maken. (Intussen vertaalde de NOS-medewerker drie van mijn vragen aan
Schlesinger zonder er diens antwoorden bij te zetten. Ook hier ging dus weer allerlei
historisch materiaal nodeloos verloren.)
Sjef van den Bogaert had me uitgenodigd voor een cocktail om de nieuwe
ambassadeur bij de VN voor te stellen, een baron Van Lynden. Ik zette hem enigermate
uiteen met welke film ik bezig was. Quarles deed idioot, wat me niet meer
verwonderde. H. Citroen wordt oud. Fred Racké was aanwezig. Hij is nu tweede
man van Van den Bogaert. Iemand zei dat Dewi gescheiden was van Sukarno maar
zij zou doorgaan Suharto te bestrijden.
Ontmoette mijn oude vriend Bhaskar, de Indiase danser.
Probeer te regelen dat als ambassadeur Howard Jones naar NYC komt hij een
ontmoeting heeft met Ruslan Abdulgani.

30 januari 1970
Lieve brief van Peter. ‘Ben op het moment bij mijn moeder. Ze zit zo rustig in haar
stoel met haar grijze gezicht. Zij wordt oud, maar het heeft iets moois.’ Hij noemt
de lessen op de toneelschool ‘wel aardig.’ De bedoeling is de expressie vrij te maken.
‘In een groep van tien wat uilige mensen doen we veel aan improvisatie, associatie
en groepswerk. Je leert eigenlijk wel veel van elkaar. Het is trouwens altijd zo
geweest.’ Hij deed nog een auditie voor Hair. Hij leest momenteel Tillich's The
Courage to be (dat ik voor hem heb meegenomen).

31 januari 1970
Rellen in Manilla. Bommen in Laos en Vietnam. Meer bullshit van Richard Nixon.
Geweld over heel Amerika, niet alleen op straat en in de steden, maar vooral ook in
de hoofden en minds. Nixon heeft nu zelfs zijn White House Guards in Graustrakian
dress uniforms gestoken, die in Hollywood lijken te zijn gehuurd. De vrouw van een
volksvertegenwoordiger krijgt het woord nigger in haar been gekerfd. William Shirer
waarschuwt
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dat Amerika hard bezig is Hitler achterna te gaan. Jim Garrison zei het al drie jaar
geleden in mijn film. Julian Bond in een andere film vorige week. Mijn negervriend
Charles Harley is zelfs bang om zijn mening te verkondigen. En dan is er het
bloedvergieten in Vietnam. Deze maand werd de 40.000ste gedode Amerikaanse
militair geteld. Op 21 december 1961 sneuvelde nummer één, James Davis. Bij het
laatste publieke opinieonderzoek heeft Harris intussen vastgesteld dat maar liefst
vijfenzestig procent van alle Amerikanen van mening is dat een slachting van burgers,
zoals bij My Lai is voorgekomen, ‘onvermijdelijk’ is. Maar tweeëntwintig procent
van de ondervraagden drukten hun walging uit over wat erin My Lai gebeurde en
niet minder dan tweeëntwintig procent had geen mening. Amerika in 1970! Wat een
schrille tegenstelling tot 1948, toen ik hier tweeëntwintig jaar geleden voor het eerst
was, toen was Peter drie jaar.
Lees Dark Days in Ghana van Kwame Nkrumah, de Sukarno van dit Afrikaanse
land, die op 24 februari 1966 toen hij in Peking was tijdens een militaire coup werd
afgezet. Hij stond op het punt een bezoek aan Ho Chi Minh te brengen. Het is duidelijk
hoe daar in Washington over werd gedacht. Nkrumah noemt het eigenlijk geen coup.
‘Ghana was captured by traitors that day’, en ik vrees dat het CIA-scenario van Jakarta
of Pnom Penh deze keer in Afrika werd uitgevoerd. Opnieuw zou een der
vooraanstaande leiders in de Bandung-groep van niet-gebonden landen van het
politieke toneel verdwijnen. President Sekoué Touré van Guinea nodigde Nkrumah
uit in Conakry, waar hij zijn verantwoording van de gebeurtenissen schreef.277 Jammer
dat Bung Karno het niet meer is gegeven zijn interpretatie van 1965 voor het
nageslacht vast te leggen.

1 februari 1970
Ontmoette Najwa en Oliver Stone. Ze zijn nu negen maanden samen. I like Oliver
immensely. Hij was onder de indruk van Jan Cremers eerste boek, waar hij een film
van zou willen maken.

2 februari 1970
Lunchte met Fred Racké. Luns heeft eens in een vergadering gezegd: ‘We kunnen
niet besluiten tot Racké heeft gesproken. Dus, we wachten op de rebellie.’ Hij heeft
het gevoel een persoonlijke protégé van de minister te zijn. Na zijn doctoraal werkte
hij twee jaar bij het Vaderland in Den Haag. Hij heeft aantrekkelijke ogen maar is
nog erg onzeker.
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Kwame Nkrumah, Dark Days in Ghana, International Publishers, New York 1968.
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Om 15.00 uur zou ik McGeorge Bundy filmen, voormalig JFK-medewerker op het
Witte Huis en nu president van de Ford Foundation aan 43ste straat. Toen ik arriveerde
zag ik juist hoe ambassadeur Ruslan Abdulgani, oud-ambassadeur Howard Jones
afzette. Die linkup was dus geslaagd. Zij hadden samen geluncht.
McBundy zei dat zowel John als Robert Kennedy Sukarno eigenlijk niet mochten.
Dit betwijfelde ik, want Bung Karno en ook ambassadeur Zairin Zain hadden me dit
anders verteld. Ruslan Abdulgani kwam trouwens nog even uit de auto om me te
verzekeren dat het verhaal van professor Ernst Utrecht dat Jones Bung Karno in
Jakarta had ontmoet onwaar was. Jones ontkende het zelf trouwens ook. Wie te
geloven?
Ik stelde McBundy voor de camera de vraag wat JFK's voornaamste doel was
geweest toen hij zich met de Nieuw-Guinea-zaak ging bemoeien.
McBundy: ‘A reasonable and peaceful settlement in a situation in which no one
wanted a war, but in which there was a real risk that if no settlement could be reached,
force would be used.’
Ik vroeg of Washington in die dagen had begrepen dat het Sukarno ernst was,
desnoods Irian gewapender hand in te nemen. McBundy: ‘If you look at this matter
as a matter of international political commitment, there was only one power which
was willing to have a war about it. That was Indonesia. The Netherlands was not
prepared to fight, goodness knows the US was not prepared to fight.’ Hij vervolgde:
‘The basic decision, as all our information agreed on this, that the matter was not a
peace and war issue for the Netherlands. I think this could be applied to both public
opinion and governmental opinion. Therefore, with that kind of grave imbalance of
the degree of commitment of the parties, the question was: what was the most
reasonable settlement, in terms of the eventual interests of the very primitive peoples
of the area of New Guinea. It was on that issue that negotiations did go back and
forth in a very intense diplomatic process in which ambassador Bunker was the local
figure. The American Government, in my judgement, went a very long way and was
the only Government which went any distance at all to insist on moderation and
restraint.’
Ik: ‘Also with Indonesia?’
McBundy: ‘Also with Indonesia.’
Ik: ‘Foreign Minister Luns continuously refers to a secret agreement, or at least
he makes it look like one, between Holland
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and the United States on the defense of New-Guinea. The Kennedy's supposedly
reneged on that agreement and therefore, he says, betrayed Holland in the question
of West-Irian.’
McBundy: ‘I rather not comment on what Foreign Minister Luns may have said.
I have a great personal regard for him. I think he is one of the most distinguished
diplomatic figures of our time in Europe.278 I will say that it is most understandable
that when a country or a political leader has very intense feelings and when he knows
that his own Government is not to take forceful action that one should come to believe
that there is somehow a responsibility on others. But, there was no agreement, oral
or written, open or secret, which in any sense committed the United States to acts of
force in the New Guinea case.’279
Ik: ‘In your own experience in dealing with the late Senator Robert Kennedy would
you say that he was a person that could be induced by Sukarno to side with Indonesia?’
McBundy: ‘I do happen to know first hand that Robert Kennedy was not an admirer
of Sukarno as an individual.280 I also know that RKF was very shrewd and perceptive
and as a politician not easily taken in (...). When the confrontation between Indonesia
and Malaysia was on, we were discussing what Robert Kennedy would say to Sukarno.
His own suggestion was: ‘Well, I tell you Mr. President, why don't I simply tell him
that you have the same opinion of him that President Kennedy had and that I have?
And none of us was in any doubt as to what that opinion was.’
Ambassadeur Howard Jones was zeveneneenhalf jaar in Jakarta gestationeerd
geweest. Ik filmde hem in het Ford Foundation-gebouw.
Ik: ‘Was Sukarno in 1962 gereed een oorlog te beginnen?’
Jones,, ‘There is no question that they were ready to go to all out war. It was a
matter, I think, of days, when the dispute was finally settled. If not, war would have
broken out.’
Ik: ‘U woonde de gesprekken tussen Robert Kennedy en Sukarno, zoals in 1962,
bij. Nam RFK daarbij een anti-Nederlands standpunt in?’
Jones: ‘Well, this was certainly not the case. Sukarno and Ro-
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Begreep dat hij iets aardigs wilde zeggen, maar vond deze uitspraak bespottelijk in
overdrevenheid: typisch Amerikaans.
Een sterkere desavouering van Luns' uitspraken was nauwelijks mogelijk en zij werd op het
hoogste niveau uitgesproken.
De Kennedy's waren naar buiten toe ‘fijn rooms-katholiek’ waardoor Sukarno met zijn
verschillende vrouwen onverteerbaar voor hen was, al was het maar uit dat gezichtspunt.
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bert Kennedy had a bitter argument during that period. The Dutch position had been
that they were willing to consider talks, but the issue of self-determination was one
on which they would not compromise. They wanted the Papuans to have the right
to determine their own future. Sukarno was trying to impose his own preconditions.
The problem that Robert Kennedy faced was to get Sukarno to agree to meet without
preconditions of his own. This was a tough one. Robert Kennedy and Sukarno had
at least three or four seperate sessions. The arguments were bitter. At one point I
thought that the negotiations might have been broken off.’281
Ik: ‘Just because of the heated discussion?’
Jones: ‘Yes, because they became so heated. So, one can say, Bobby Kennedy
was interested in averting war. He was interested in a solution that would suit as far
as possible both the Indonesians and the Dutch. I am sure that when he talked with
the Dutch in The Hague he presented the Indonesian point of view. And when he
talked to Sukarno in Jakarta, I can assure you, he was presenting the Dutch point of
view as well.’ Ik vroeg dus hoe het dan mogelijk was dat minister Luns bleef zeuren
over een anti-Nederlandse RFK.
Jones: ‘Robert Kennedy certainly did not take an anti-Dutch stand. Quite on the
contrary.’ Ambassadeur Jones herinnerde aan het feit dat RFK in 1962 tijdens zijn
bezoek aan Indonesië ook met studenten had gediscussieerd. Hij citeerde uit Robert
Kennedy's eigen boek dat in 1962 werd gepubliceerd.282 ‘We have been a friend of
the Dutch for a long time and we have no apology to make for it. The Dutch were
among the first to come and settle in our country. They founded our biggest city,
New York City, then called New Amsterdam. Many of our young men fought beside
the Dutch in de Second World War, and a number of them are burried in Holland.
We have valued this friendship and this relationship with the Dutch and with Holland
for many, many years, and we hope to continue that friendship.’283 Ambassadeur
Jones benadrukte dat Robert Kennedy in Indonesië, in een tijd dat het antagonisme
tegenover Holland op een hoogtepunt was, deze uitspraken publiekelijk deed in
redevoeringen voor studenten nota bene.
Ik: ‘Maar ik weet uit eigen ervaring dat Bung Karno ook zelf
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Ambassadeur Zairin Zain had me hetzelfde verteld.
Robert Kennedy, Just Friends and Brave Enemies, Harper & Row, New York 1962, p. 109.
Men moest toch werkelijk Luns heten om absurde onware verklaringen over Robert Kennedy
af te leggen, drie jaar na diens dood.
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verre de voorkeur gaf aan een vreedzame regeling van de Nieuw-Guinea-kwestie.’
Jones: ‘There is no question about that. Sukarno did not want war. Sukarno wanted
to achieve his objective, of course, as he saw it, regaining West-Irian. But he felt that
through the years he had had no opportunity to achieve this short of waging war.’
Ik: ‘Zou men niet feitelijk kunnen stellen dat met hun bemiddeling in de
Nieuw-Guinea-kwestie, de Kennedy's eigenlijk probeerden Nederland uit een netelige
positie te helpen? Dus dat het hoogst ongepast is voor de verliezende partij (Luns)
om hen thans van een anti-Nederlandse houding te beschuldigen of zelfs van verraad
tegenover Nederland?’
Jones: ‘I think there is no doubt about that. After all, all of us felt that the Dutch
had been an ally of the United States for a long time. Sympathies on the American
side generally were with the Dutch (...). We felt we were moving over Niagara Falls
very fast, and this was what Kennedy tried to prevent and I think that was as much
in the interest of Holland, perhaps even more so in the interest of Holland as it was
in the interest of the US.’284
Ik wist dat ik met deze zeven door mij in de VS gefilmde interviews
permanent de praatjes van Luns c.s had ontzenuwd. Op de eerste plaats
voelde ik mij verplicht een stuk geschiedenis recht te trekken ten opzichte
van Sukarno, die ik als vriend beschouwde. Ten tweede was het een dure
plicht tegenover de beide inmiddels door ‘kwade krachten’ vermoorde
Kennedy's, die zich tegen de leugenachtige voorstelling van zaken niet
meer konden verdedigen. Ten derde was ik het verplicht tegenover mezelf,
omdat ik wist dat Luns constant loog, naar mijn inschatting zelfs tegen
beter weten in, de werkelijke rol van de VS en de Kennedy's in de
Nieuw-Guinea-affaire zover mogelijk als binnen mijn vermogen (als
eenling) lag, bloot te leggen.285

3 februari 1970
New York
Bracht de avond door bij de Marescots aan Fifth Avenue.286 Jacqueline de Gunsburg
en vriend Willy waren er ook. Najwa
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De NOS-vertaler van mijn film schreef achter mijn laatste Thank you tegen de ambassadeur:
‘Thank you for your blablabla.’ Dit locale rund begreep niet waar de film over ging, of de
importantie ervan, maar dat waren de mensen waar ik mee moest werken.
Luns zou mij later op de Belgische televisie geen eenling maar ‘een eenmotorige mug’
noemen. Hij had gelijk. It takes one mosquito to capture malaria.
Henri Marescot was president van Air France in de VS.
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Sarkis had Jacqueline opgebeld dat ik een afspraak met Oliver Stone had gemaakt,
zonder haar. Nu was ze jaloers over mijn belangstelling voor hem. Crazy.
Ik vond Lilly Marescot niet erg aardig voor haar bejaarde uit Holland overgekomen
moeder.
Ontmoette eindelijk Hashram Zainoeddin weer, de architect en vriend van Harisanto
en mij. Hij was in Indonesië geweest en zou er van tijd tot tijd gaan doceren. Hij zal
daar waarschijnlijk een architectenbureau samen met Santo opzetten.287 Een journalist
van Indonesia Raya had mij over hem aangevallen. Ze weten meestal niet waarover
ze spreken.
Verlang naar Peter.
Loet bracht me weg naar JFK-airport voor vlucht 74 van PANAM naar Amsterdam.
Een reis van drieëntwintig dagen was voorbij. Er zijn maar vijftien passagiers.
Misschien vijftien per KLM en vijftien per Lufthansa. De verkwisting van de rijke
wereld. In Time zag ik dat er 747 Jumbo's komen van Boeing die bijna zo groot zijn
als een voetbalveld met mogelijk 490 zitplaatsen en een laadvermogen van 355 ton.
Het eerste toestel is al naar Londen gevlogen.
Altijd die eeuwige kwebbelaars in vliegtuigen. Wanneer zullen ze eens hun mond
houden. Ik wil lezen. Schreef een brief aan broer Theo over wat ik in de VS had
uitgespookt.

07.55 uur
Dawn, the first light of another day. One more day less to live. Life is like the bill,
you know you'll have to pay some day.
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Santo zette inderdaad een architectenbureau in Bandung op, een der grootste van Indonesië
met 150 medewerkers. Hashram bleef in New York.
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Amsterdam
5 februari 1970
Nam de bus naar CS. Het huis was okay. Zelfs geen vervelende brieven. Telefoneerde
mam.
Peter belde, en de sfeer was meteen prima. Ontmoeting in het Americain. We aten
een visje. Hij was blij met de Saks Fifth Avenue-toilettas. Hij merkte mijn Frye boots
op en zei: ‘Zo'n paar laarzen heb ik altijd willen hebben.’ Ik antwoordde opzettelijk
dat ik Loet Kilian kon vragen een paar op te sturen. Toen we op Amerbos terugkeerden
stond het paar dat ik voor hem had gekocht op hem te wachten. Ze waren helaas toch
nog aan de grote kant. Hij was er erg blij mee.
Hij leek anders. Zijn ogen leken een andere taal te spreken. Het was erg vreemd
weer bij hem te zijn. Ik gaf hem een zoen en het leek of er geen hiaat in ons contact
zat. Hij reed bovendien uiterst gesmeerd heen en terug naar de stad.
Lees Culture and Commitment van dr. Margaret Mead.288 Heb niet zo'n contact
met de wijze waarop zij schrijft. Zij publiceerde een dezer dagen een interessant
artikel op de Op-Ed page van de New York Times.289 ‘A balance between individual
optimism and stubborn group blindness is what we seek.’ Interessant: ‘The child's
basic learning was conveyed to him so early, so in-articulately, and so surely, as his
elders expressed their sense that this was the way things would be for him, because
he was the child of their bodies and their spirits, their land and their tradition,
particular and specific, that his sense of his own identity and his own destiny were
unchangeable (...).’ Is dat zo? En wanneer dit zo is, zit in ieder nieuw geboren kind
bij voorbaat een vicieuze cirkel meegebakken.

7 februari 1970
Peter is, na drie zalige dagen, naar Oostelbeers vertrokken. Hij liet zijn laarzen hier.
Rust, eenzaamheid en Brahms' eerste symfonie.
Bezocht mam in Bilthoven. Ze gaf geen enkel commentaar op
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Margaret Mead, Culture and Commitment, A study of the Generation Gap. Natural History
Press/Doubleday, New York 1970.
The New York Times, 21 januari 1970.
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mijn verhaal over de film die ik had gemaakt. Ik hield me in, maar ben maar weer
vertrokken.
Telefoneerde Emile van Konijnenburg en vertelde dat ik de film met de Amerikanen
had gemaakt inzake Nieuw-Guinea. Ook dat ik prins Bernhard erover had geschreven.
‘Je weet, Bernhard kan het bloed van Luns wel drinken,’ aldus Van Konijnenburg.
Omdat ik wist dat Van Konijnenburg, als vriend van Paul Rijkens in de
Nieuw-Guinea-affaire, uitstekende contacten onderhield met de Prins, wist ik dat dit
een volkomen betrouwbare, desalniettemin schokkende, informatie was. Begrijpelijk
temeer omdat Luns en Rijkens meer dan eens de degens kruisten.290
Professor Ernst Utrecht vertelde dat hij de informatie dat Howard Jones bij Bung
Karno was geweest had gehoord van kolonel (Monkey) Morman Sasono, het hoofd
van de veiligheidsmensen van de oud-president. Waarom zouden Jones en Abdulgani
dit hebben tegengesproken. Wie sprak de waarheid?
Wim Klinkenberg vertelde dat de NRC en het Algemeen Handelsblad definitief
samen zouden gaan en dan zou Henk Hofland zijn baan kwijtraken.291
Dineerde met Boes Suwandi292 in Breukelen. Hij had van generaals op het golfveld
gehoord dat ik De Verraders had geschreven. Hij zei dat de natuur van generaal Ibnu
Sutowo niet haatdragend was. Boes werkte zelf voor Pertamina op Sumatra.

8 februari 1970
Sprak met André Spoor. Hij was het met mij eens. ‘Luns heeft over de rol van de VS
in de kwestie Nieuw-Guinea gelogen,’ zei hij letterlijk. Hij wil meewerken aan mijn
film.
Vertelde professor Wim Wertheim dat de film gereed was. Hij zei dat Mohammed
Hatta tot adviseur van president Suharto was benoemd om anti-corruptie maatregelen
te helpen uitdenken. Op de derde dag van zijn adviseurschap zou Hatta hebben
geadviseerd generaal Ibnu Sutowo te vervangen.293

9 februari 1970
Droomde dat ik in de werkkamer van mijn vader op De Horst (ouderlijk huis) een
gesprek had met Joseph Luns. Ik herinner me gezegd te hebben: ‘Als ik mijn hart
volgde, zou ik die film
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Een paar jaar later zou ik dit gegeven in de publiciteit brengen.
Dit zou pas een paar jaar later gebeuren, na de Telegraaf-rel in mijn huis over bezoekende
Russen.
Oud-Nijenrode vriend: zie Memoires 1953-1957.
Ik was de eerste die in 1966 de gigantische corruptie van Ibnu Sutowo in De Spiegel aan de
kaak stelde.
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niet gemaakt hebben, maar het is oneerlijk wat u doet en heeft gedaan.’ Kon meteen
niet meer slapen.
Harisanto belde uit Duitsland. Fijn.
Ellen Thomassen was hier. Wel aardig, maar veel gezwam. Voor haar was zich
vestigen in Zuid-Afrika een reden tot echtscheiding. Was dertig minuten in Thermos,
lang genoeg om doorgeblazen te worden. Er moet af en toe ‘iets’ gebeuren.

10 februari 1970
Prins Bernhard gaat naar Indonesië. De tip van Diarto was dus de juiste. Ik ben
ertegen. Ik belde Carel Enkelaar omdat ik wilde proberen een methode in elkaar te
zetten teneinde de reis van PB openlijk te bekritiseren.
Gerard Croiset belde om te zeggen dat professor Tenhaeff in een ziekenhuis lag
en dat het walgelijke gekonkel om diens parapsychologisch instituut voortduurde.
In de affaire van Mrs McKay waren arrestaties verricht. Croiset werd gisteren in dit
verband in de Volkskrant genoemd.

11 februari 1970
Om 14.00 uur belde Peter: ‘Ik dacht, ik zal eerst maar eens mijn Willem even bellen.’
De New York Times schijnt een nieuw boek van Jan Cremer af te kraken. Er staat
natuurlijk ook niets van enige importantie in.

12 februari 1970
Twee kaarsen op het Begijnhof
Rob van Gennep, nu met baard, zei niet te weten of hij de pocket van De Verraders
wilde uitgeven. Hij zei meer in de hoek van Wim Wertheim te zitten. Waarom moet
in je Holland altijd eerst in ‘een hoek’ zitten?
Lunch met Carel Enkelaar en Ton Neelissen. Het liep wel redelijk. Zij vinden het
Nieuw-Guinea- materiaal dat ik uit Amerika heb meegebracht nu blijkbaar toch wel
spannend. Ze willen de film aan Luns laten zien. Wat de reis van PB naar Indonesië
betreft wil Enkelaar naar de Prins gaan.

13 februari 1970
Peter was bij zijn moeder. Hij belde gisteravond. Dus ik sliep als een roos.
In de Tweede Kamer had gisteren een debat plaats over China. Treurig om te lezen.
Luns sprak over de inlijving van Tibet zoals over de Portugese koloniën in Afrika.
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14 februari 1970
Peter kwam uit Tilburg, had geen zin in zijn toneelschoolles en vroeg me met klem
voor hem op te bellen dat hij ziek was. We zagen de film Butch Cassidy294.
Stortte me later op de piano.

15 februari 1970
Lees met stijgende belangstelling Het testament van de Kennedy's van Theodore
Sorensen.295 Het blijft een raadsel hoe de meest aperte nincompoops zelfs nog in de
jaren 1960-1970 altijd weer aan de bak komen en de hoogste posten in het land
bekleden. De insides over de Kennedy's zijn bovendien boeiend. Zie de man nog
voor me.

16 februari 1970
Aristides Katoppo van het blad Sinar Harapan in Jakarta belde. Ging hem in de stad
afhalen en gaf hem De Verraders. Maakte een maaltijd klaar. We spraken urenlang.
Hij ontdooide geleidelijk, kwam uit Sulawesi. Katoppo: ‘Degenen die zich op trouw
voor Sukarno laten voorstaan, bewijzen hem geen dienst’, zei hij bijvoorbeeld. Ik
dacht: hij kletst. Volgens Katoppo had ambassadeur Howard Jones Bung Karno
inderdaad bezocht. Ik kon altijd een artikel voor zijn blad schrijven, maar als brief
van een lezer. Er was dus niets met deze collega te beginnen. East is east and west
is west.

17 februari 1970
Ton Neelissen liet me vijfenvijftig minuten van mijn in de VS gemaakte interviews
zien. Hij vond het materiaal nu kennelijk prima. Maar omdat hij een gediplomeerde
schijtlaars was - daarom zat hij dus ook op die vitale post - zei hij: ‘Ik zou deze film
nooit zonder Carel (Enkelaar) in Panoramiek willen brengen.’ Dus de film moet voor
Enkelaars vakantie gemonteerd zijn. Echt een klus voor mijn ‘collega's’ van de NOS.
Neelissen ging akkoord dat André Spoor ook naar de film zou kijken.
Peter was in Duivendrecht bij Joop Geesink voor de opname van een
televisiereclame geregeld door Fred Emmer. Haalde hem op.
Reed naar Bilthoven om een pad naar mams huis door de
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Schaam me niet krachtiger geprobeerd te hebben hem naar les te jagen; ik had mezelf nota
bene voor die toneelschool ingezet.
Theodore Sorensen, Het testament van de Kennedy's, Uitgeverij Spectrum, Utrecht 1969.
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sneeuw te vegen. Peter: ‘Dat heb ik in Tilburg voor mijn moeder ook gedaan. Dan
voel je je weer kind.’
Ontmoette Gerard Croiset en Carel Enkelaar samen. Gerard is van mening dat
geestelijke voortplanting in de toekomst de mensheid zal opheffen. ‘De wereld kan
zonder de mens bestaan,’ zei hij. ‘Die idiote seks,’ liet hij zich ontvallen. ‘Alleen
gezonde seks beoogt voortplanting.’ Hij dacht dat de ontknoping van de George de
Mohrenschildt-zaak nog twee of drie jaar zou nemen.296 Een lange man zou mij
benaderen, wat zou leiden tot het openbreken en de oplossing van alles. Carel wilde
niets doen om Tenhaeff en de aanval op zijn instituut te helpen frustreren.
Lees in Reflections upon a Sinking Ship van Gore Vidal.297 ‘Nearly half the human
beings ever born are now alive, breeding like bacteria under optimum conditions.’
En: ‘There are those who believe it is already too late to save this ark of fools.’ Ben
geneigd tot those te behoren.
De post. Professor Wertheim - dus de man in wiens ‘hoek’ Rob van Gennep zei
te zitten - meldt dat hij Van Gennep heeft opgebeld ‘om sterk te pleiten’ voor de
publicatie van De Verraders als pocket. ‘Van de ene kant zou hij het graag doen,
van de andere kant vond hij dat het niet in zijn fonds paste; hij moest het nog even
serieus bekijken,’ aldus Wertheim. Rob van Gennep bediende zich van het typische
uitgeverssmoesje ‘past niet in ons fonds.’ Bovendien dat serieus bekijken duurt al
heel erg lang.
Jonathan Raymond schrijft uit Chicago. Hij wil naar Holland komen. ‘If I am not,
may Zeus strike me dead.’ Dat is heerlijk nieuws.
Oliver Stone schrijft: ‘I love you (platonically that is) and merci beaucoup’ voor
mijn brief. Ik had Jan Cremer gevraagd hem eveneens te schrijven en Oliver zegt:
‘I was quite thrilled to hear from Jan Cremer, whose book so influenced me years
ago.’ Hij vervolgde: ‘Here in New York life is sometimes dull. Film School can be
tiring. My new script is printed and at the agent's. Next week I will send William
Bast298 a copy in California.’ Jan Cremer had hem geadviseerd (per brief) om Peter
Matson, diens agent in New York, te benaderen. Oliver zei dit te willen doen als
alles misliep. ‘I hope you are well, my friend, and I know you are happy with Peter.
My best to him, Jan Cremer and whoever, and Najwa adds her love, Oliver.’
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Het zou in werkelijkheid tot 1977 duren.
Gore Vidal, Reflections upon a Sinking Ship, Little Brown & Company, Boston, 1969.
Mijn vriend in Hollywood met wie ik Oliver Stone in contact wilde brengen. Net als ik Jan
Cremer bij hem had gebracht.
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19 februari 1970
Peter: ‘Heb ik je verteld dat ik over je heb gedroomd? Ik droom vaak over jou, altijd
enge dingen. Je schoot op een laag dier, een vos of een hond. Het bloed spoot er aan
alle kanten uit. Het bleef maar doorlopen (...).’
Vond dit heel naar om te horen.

20 februari 1970
Alle bladen, zoals de NRC op de voorpagina, publiceren foto's van Bung Karno dat
het helemaal niet goed met hem zou zijn en dat hij stervende is. Ik vind dat
verschrikkelijk.299 De Telegraaf had het misselijkste onderschrift, want daar zullen
ze hopen dat hij sterft. Ik zou prins Bernhard willen vragen hem de groeten van me
te doen.

21 februari 1970
Wageningen
Woon hier, samen met Ernst Utrecht die meereed, een Indonesië-dag over
ontwikkelingshulp door de studenten van de Wageningse Hogeschool georganiseerd,
bij. Ik kijk eens in de zaal rond. Studenten lijken veranderd. Meer lange haren
bovendien. De aandacht is wellicht geïntensiveerd. Wim Wertheim is ook aanwezig.
Hij en zijn vrouw vonden Katoppo, die hen eveneens was komen bezoeken, niet
aardig. Henk Hofland noemt Wertheim strijk-en-zet ‘een leugenaar.’ Waarschijnlijk
om diens meningen over China.
Utrecht zei in zijn rede wel interessante dingen, maar daar zit dan een kudde
mensen in Nederland te redekavelen over de problemen van honderdtwintigmiljoen
Indonesiërs. En wie luistert er eigenlijk echt? Utrecht zou bijvoorbeeld onlangs in
het Tropen Instituut spreken voor naar Indonesië vertrekkende specialisten. Maar na
een protest van de Indonesische ambassade in Den Haag en een smeekbede van een
functionaris van het Instituut werd Ernst Utrecht gedumpt en de zaak werd
doodgezwegen. ‘Anders gaat het mij m'n pensioen kosten,’ aldus de functionaris.
Wertheim vind ik een saaie en eentonige spreker, nogal professoraal, en dat moet je
juist niet hebben, maar hij was wel informatief. Terwijl Wertheim sprak schreef ik
Utrecht een briefje en vroeg of hij Hans Beynon van de Volkskrant kende. Toen we
na de redevoering opstonden verscheen Beynon ten tonele.
Bezocht mam. Wat is er toch met haar?
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Zie fotokatern.
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22 februari 1970
Om Sukarno in die wankele staat op een foto te zien vervult me met emoties.
Reed tegen middernacht nog naar zee. Het was kalm en mooi op het strand: de
zee, de maan en duizend herinneringen.

24 februari 1970
Discussieerde met mam per telefoon over Israël. ‘Ze moeten toch ergens naartoe,’
zei zij. ‘Waarom hebben ze Israël niet in de Nevada-woestijn in Amerika neergezet?
Ze hadden de klaagmuur ook wel over kunnen brengen. Het blijft toch allemaal maar
een idee (...).’
Schreef toch maar naar prins Bernhard met het verzoek, indien hij in Jakarta ook
oud-president Sukarno zou bezoeken, mijn hartelijke groeten over te brengen. Wat
ik feitelijk wilde zeggen was: ‘Sla vooral Bung Karno niet over.’ Sukarno leeft toch
al totaal geïsoleerd. De rotzakken.
Ik vind het ontstellend om te lezen dat mijn voormalige goede vriend, nu generaal
Sugandhi300 niet alleen hoofd van de Inlichtingendienst van het leger is geworden,
maar openlijk toegeeft dat Amerikaanse groene baretten (de lievelingen van meneer
Robin Moore en zijn CIA-vrienden) zich in Indonesië bevinden en zogenaamd
‘burgertaken’ vervullen. Volgens Sugandhi namen ze deel aan een
‘scholingsprogramma’ van het Indonesische leger en zouden geen militaire beginselen
bijbrengen. Sugandhi is ook door de jaren heen in een misselijk draaibord veranderd
en het is geen wonder dat Bung Karno hem dumpte. Sabur, de andere trouwe adjudant
van Sukarno, is door de verradersbende vermoord.

26 februari 1970
Vreemd, gisteravond en vanavond waren de eerste twee keren dat ik mij zeer bewust
realiseerde dat ik op een gegeven moment, met Peter hier, mij verveelde en zelfs
dacht: ‘Ga nu maar.’ Dit heb ik nooit eerder met hem gehad. Na hem gisteren uit
Utrecht te hebben afgehaald werd ik een paar maal geruime tijd door een soort
onverschilligheid tegenover hem overvallen die me zelf verbaasde. Ook toen hij tot
woensdag wegbleef was ik er veel rustiger over dan vroeger.
Ontmoette C. den Daas bij de TROS die 750 dollar voor het interview met Bob
Wagner als honorarium te hoog vond. ‘Ik had ook onze correspondent Rups kunnen
zenden.’
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In 1956 in Rome leerde ik Sugandhi en Sabur kennen als de twee adjudanten van Sukarno
tijdens diens Italiaans staatsbezoek.
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‘Dan had u dat moeten doen,’ zei ik. Ook moest ik bij de NOS er achteraan om mijn
royalty's te krijgen voor doorverkoop van mijn Kennedy-film naar Frankrijk. Ze
zullen je nooit uit zichzelf betalen.

28 februari 1970
Zag in een krant dat de Raad van Beheer van de NOS volledig achter de lul Joop
Simons zou staan. Ongelooflijk.

1 maart 1970
Jan Cremer schrijft mij zijn geheime adres in Londen, waar hij nu met Panchita en
de baby schijnt te wonen.
Henk X. (30) belde, een Chinese jongen uit Medan, die medicijnen studeert en ik
in de sauna ontmoette. Hij logeerde hier. Niets, want ik kan niets, maar het was
plezierig iemand te slapen te hebben. Maar verder nul contact.
Heb The Broken Triangle gelezen van Sheldon W. Simon.301 Hij is professor aan
de Universiteit van Kentucky en maakte een studie over wat er speelde rond de PKI
Jakarta en Peking. Leesbaar en interessant. Ik ben het niet met alles eens. Heb hem
dit ook geschreven.
Het plotselinge verdwijnen van mijn vader op 21 april 1966 heb ik nog altijd niet
verwerkt. Welke waren zijn gedachten de avond van zijn dodelijke hartaanval? Hij
had net twee brieven van mij gekregen, die open op zijn bureau lagen.

2 maart 1970
Bracht mam bij mijn vaders broer en diens vrouw in Nijmegen. Ik luisterde naar hen
en was stil. Ik keek steeds naar mijn moeder, wat me eindeloos triest maakt, omdat
zij oud wordt. Het gesprek ging over personen en familieleden, die meestal reeds
waren overleden. Toen we later Nijmegen verlieten passeerde een vrachtwagen
onverwachts een andere auto. Omdat ik nooit plotseling rem, of idioot doe op de
weg, reageerde ik zo kalm mogelijk, maar mam schrok heel erg en schoot onderuit
en gaf een gil. Er gebeurde absoluut niets en het incident ergerde me grenzeloos.
Even later zei ze iets met een omweg over de verwarming. Ik zette dus de heater
keihard aan, maar toen we thuis kwamen rilde zij van de kou, nam een glas port en
ging op de bank liggen. Haar hand beefde erg. Ik raakte hierdoor door schuldgevoelens
zeer upset. Was dit een gevolg van haar eerdere schrikreactie? Reed terug naar
Amsterdam en raakte (zacht-
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Sheldon W. Simon, The broken Triangle, The John Hopkins Press, Baltimore 1969.
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jes) een NBM-bus van achteren, waardoor thans de rechterkoplamp van mijn auto
gedeukt is. Belde mam op; zij leek okay. Maar ik blijf ongerust.
Mevrouw Sriamin schrijft dat de kolonel in een ziekenhuis ligt en dus niet kan
antwoorden.

3 maart 1970
Omdat dit de verjaardag van Hoflands moeder zou zijn geweest zond ik hem kopieën
van twee van haar brieven aan mij uit juni 1947.
Ton Neelissen zegt de teksten voor de film over het gelieg van Luns ter fiattering
hogerop te hebben gezonden. Wat een moed.

4 maart 1970
Schreef een artikel voor Vrij Nederland: ‘Luns en het Verraad van de Kennedy's’.302
Ton Neelissen zou de minister vandaag een brief schrijven om hem te vragen naar
de studio te komen, mijn film te zien en daarop dan commentaar te leveren.

5 maart 1970
Professor dr. Fred Polak liet van zich horen. Hij schreef of ik hem ‘een ongelooflijk
plezier’ wilde doen door een vraag aan Gerard Croiset te stellen, ‘zowel uit
persoonlijke nieuwsgierigheid, als uit wetenschappelijke belangstelling.’ Polak wilde
een Instituut voor Toekomst Onderzoek oprichten als eerste Nederlandse denkfabriek
volgens Amerikaans model. De Ford Foundation had zich uit het project
teruggetrokken. De Nederlandse Jaarbeurs wilde aanvankelijk meedoen met
fund-raising maar er was een nieuwe kleine concurrerende ‘nogal jaloerse groepering’
gevormd, die hetzelfde doel beoogde. ‘Deze heeft onder meer prins Bernhard
voorlopig op haar hand weten te krijgen,’ aldus Polak. Maar PB was tevens ‘Koninklijk
Commissaris’ bij de Jaarbeurs. Dus complicaties volgden. Polak: ‘De prins heeft
opdracht gegeven te trachten beide groeperingen tot elkaar te brengen. Wij zijn gaarne
tot samenwerking bereid, willen echter als grote en deskundige groep niet worden
opgeslokt door de kleine, ondeskundige, helaas nogal onbetrouwbare groep.’ Deze
laatste had dus het oor van de prins gekregen. Zelf was professor Polak optimistisch
over de afloop, ‘maar hoe “ziet” Croiset een en ander?’303
Ging naar Utrecht. Aanvankelijk wilde Croiset niet op de affai-
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Dit artikel zou pas 23 mei 1970 worden geplaatst.
Brief van 2 maart 1970.
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re ingaan, maar naderhand zei hij Polak op het hart te drukken vrede te sluiten met
de kleine pro-Bernhard-groep. Croiset vraagt me altijd wanneer ik weer naar Amerika
terugga en dat ik dan mijn huis zou kunnen verhuren.

6 maart 1970
In de sportschool lag een Telegraaf. Minister W.K.N. Schmelzer heeft in de Tweede
Kamer gezegd: ‘Het lijkt wel een kleuterklas.’ Daar heeft hij lang over gedaan.
Schreef hem een briefje waarom hij dit pas nu ontdekte.
‘I do not fear American savagery, but its civilization.’ - Henry James
Wil Jardins sous la pluie van Debussy studeren.

7 maart 1970
Ernst Utrecht, Beynon en Bonhofer304 kwamen eten. Geklets tot middernacht. Zij
adviseren De Verraders voor Van Gennep te herschrijven. Utrecht zei dat Wertheims
steun voor het boek compleet was. ‘Rob van Gennep zit toch meer in de
Wertheim-hoek?’ zei ik.

9 maart 1970
De vrouw van Roeland Kerbosch belde dat er een dame uit Brazilië was, Amstel
Hotel suite 41-42, die Peter wilde zien voor een rol in een film. Bracht er stapels
foto's heen.
Lunchte met Cees Meijer, hoofdredacteur van de Typhoon in Huis te Zaanen in
Wormerveer. Quasi luxueus met stapels kostbaar voedsel, waarvan veel te veel terug
naar de keuken ging. Zoiets baart me zorgen. Er komt een fusie met het Haarlems
Dagblad.
Probeer orde te scheppen in mijn dagboek. Zou het onbegonnen werk zijn het ooit
voor publicatie te bewerken? Dat zou misschien op een dictafoon moeten gebeuren.
Maar hoe de uitgave te financieren? Wie weet wordt er een machine uitgevonden
die typt wanneer je erin spreekt. Ik moet toch aan zelfanalyse doen. Heb
twintigduizend gulden schuld door alles wat voor het huis is aangekocht. Ben nu 45
jaar. Wanneer ik niet met voortvarendheid te werk ga om bij mezelf na te gaan waar
ik sta en ga, dan blijft het zigzaggen in het niets.
Lees met absolute verbazing, totaal gefascineerd The Selling of the President van
Joe McGinniss.305 Deze jongeman sloot zich al

304
305

Ik weet niet meer wie Bonhofer was.
Joe McGinnis, The Selling of the President, Trident Press, New York 1969.

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

235
vroeg bij de Richard Nixon presidentiële campagne aan en heeft hoogst nauwkeurig
beschreven hoe Nixon ‘aan de man’ werd gebracht met gebruikmaking van alle
denkbare toelaatbare en ontoelaatbare middelen, inbegrepen televisie. Het is een
schokkend verhaal. Malcolm Muggeridge noemt het een beschrijving van ‘the first
electronic election in Amerika’.306 En daar heb ik dus in New-Hampshire met mijn
neus op gezeten.

10 maart 1970
Eigenlijk is het hoogst irritant om te lezen hoe de Amerikaanse ‘vrije verkiezingen’
tot een public relations-industrie, compleet met concurrentie, worden teruggebracht.
Muggeridge zette boven zijn artikel Packaging the President en op de omslag van
Joe McGinniss' boek staat een pakje sigaretten met het smoel van Nixon als
verpakking. Muggeridge heeft gelijk, de man voor het Witte Huis wordt voortaan
‘verkocht’ aan de man in de straat als Camel-sigaretten of een Omo-wasmiddel.
Zit weer op een bijeenkomst die wordt toegesproken door Ernst Utrecht en Wim
Wertheim. Ze zijn wel actief en zeggen veel zinnigs. Professor Utrecht wijst er op
dat er naar schatting drie miljoen landloze boerengezinnen alleen al op Java en Bali
zijn. Ieder gezin bestaat gemiddeld uit vijf of zes personen. In Indonesië kan men op
vijftien tot twintig miljoen landloze boeren rekenen. Zou de oliegeneraal en
multimiljonair Ibnu Sutowo hiervan wel eens wakker liggen? Wanneer ik in zo'n
zaaltje rondkijk naar de gezichten van de aanwezigen vraag ik me af of dit gepraat
in Nederland wat oplevert in het voordeel van de landloze boeren op Java en Bali.
Professor Sheldon Simon, schrijver van The Broken Triangle, zegt in een brief
van 5 maart 1970: ‘I was particularly interested in your observations on both the
Sukarno and Suharto Governments (...). I should certainly enjoy the opportunity to
“pick your brains” on Indonesian developments if our paths cross.’ Hij zegt het boek
in 1968 geschreven te hebben en om die reden kon hij toen nog niet dieper ingaan
op de ins and outs van het generaalsregime. ‘I was particularly intrigued by your
remarks on tension within the current Indonesian military elite. It is very difficult to
obtain this kind of information in the United States with sources limited to the Far
Eastern Economic Review and Indonesian press translations. I wish I could talk with
you more extensively on this problem.’ Er was eigenlijk geen beginnen aan om het
door Simon in Lexington, Kentucky geschreven boek
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bij te slijpen. De basic information van de 210 pagina's tellende studie was helemaal
uit de koker van de coupgeneraals, de CIA en de gecontroleerde Indonesische pers
gekomen, dus wat voor historische waarde had Simons bijdrage?

12 maart 1970
De cultureel antropoloog A. Polak sprak in het Tropenmuseum. Tegen mij zei hij:
‘Hoor ik dat u bij Wertheim gaat promoveren?’ Ik dacht wat zou de rest van zijn
informatie waard zijn. Polak sprak over moskeeën, adelkampongs, religieuze
organisaties, functionarissen en had veel schematische etiketjes van zijn onderzoek
bij de hand. Buitenstaanders werden in de Lombokse kampongs met veel Indonesische
egards met een kluitje in het riet gestuurd. Ik ergerde me groen en geel aan het geklets.
Ik wil over mensen horen, rice-roots mensen.

14 maart 1970
De Telegraaf publiceerde een reportage over een verjaardagsfeestje voor Kartika
Sukarno, het dochterje van Bung Karno en Dewi, in haar appartement aan de Avenue
Montaigne in Parijs. Het kind is nu drie jaar en Bapak heeft haar nooit gezien. Waarom
zijn ze niet in Jakarta?

15 maart 1970
Croiset zei vandaag: ‘Ik ben al dagen niet goed. Heb geen zin meer (...).’ Op dat
moment kwam er een telefoon dat zijn 87-jarige schoonvader was overleden.

16 maart 1970
Schreef banketbakker Oor in Noord dat zijn croissants niet te vreten waren en waarom
hij niet in het bezit was van het juiste recept.
Prins Bernhard vereenvoudigde de conflicten met Indonesië tot ‘een familieruzie’.
Ton Neelissen heeft het script van twaalf pagina's van mijn
Kennedy-medewerkersfilm naar minister Luns gezonden voor commentaar. De
minister liet vanuit Paramaribo weten dat hij bij terugkomst in Den Haag van zich
zou laten horen.

18 maart 1970
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Vietnam is geweest. Hij mikte vooral op Vietcong-kaders door middel van een
programma dat de naam Phoenix droeg en in juli 1967 door hem werd geïnitieerd,
zo meldt Tom Buckley. Ik zou hem met andere ogen hebben bekeken.
De woonvergunning voor Peter op Amerbos 205 is gearriveerd. Belachelijk. Ik
zie hem de laatste tijd nauwelijks. Heb vandaag vele uren op een telefoontje van
Peter gewacht. Het maakt me onrustig en nerveus en ik ben tot niets in staat.
Prins Norodom Sihanouk is afgezet terwijl hij in Moskou was. De verraders. Eerst
Sukarno nu hij. Het zal wel weer een CIA-complot zijn, omdat Sihanouk de
schendingen van zijn grenzen door dolgedraaide Amerikanen niet pikt.

19 maart 1970
Ontbijt met mijn oude vriendin Hella Pick van de Manchester Guardian in Hotel
des Indes. Zij vond Luns juist charming. ‘He is the only Minister who has a sense
of humor, who laughs at the whole thing, including himself (...).’308 Wat me zorgen
baarde was dat Sekoué Touré volgens haar mijn vriend ambassadeur Diallo Telli,
nu secretaris-generaal van de Organisatie voor Afrikaanse eenheid in Addis Abeba,
disloyaal zou hebben genoemd. ‘Niemand kan meer met hem samenwerken,’ zei
Hella. ‘Het is Diallo Telli naar het hoofd gestegen.’309
Hella vertelde door premier Cyrille Adoula van Kongo voor een bezoek te zijn
uitgenodigd.310 Intussen wist zij niet dat Thomas Kanza, onze alleroudste vriend - de
eerste Kongolese ambassadeur, door Patrice Lumumba naar de VN gezonden - onder
haar ogen werkzaam was aan de London School of Economics. Wandelde met haar
in Scheveningen en zette haar voor het ministerie van Buitenlandse Zaken af, waar
zojuist Luns met een collega naar buitenkwam en me natuurlijk straal negeerde.
Lees The Murder of Christ van Wilhelm Reich. ‘Man is born free, yet he goes
through life as a slave (...). The hidden something is the emotional plague of man
(...). No attempt to remove this plague has ever succeeded (...). Mind and body,
functioning in one and the same organism, is still separated in man's thinking (...).
Philosophizing about the meaning of Life is useless as long as one does not know
what Life is (...). The trap is man's emotional structure, his character structure (...).
One can decorate a trap to make life more comfortable in it.
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This is done by the Michelangelo's and the Shakespeare's and the Goethe's (...). But
the great problem of Life and the origin of Life is a psychiatric one.’311

20 maart 1970
De tijd vliegt door. Steeds sneller, steeds sneller. Droomde dat Peter wegliep, niet
uit boosheid, maar om te trainen in de sportschool. Ik zie hem nog rekkende
bewegingen maken met zijn body, maar toen viel hij over een paar mensen, waaronder
een oude man. Zijn overleden vader? Ik ontfermde me over de oude man, die was
gevallen. Ik verloor Peter intussen helemaal uit het oog. Er was een meisje in het
spel en twee kerels werden uit een trein gesmeten.
Vanavond sprak ik twee uur met Ton Neelissen, Willem Brugsma en André Spoor
in het grachtenhuis van Brugsma over de komende film met de Kennedy-medewerkers
over Luns. Ton Neelissen heeft gisteren een telefoongesprek van dertig minuten met
minister Luns gehad.312 Hij schijnt te begrijpen dat deze film hem goed naait. Henri
Faas heeft nu ook tegen Neelissen gezegd dat Luns heeft gelogen over de Amerikaanse
rol op Nieuw-Guinea en de Kennedy's in het bijzonder. Brugsma vond dat Neelissen
zijn gesprek met Luns, dat er blijkbaar niet om loog, op band had moeten vastleggen.
André Spoor vertelde dat volgens ambassadeur J.H. van Roijen hij het gesprek tussen
Luns en de voormalige minister John Foster Dulles, waarin Amerikaanse toezeggingen
ter sprake kwamen inzake Nieuw-Guinea, had bijgewoond.
Ton vertelde ons verder dat hij na zijn gesprek met minister Luns over mijn film
dermate beeindrückt was - Luns had hem letterlijk gezegd: ‘Ik smeek u die film van
Oltmans niet uit te zenden’ - dat hij zich die avond had bezopen met eerst drie borrels
bij Willem Brugsma, daarna drie borrels bij de journalist Hans Saaltink en toen nog
eens drie borrels bij zijn huisarts. Duidelijk: Neelissen is tegen het grotere werk niet
opgewassen, vandaar zijn benoeming tot grote leider van Panoramiek.
Neelissen voelde echter wel feilloos aan waarom ik wilde dat André Spoor in
verband met deze film een gesprek met dr. J.H. van Roijen zou hebben. Beiden
kenden elkaar uitstekend en waarschijnlijk was Spoor de enige tegen wie Van Roijen
min of meer de waarheid zou zeggen. gezien de commotie bood Neelissen intussen
vijfduizend gulden voor mijn film. Omdat Van
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Roijen nu ambassadeur in Londen is zou Spoor naar Engeland moeten gaan, waar
hij kennelijk zin in had (op kosten van de NOS). Spoor was eveneens van mening dat
Luns deksels goed moet hebben geweten, nadat Dulles door Christian Herter werd
opgevolgd, dat toezeggingen informeel door John Foster Dulles gedaan hun geldigheid
hadden verloren. Mijn minachting voor Van Roijen steeg gestadig. De man moet al
die jaren op de hoogte zijn geweest van Luns' verdraaiing van de feiten. Waarom
hield hij zijn mond? Hij was bovendien rijk. Hij hoefde zich geen zorgen te maken
waar hij de bakker van moest betalen, wanneer hij uit de school zou klappen.
Bovendien wat was nu eigenlijk al die jaren het werkelijke landsbelang? Prins
Bernhard, Paul Rijkens en wij - medewerkers in het klein - hadden gewoon gelijk.

21 maart 1970
Ik moet het joch, Willem H.313, ontzien. Er wordt genoeg met gevoelens gespeeld,
ook wanneer men zich dit niet bewust is en zelf denkt serieus bezig te zijn.
Bracht twee rode rozen naar het graf van mijn vader. Zo'n bezoek betekent steeds
weer een confrontatie met Reichs mysterie van het leven.
Ben around the clock bezig met een boekje te schrijven over de corruptie in
Indonesië.

22 maart 1970
Willem H. bleef slapen. Ik kan echter niets en wil niets met hem. Ik vind hem aardig,
zelfs amusant, maar ik voel me niet tot hem aangetrokken, dus zo ongeveer als Peter
zich bij mij voelt.
Anthony Howard schreef een schandalig artikel in de London Observer over Robert
Kennedy. Schreef hem een protestbrief. ‘Er zijn twee mensen nodig om de waarheid
te spreken: één om te spreken en één om te luisteren,’ heeft Henry Thoreau eens
gezegd.314 Ik denk niet dat ik het hiermee eens ben. Ik denk dat je de hoogste graad
van waarheid bereikt, wanneer je tegen jezelf spreekt - met niemand erbij - of wanneer
je schrijft en een dagboek bijhoudt.
Mijn ongerustheid over Bung Karno is toegenomen. Ik loop met de gedachte rond
naar Dewi in Parijs te gaan. Misschien weet zij meer. Bovendien zou er een gefilmd
interview in kunnen zitten. Ik bezocht Roeland en Mady Kerbosch. Ik vond
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hem zeer aantrekkelijk, zijn ogen, zijn body, het hele pakket. Hij rookte kleine sigaren.
Ik stelde voor dat we samen Dewi Sukarno zouden gaan filmen. Hij ging akkoord.
's Avonds werd op televisie een reportage getoond van Bung Karno's entree in
Jakarta na meer dan elf jaar Nederlandse gevangenschap. Mijn emoties ten aanzien
van hem zijn onveranderd. Dat weet ik. Ik herbeleefde weer even alles wat ik met
hem in Indonesië meemaakte. De herinneringen zijn niet uit te bannen.
Hella Pick zei dat de voorspelling van Dulles dat de dominostenen in Zuidoost-Azië
zouden vallen - nu weer met het afzetten van Sihanouk - werd bewaarheid. Ik
antwoordde: ‘Sorry, de dominostenen vallen niet vanwege Moskou of Peking maar
vanwege het geklier in Washington.’ Ik begreep weer hoe weinig ik op een lijn zit
met Hella omtrent internationale vraagstukken. Een huwelijk met haar, zoals we
vroeger wel eens hebben overwogen, zou een totale ramp zijn geworden.

23 maart 1970
Ben op weg naar Parijs om te proberen Dewi Sukarno te ontmoeten. Waar de
Telegraaf al niet goed voor is.
Een Delftse student lifte mee. Hij vond dat de wereld naar anarchie terug moest
keren. Alle gezag over boord, terug naar een communesysteem. Hij had lange blonde
haren, droeg hoge schoenen, een corduroy broek, donkerblauwe coltrui, een snor en
een baardje. Hij rolde sigaretten. Hij wilde in de zomer drie maanden alleen naar
Finland liften. In Delft, waar hij bouwkunde studeerde, waren niet genoeg meisjes.
Vooruit maar.

Hôtel de France et Choiseul.
Schreef Willem H. een briefje via Rob Lang dat het zo niet langer ging.

24 maart 1970
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt is jarig.
Droomde dat Carel Enkelaar had besloten de film met de Kennedy-medewerkers
over Luns niet uit te zenden. Was ontgoocheld.

Avenue Montaigne, 11.30 uur
Heb Dewi Sukarno gevonden. Na tal van omzwervingen, onze ambassade,
correspondent Joost de Ruiter, het persbureau Paris Presse en de APIS Agency kwam
ik er achter dat zij op nummer twaalf woonde. Een Japanse dame opende de deur.
Ik heb
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Bung Karno's kind gezien, met twee pluimpjes en strikjes in het haar. Ze glimlachte.
Ik liet het staatsportret dat Sukarno me in 1957 gaf achter (in de zilveren lijst) als
bewijs dat ik een vriend van de oud-president was, dit contre coeur, maar er zat niets
anders op. Gaf het nummer van Hôtel France et Choiseul op.
Brandde twee kaarsen in de Madeleine.
's Avonds bracht ik mevrouw Sukarno een kort briefje dat ik op 30 maart naar
Parijs terug zou komen.
Ik ontmoette haar om 19.00 uur in haar flat. Zij sprak met affectie over Bung Karno
en kreeg er zelfs tranen bij in haar ogen. Al haar bezittingen waren in Jakarta gebleven,
omdat zij slechts voor een kort bezoek naar Tokio was gevlogen om nooit meer terug
te keren. Zij had dus bijna geen foto's of herinneringen meer, hoewel er een aantal
portretten in haar zitkamer stonden. Zij was vooral woedend op Suharto, nadat een
dochter van Bung Karno haar in Tokio was komen vertellen dat toen de oud-president
bij haar huwelijksreceptie wilde opstaan om haar een zoen te geven, een begeleidende
MP-militair hem terug op zijn stoel had geduwd. De MP's hadden ook steeds handen
voor zijn ogen gehouden zodat er geen foto's van Bung Karno konden worden
genomen. Fotografen zaten bij die plechtigheid in de bomen om maar een foto van
de oud-president te kunnen maken. ‘I do not want an Indonesian to put his dirty hands
on his shoulders,’ zei Dewi. Zij had in Tokio heibel met Suharto gemaakt.
Zij was vooral gebrand op Ibu Hartini.315 ‘She is like a slave. When she visited
him at my house, Wisma Jaso, she always was knocking Bapak's head to divorce
me. It was she, who arranged that I could not return to Jakarta.’316 Dewi had ruzie
gehad met Cindy Adams ‘about that cheap second book,’ maar intussen stond wel
op een kast een kleurenfoto van het echtpaar Adams.317 ‘Hartini wants her name to
be linked with Bung Karno in view of Indonesian history,’ zei ze, waar ik het
allerminst mee eens was Hartini kennende. ‘The military regime will not assassinate
him, because then all of Indonesia would love him again. But they probably mistreat
him and beat him.’ Ik kreeg koude rillingen bij die gedachte.318 De dochter van
generaal Sabur vertelde Dewi in Tokio dat Suharto's ondervragers tijdens martelingen
de benen van Sabur hadden gebroken en hij nu dus verlamd was.
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De derde vrouw van Sukarno..
Dit was beslist onwaar en gebaseerd op vrouwelijke naijver.
Cindy Adams, My friend the dictator, The Bobbs-Merill Company, New York, 1967, waarin
deze voormalige vriendin van Sukarno zich als verraderlijke feeks ontpopte.
Dewi bleek later grotendeels gelijk te hebben.
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‘Ik vertrouw nooit meer één enkele Indonesiër,’ zei ze. De voormalige Indonesische
ambassadeur in Parijs had steeds de telefoon op de haak gesmeten wanneer zij
opbelde. De huidige ambassadeur was vriendelijk en behulpzaam. Dewi heeft een
visum voor Frankrijk dat vijfenveertig dagen geldig is. Eerst kreeg zij een visum
voor een jaar, toen zes maanden. Zij verdenkt de Indonesische ambassade van druk
op de Franse overheid. Eind april wil ze naar Tokio reizen. Ik vroeg of zij dan
ambassadeur generaal Ashari zou bezoeken. ‘No, I don't want to make it difficult
for him.’
Toen ik een tirade tegen Subandrio afstak bleef ze opvallend stil. Ze zei wel: ‘He
played so many dirty tricks on me, too many to really hate him.’ Zij vervolgde: ‘But
he also came to me and cried in front of me.’ Zij was het er mee eens dat hij aan
Sukarno toegewijd was geweest, waarbij ik aantekende dat zijn devotie hem ertoe
bracht Sukarno op gigantische wijze om de tuin te leiden. ‘But, I disagreed myself
often with Bapak. Why did he have to fight the Americans so strongly, above all if
you really have no power to back this opposition up?’ Zij had alles in het werk gesteld
om Bung Karno tot een andere politiek aan te zetten, maar het was vruchteloos
geweest.
Zij zag er zeer elegant uit. Zij droeg een rode blouse, zwarte rok en een goudachtige
ceintuur. Er stonden overal dozijnen paaskaarten. Het appartement was geriefelijk,
bescheiden, maar toch met een zekere luxe ingericht. Dewi was mooi, vooral wanneer
zij geëmotioneerd ernstig keek. Ik trachtte me in te denken, wat Bapak het meest in
haar had aangetrokken, en wat hij werkelijk voor haar gevoeld kon hebben.
Dewi was hoogst achterdochtig ten aanzien van journalisten. Een jaar geleden was
zij door een Hollander benaderd, die zei dat hij een arts was en Bung Karno uitstekend
had gekend. Zij gaf de man geld, maar voelde zich opgelicht. Bovendien, westerse
media hadden haar anti-Suharto- uitlatingen absoluut niet weergegeven. Ik ga hier
iets aan doen. Hoe, weet ik nog niet. Zij moest naar een diner.
Zij was van mening dat wat onlangs in Pnom Penh was gebeurd een herhaling was
van de coup in Jakarta en duidelijk een CIA-affaire was. Zij zei ook dat Ibnu Sutowo
grote bedragen aan generaal Suharto toeschoof en dat de regering in Jakarta toneel
opvoerde om te doen alsof hij in ongenade was gevallen. Ik zei tegen Ibu Dewi dat
ik bereid was naar Suharto te gaan indien ik zou kunnen helpen, vooral om Sukarno
en haar weer te herenigen, ook in het belang van Kartika.
Ontmoette Christiaan van Heek in Pim's: hij was dik, rond en
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vet geworden, onbetamelijk vet eigenlijk. Zijn vader reisde driemaal per jaar naar
Turkije om arbeiders voor de fabriek aan te trekken. Treurig bij al die Nederlandse
werkloosheid.
In het hotel lag een boodschap dat mevrouw Sukarno om 01.00 uur had gebeld.

25 maart 1970
Sihanouks eigen ambassadestaf in Peking, nota bene, had bekend gemaakt het nieuwe
regime in Pnom Penh te steunen. Duidelijk wie daarachter zitten.
Lag in bed te denken aan de kuddes, die JFK in Dallas toejuichten en hem prompt
vergaten toen hij in zijn auto werd beschoten. Of de miljoenen, die ik met eigen ogen
heb gezien (en gefotografeerd), zoals zij Bung Karno adoreerden en bewonderden.
Nu tolereren diezelfde Indonesische kuddes dat hij op afschuwelijke wijze wordt
vernederd en van de mensen geïsoleerd. En dit gebeurt allemaal heel eenvoudig ‘te
midden van het volk, in Wisma Jaso in Jakarta’. Willem van Oranje, Vader des
Vaderlands, werd doodgeschoten door een Spanjaard. Robert Kennedy door een
Arabier. Wat betekent de adoratie van het volk? Men veroorlooft zich maar al te
graag kort van memorie te zijn. En wat betekent trouwens de loyaliteit van een
persoon? Wat betekent vriendschap of devotie? Wat betekent affectie? Het is: of de
non, die knielt in blinde liefde voor het crucifix, of een tijdelijk fenomeen dat bij de
geringste beweging als sneeuw voor de zon verdwijnt. Waar vindt men normale,
well-balanced affectie en devotie?
Dewi was bitter ten opzichte van Bapak. Zij verliet Indonesië een paar weken voor
ik in oktober 1966 arriveerde. Bung Karno had haar gezegd het groene licht te zullen
geven om terug te keren. Het is nooit gekomen. Zijn laatste brief arriveerde in 1967.
Aan de hand van krantenknipsels toonde zij aan dat zij daarop de president om een
scheiding had gevraagd. Haar verzoek was door Adam Malik mee naar Jakarta
genomen.319 ‘Hartini kon het niet uitstaan dat Bapak mij een kind gaf.’320
Vanmorgen om 10.30 uur belde ik haar. Zij kon gisteravond niet slapen en had
me om 01.00 uur gebeld om meer samen te praten. Ik beloofde spoedig terug te zullen
komen. ‘And, please contact Emile van Konijnenburg,’ zei ze, ‘and maybe I telephone
you in Amsterdam during the week.’
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Neem aan dat Malik dit een plezierige job vond om Bung Karno die brief te brengen.
Misschien had hij Dewi wel overtuigd nu maar een echtscheiding aan te vragen.
Geloofde dit niet. Ibu Hartini moet haar bezwaren ten opzichte van Dewi hebben gehad,
maar als Javaanse verwerkte zij het feit dat Bung Karno andere vrouwen had heel anders
dan Dewi als Japanse.
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Reed regelrecht van Parijs naar Bilthoven en belde bij mam Van Konijnenburg, die
zich ten aanzien van een ontmoeting met Dewi zeer op de vlakte hield en nota bene
zei, ‘Ik ben de komende zes maanden volgeboekt.’
André Spoor was bij dr. J.H. van Roijen in Londen geweest. Dit bezoek had niet
veel nieuw licht op de zaken geworpen. Hij had tegen zijn vrouw gezegd: ‘Van Roijen
is zo bang als een wezel.’ Dat zijn dan ‘de groten’ van ons lieve vaderland. Typisch
Van Roijen en mijn eigen ervaringen met hem. Om een of andere reden informeerde
ik alleen professor Wertheim en Wim Klinkenberg over mijn bezoek aan Dewi. Want
ik heb vrij ernstige bedenkingen tegenover Ernst Utrecht en vertrouw hem niet
helemaal.

26 maart 1970
Telefoneerde Dewi Sukarno in Parijs. Zij leek plezierig verrast. Heb een vliegtuig
geboekt voor zondag.
Joris van den Berg en meneer Ferdinandusse van Vrij Nederland zijn bang dat
Carel Enkelaar uiteindelijk voor Luns door de knieën zal gaan en de film niet zal
uitzenden.321
Ontmoette Carel na een stafmeeting bij de NOS in de Jonge Graaf. Hij hield
inderdaad over de film een slag om de arm. Hij ging akkoord dat ik voor de NOS naar
Dewi terug zou gaan.
Telefoneerde Santo in Stuttgart dat ik Dewi had ontmoet. Hij was perplex.
De banaliteiten op televisie zijn niet van de lucht. Nu zie ik warempel een hijgend
christushoofd aan een kruis dat onder onweergeluiden sterft.

27 maart 1970
Peter is geen moment uit mijn gedachten. Mam zei dat het voornaamste probleem
tussen ons ‘het verschil in milieu’ was. ‘Misschien vind je nog wel eens iemand
anders,’ zei ze. Love and affection, wanneer echt, kunnen niet milieubegrensd zijn.
Barry Chan322, die ik in Hong Kong in 1964 leerde kennen, stond plotseling voor
mijn neus. Hij was gelukkig maar weinig veranderd. Zijn lichaam was wat
achteruitgegaan en hij had roos op zijn kop. Hij bleef slapen en wilde alles weer doen
als in Hong Kong, maar dat ging dus niet meer.
Ton Neelissen was naar Istanboel gereisd om de Oosterse patriarch ter gelegenheid
van Pasen te filmen. Maar zijne heilig-
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Carel ging niet door de bocht; de film werd uitgezonden.
Zie Memoires 1963-1964 na een bezoek aan Vietnam en Hongkong.
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heid was niet thuis geweest. Hij keerde onverrichterzake terug. Typisch NOS-uitje.
Hij wil als laatste Panoramiekuitzending op 24 mei een interview met Dewi Sukarno
uitzenden.
Aanstaande dinsdag zullen we met alle ‘specialisten’ bij de NOS naar mijn film
met de Kennedy-adviseurs en hun visie op Luns gaan kijken.
Had een opbouwend gesprek van twee uur met professor Wertheim ter
voorbereiding van een gefilmd gesprek met mevrouw Sukarno.
Das Lied von der Erde. Mis Peter ontzettend. ‘Wat zou je zeggen, wanneer hij op
dit moment zou opbellen?’ vroeg Barry Chan. Zag de Antonioni-film Zabriskie Point.
Amerikanen zien hun eigen rotte levenswijze niet meer.

28 maart 1970
Wat me bevreemdde was dat Ton Neelissen gisteren benadrukte dat ik de film met
de Kennedy-adviseurs op mijn eigen initiatief had gemaakt en vooral niet in opdracht
van de NOS. Ik verbaas me niet eens meer om zulke verdraaiingen en
labbekakkerigheid. Enkelaar, Hagedorn en Neelissen wisten precies wat ik in de VS
zou gaan maken en waarom.
Nam mam mee uit voor de lunch bij het Madammeke in Huis ter Heide. Zij leek
zo bleek. Het vervulde me met triestheid. Willem H. belde weer.323 Ik ontmoette hem
bij Rob Lang. Hij zegt me toch wel wat. Rob vertelde dat Peter tegen hem had gezegd:
‘Je moet niet denken dat ik wat met Willem heb.’ Rob vond dit een belediging.
Misschien is inderdaad de tijd gekomen om over te stappen en met Wim Hoogenkamp
een relatie te beginnen.324

29 maart 1970
Air France vlucht 913
‘Hate is not the opposite of love: apathy is,’ meent Rollo May. ‘Apathy, or a-pathos
is a withdrawal of feeling (...). Apathy, operating like Freud's “death-instinct” is a
gradual letting go of involvement until one finds that life itself has gone by.’
Misschien ben ik wel apathisch tegenover Peter nu, maar tegelijkertijd lijkt de affectie
zich toch te blijven verdiepen. Het is meer een stoelendans van gevoelens. Zoals te
gaan verzitten van een wipstoel op een solide, leren lees-fauteuil.
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Terwijl ik deze notities in Johannesburg in 1990 bewerk en van plan was Rob Lang te
schrijven wie Willem H. was, realiseer ik me plotseling dat het Wim Hoogenkamp was.
Hij zou in 1988 zelfmoord plegen omdat hij aids had.
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Parijs
Brandde eerst twee kaarsen in La Madeleine.
Om 18.00 uur was ik in het appartement van Dewi. Had voor Kartika twee Delfts
blauwe klompjes met chocolaatjes meegebracht. Zij kwam me met de Japanse nurse,
Madame Azuma, een handje geven, ‘Merci Monsieur,’ en zij maakte een knikje.
Bracht Dewi een grote bos tulpen.
Terwijl ik op mevrouw Sukarno wachtte las ik in een boekje van Peter, Over lezen
en zelf-denken van Arthur Schopenhauer.325 Het fascineerde me waar Peter krassen
had gezet. Bij de volgende passage: ‘In het rijk der gedachten zijn wij onstoffelijke
geesten, zonder zwaarte en zonder nooddruft. Vandaar dat geen geluk op aarde dat
evenaart, hetwelk een schone en vruchtbare geest, in een gelukkig uur, in zichzelf
vindt’, schreef hij in de kantlijn. ‘Geest is ook materie gebonden, helaas!’ Op de
achterste lege pagina schreef hij: ‘Dit boekje: met een overdreven superieurgevoel
afgeven over andere denkers en schrijvers.’
Omstreeks 19.00 uur wandelde Ibu Dewi in een mantelpakje het appartement
binnen. Ze was onverwachts met vrienden, Italianen, gisteravond naar Deauville
gereden. Men had er tot 05.00 uur gedobbeld. ‘I had never been there, I was curious,’
zei ze. 's Middags had ze ergens een garden-party bijgewoond. Maar nu was ze dan
terug. Zij sprak veel, intens en to the point. Dewi vertelde dat zij in de nacht van 1
oktober 1965 (dus tijdens de tegencoup van Suharto) door vier militairen in Wisma
Jaso werd opgehaald om, verborgen in een jeep, en zoals president Sukarno haar had
gevraagd, gekleed in donkere kleren, naar vliegbasis Halim buiten Jakarta te worden
gebracht. ‘I was the only woman that went to Halim.’ Luchtmaarschalk Omar Dhani
en anderen hadden de president naar Halim gebracht. ‘At that time, we didn't know
whether Suharto was going to kill us too. At that moment, we still did not know that
general Yani had been killed already. We still thought he had been kidnapped only.
In any case, general Yani had told Bapak and me personally, that yes, there was a
Dewan General,326 but they are under me, he said, so please do not worry. But they
killed Yani to cut Bapak off from the Army. Now, Bung Karno had to rely on the
rotten information of (Su)Bandrio, who was feeding Bapak constantly with CIA
phobia. Bandrio called all my American

325
326

Arthur Schopenhauer, Over lezen en zelf-denken, Humanitasboekje nr. 15, Uitgeverij Lannoo,
Den Haag 1955.
Raad van Generaals, waar ik in voorgaande delen uitvoerig over rapporteerde, onder leiding
van generaal Nasution. Zijn afgezant Ujeng Suwargana informeerde mij hierover, en dat had
ik steeds via eigen kanalen aan Sukarno doorgegeven.
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friends CIA. Sure, we knew what the CIA was doing and, of course, the whole thing
was a CIA coup.’
Op de avond van de oorspronkelijke actie, 30 september 1965, had
president Sukarno mevrouw Dewi nog laat afgehaald bij Hotel Indonesia.
Zij waren naar Wisma Jaso gereden. In de vroegte hadden trouwe militairen
Bung Karno uit de villa van Dewi weggehaald. 's Nachts waren zes
generaals gearresteerd en vermoord, terwijl generaal Nasution ontsnapte
en zijn adjudant zich voor hem uitgaf. Deze moedige luitenant Tendian
werd prompt doodgeschoten. Wat later voor president Sukarno belastend
was dat de stoffelijke overschotten van de vermoorde hoge officieren
gruwelijk verminkt in een zogenaamd krokodillengat op Halim werden
teruggevonden. Bung Karno was ongeveer tezelfdertijd in eigen persoon
op Halim. De razende collega's van de vermoorde officieren verbonden
Sukarno's aanwezigheid op Halim met de moordpartij. Ze waren kennelijk
niet in staat de gebeurtenissen, met in achtneming van Bung Karno's aard
en persoonlijkheid, op dat moment te analyseren. In dolle drift werd Bung
Karno ervan beschuldigd geweten te hebben van de gruweldaden, die hij
in geen duizend jaar en in de verste verte ooit zou hebben goedgekeurd of
onderschreven.
Dewi vervolgde die avond haar herinneringen: ‘Ik mocht D.N. Aidit wel, maar ik
hield van Njoto.327 Bapak loved Njoto too. Aidit ran away. Njoto stayed in Jakarta.
He said: “We have nothing to do with it and he never turned his back on his
enemies”.’328 Dewi en Sukarno geloofden Njoto's verzekering dat de PKI niets met
de coup te maken had. Wat in 1965 gebeurde was een inter-army affair, een gevecht
tussen links en rechts in het Indonesische leger, simple as that.
Dewi: ‘How come Suharto could arrange the entire taking over of power in one
day? How come the killing soldiers were unable to find Suharto's house? Everybody
knows in Jakarta where Suharto lives. Why did they kill Nasution's aid, so that
Nasution could escape? Bapak wanted first to go to Madiun. You see, I went to
Halim, because if we were going to be killed, I wanted to be killed with him. I did
not want Bapak to leave for Madiun. I wanted him to stay in Jakarta. I told Johannes
Leimena, who had joined us: “This time you have to help me,
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D.N. Aidit was secretaris-generaal van de PKI. Njoto was zijn tweede deputy
secretaris-generaal.
Aidit werd opgespoord op Java en zonder pardon geëxecuteerd evenals Njoto, die zonder
vorm van proces werd neergeschoten.
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Bapak must go to Bogor.” And that is where Bung Karno went. Hartini and Subandrio
kept him there for ten days. This was very bad, because he was virtually cut off from
all reliable information.’
Mevrouw Sukarno leek aarzelend over Malik. ‘He did take my letter from Tokio
to Jakarta and was spit on because he did that.’ Zij vervolgde: ‘We tried, Nasution,
Malik, all of us, we tried to make Bapak leave the sinking old boat of the former
regime, and join the new boat. But he preferred to sink with the old one,’ zei ze op
bittere toon. Ik antwoordde: ‘Yes, but the CIA sponsored the Suharto clique, also
wanted Bung Karno to condemn the PKI for having initiated the coup in the first
place. That he could not do. First of all, it was untrue, as you yourself just said.
Second, then there would have been infinitely more bloodshed and third, to act against
his conscience was not Bung Karno's way. It was against his honour to change boats
when the chips were down.’
‘You are right,’ zei Dewi een beetje meesmuilend.
Mevrouw Sukarno329 zei in het algemeen doodziek van Indonesiërs te zijn. ‘The
Javanese are the worst, they will put a knife in your back any time.’ Ik voerde daarop
aan dat kuddes overal ter wereld hetzelfde waren. JFK werd verraden en vermoord
en niemand stak een vinger uit, laat staan dat men probeerde de moordenaars te
vinden. Dewi antwoordde hierop dat deze redenering haar minder opstandig ten
opzichte van Indonesiërs deed voelen.
Toen ik haar vertelde dat Van Konijnenburg had gezegd de komende zes maanden
geen tijd te hebben, reageerde mevrouw Sukarno: ‘I knew he was going to say that.
Bapak has done so much for him. When we have our TV-program I want to say
something about that.’ Zij bevestigde dat Bung Karno pennyless was en absoluut
niets bezat.330 ‘He had nothing,’ zei ze. ‘If he had better thought of it beforehand, he
would have been in a better position to negotiate with his enemies now. He never
had money. Even while I was in Jakarta, we always had money problems. He had to
ask Mr. Dasaad when he ran out of money. They have treated him very very badly,
really,’ zei ze met een intens verdrietig gezicht. In Japan was met behulp van president
Sukarno en Japanse vrienden en politici een trust fund opgezet, vooral ook om de
opvoeding van Kartika te kunnen financieren.
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Ik sprak haar toen eigenlijk met Ibu Dewi aan.
Dit in tegenstelling tot de door het Suharto-regime verspreide leugens dat Sukarno miljoenen
in buitenlandse banken had verborgen. Dat geldt voor Suharto, niet voor Bapak.
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Ik adviseerde haar om een boek te schrijven en haar Indonesische herinneringen, die
nu nog enigermate betrouwbaar waren, vast te leggen. Hoe meer zij op herinneringen
zou moeten bouwen, hoe onzekerder de informatie zou worden. Zij benadrukte dat
het vooral zaak was emoties van feiten te scheiden. Zij wilde beslist niet haar verhaal
op tape vastleggen: ‘Because I do not like to hear my own voice.’ Dat leek me een
smoesje. Haar achterdocht leek haar parten te spelen. Zij vertelde ook, en dat vond
ik prettig om te horen, dat Rochmuljati haar Behasa Indonesia had geleerd en haar
op buitenlandse reizen had vergezeld.

30 maart 1970
Hôtel de France et Choiseul
Lag in bed te denken over sommige vragen die professor Wertheim wilde dat ik
stelde. Was Dewi degene, die Bung Karno ervan terughield naar Madiun te gaan?
Dat was zij dus inderdaad. Maar Wertheim wilde ook weten of zij dit in opdracht of
op verzoek van Suharto had gedaan. Ook wilde Wertheim weten of Dewi met Suharto
contact had gehad voordat zij op 1 oktober 1965 naar Halim ging om zich bij Sukarno
te voegen.
Dewi noemde ambassadeur Zairin Zain een vijand van Bung Karno. Dit was dus
niet waar. Zain kon op sommige punten kritisch zijn, ook op president Sukarno, maar
hij was geen vijand. Misschien is hij vijandiggezind geworden na de coup, omdat de
president hem geleidelijk aan links liet liggen. Over Indonesiërs zei ze nog: ‘You
love them or you sit on them.’ Zij vervolgde: ‘Javanese are no angles. We have a
saying in Japan “to kill someone slowly with a silk stocking” which is what Suharto
is doing to Bapak.’331
Dewi: ‘Bung Karno transferred authority on three conditions: 1) to protect the
President and his family. Suharto is not doing that at all, on the contrary. Bapak was
so sure of his people and their allegiance, he never foresaw a situation like this, where
he would be completely cut off from everybody.’
Mevrouw Sukarno moet me beloven haar boek alleen met mij te maken. Zij gaf
me een serie artikelen van haar, die in Japan waren verschenen. Wat ze zou moeten
doen is een dezer dagen een Open Brief aan Suharto richten om vooral aandacht te
vragen voor de schandelijke wijze waarop Bung Karno wordt geïsoleerd en op die
manier een miserabele dood gaat sterven. Ik
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Al in 1962-1963 verzekerde Nasutions afgezant Ujeng Suwargana mij dat Sukarno langzaam
zou worden doodgepest; zie de vorige Memoires.
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zal onmiddellijk contact opnemen met Joris van den Berg, de meest lucide en integere
man bij Vrij Nederland. Er is haast bij. Ik zal Wertheim vragen een vertaler voor
haar Japanse artikelen te zoeken.
Om 13.00 uur was ik op Amerbos. Belde eerst mam. Daarna sprak ik bijna twee
uur telefonisch met professor Wertheim. Hij en zijn vrouw Hetty waren intens
nieuwsgierig naar hoe alles was verlopen. Waarschijnlijk weet hij de Japanse vrouw
van een professor in Leiden over te halen om te vertalen.
Gerard Croiset vroeg of ik een kopie had van de film met de Kennedy-adviseurs,
want er was inderdaad een kans dat de film op de plank terecht zou komen. De
Dewi-story zou echter veel groter worden, ‘en dan kom je er heel goed vanaf.’
Telefoneerde mevrouw Sukarno. Ze zal een korte reis naar Beiroet of Brussel
maken om haar visaproblemen op te lossen.
Willem Hoogenkamp kwam naar me toe. Onverklaarbare situatie.
Willem Alfrink, die andere helderziende, adviseerde om aan Dewi veel geld te
vragen en een nieuwe auto te kopen. (Ik heb een prima auto, TR-5.) Belde Croiset en
vroeg zijn reactie op Alfrink. Hij werd boos. Ik moest Alfrink laten schieten, vooral
nooit een cent aan Dewi vragen, maar via artikelen en televisie aan haar verdienen.
Ik was het natuurlijk met Croiset eens.

31 maart 1970
André Spoor vertelde me vanmorgen: ‘Van Roijen zweette peentjes, wat voor film
je had gemaakt (...).’ Ik begreep dit uitstekend, want ik wist al heel lang dat Van
Roijen, door zich als voetveeg van Luns te laten gebruiken, even schuldig was.
Bezocht in Oegstgeest mevrouw A. Vos-Kobayashi, de echtgenote van de
hoogleraar in Leiden en Japanse van geboorte. Zij vroeg dertien cent per woord.
Bij de NOS werd mijn film vertoond aan Carel Enkelaar, Ton Neelissen, Henri
Faas en mijzelf. Later kwam Kees van Langeraad erbij. Faas probeert een spaak in
het wiel te steken. Ton zei: ‘Hij heeft boter op zijn hoofd. Hij is van pro-Luns tot de
PPR gekomen.’
We aten met André Spoor en Brugsma, die aardig lult, maar beslist geen Spoor
is. Spoor rapporteerde dat Van Roijen niet wilde meewerken aan de film. Maar in
1964 heeft Van Roijen zelf aan Spoor toevertrouwd dat er nooit akkoorden tussen
Amerika en Nederland waren geweest ten aanzien van Nieuw-Guinea, dus precies
wat McGeorge Bundy in mijn film zegt. Luns liegt dus. We kwamen tot de conclusie
dat indien de minister

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

251
blijft volhouden, en schijtlaars Van Roijen zijn mond niet wil opendoen, we eerst
voor een follow-up moeten zorgen, mogelijk door mensen van het State Department
voor de camera te hulp te roepen. Ik voorzie subtiele manieren om uitstel van
vertoning te bewerkstelligen. De avond eindigde in een botsing met Ton Neelissen
over de afrekening. Het gebruikelijke gedraai en gelazer, maar ik zal nu
bulldozertechnieken gebruiken om te zorgen dat ik geen cent tekortkom.
Morgen gaan Carel Enkelaar en Ton Neelissen zelf met minister Luns praten. Het
zal me benieuwen.

1 april 1970
Professor Wertheim denkt dat Luns een van de rotste momenten meemaakt sedert
hij in 1952 minister werd.
Om 12.10 uur verschenen Carel en Ton in Nieuwspoort na hun gesprek met Joseph
Luns. De minister had voornamelijk vijfenveertig minuten lang het woord gevoerd
en herinneringen opgehaald als ‘in Wenen was ik in de kamer, toen de kroon van
H.M. de Koningin werd afgenomen.’332 Eindelijk wist Carel het gesprek op mijn film
te brengen, waar zij tenslotte voor waren gekomen. Carel: ‘Bij het noemen van jouw
naam sorteerde ik het effect of ik een voetzoeker in de kamer des ministers had laten
afgaan. Luns werd woedend en riep uit: “Dat die man hier nog zijn brood kan
verdienen”.333 Luns refereerde aan je complexen. Maar ik zei: “Excellentie, ik heb
verder geen boodschap aan meneer Oltmans. De film ligt er. Wanneer ik uw public
relations-adviseur zou zijn zou ik u adviseren uw eigen mening aan het programma
toe te voegen”.’ Daarop kreeg ik keet met Carel en Ton over wie de eigendomsrechten
voor de film had. Ik kon met de inhoud ervan niets in Vrij Nederland doen want de
334
NOS had de rechten. Maar de film was niet betaald. Urenlang gesproken met
professor Wertheim. Hij verwachte, nu er een confrontatie met Enkelaar is geweest,
binnen enkele dagen een aanval in de Telegraaf om te voorkomen dat de film wordt
uitgezonden. Zo werkt het natuurlijk ook inderdaad in dit land.
Om 14.30 uur ontmoette ik Joris van den Berg en de nieuwe ster aan het
VN-firmament, Joop van Tijn. Ze zijn zeer geïnteresseerd in het verhaal van Dewi
Sukarno. ‘Ik denk aan een extra-editie’, zei Van Tijn. Van Tijn draaide overigens
aardig
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Dat zou wat voor Beatrix zijn geweest.
Mijn Memoires zullen glashelder aantonen hoe over een periode van veertig jaar BZ alles in
het werk stelde dat ik mijn brood juist niet in de journalistiek zou verdienen.
Twee dagen later ontving ik een NOS-contract voor twaalfduizend gulden.
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bij over Ibnu Sutowo en gaf toe in 1966 niet in de gaten te hebben gehad hoe een
belangrijke corruptor de oliegeneraal was geweest. Van Tijn had in 1966 ‘twee
weken’ met de schrootmakelaar Louis Worms gesproken, had mij voor een
wederwoord niet kunnen vinden, en vandaar zijn kritische publicatie van die dagen.
Ik dacht er het mijne van.

2 april 1970
Wim Hoogenkamp arriveerde tegen middernacht, maar ik had net twee
Diacid-slaappillen ingenomen en was tot niets in staat. Hij zat een tijdje naar me te
kijken en vertrok.
Ontmoeting van twee uur in het Hilton met Spoor, Brugsma, Faas en Neelissen.
Conclusie: de film moet worden uitgezonden om gevolgd te worden door een discussie
met leden van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.
De TROS zond vanavond mijn gesprek met Bob Wagner uit. Ik stelde o.a. de vraag:
‘Do you realize, that next to Foreign Minister Joseph Luns you are the most popular
man in Holland?’

3 april 1970
Droomde vreemd. Een eend was stervende. Ik smeekte een jongen om het dier te
doden. Ik ben inderdaad altijd bang dat die beesten hier op de Van Heekweg zullen
worden overreden. Ik voer ze altijd. Het sneeuwt en het is koud.
Ton Neelissen betaalde mij contant 12.020 gulden. Ik had twaalf biljetten van
duizend gulden in mijn zak. Nog nooit vertoond. Alleen omdat ze als de dood waren
dat ik naar Vrij Nederland zou lopen.
Kocht een enorme bos tulpen voor mam.
Croiset voorspelde dat minister Luns me voor een bespreking zou uitnodigen en
misschien zelfs een positie zou aanbieden: ‘Om je een status te geven.’335 Croiset:
‘Hij heeft tegen Carel gezegd dat je niet eens in staat was je brood in Nederland te
verdienen omdat hij immers in het verleden dat heeft geprobeerd voor je te verstieren.’
Was het maar alleen in het verleden!

4 april 1970
Dromen over Peter. Hij is met Philip Nasta in Bretagne.
Ben begonnen aan een tekst voor Dewi Sukarno's Open Brief aan generaal Suharto.

335

Hoorde natuurlijk nooit iets van Luns. Ik hield het echter voor mogelijk dat het onderwerp,
als door Croiset beschreven, was besproken op BZ en dat hij dat had ‘gezien’.
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5 april 1970
Gaat de kerstboom, door Peter geplant, dood? Ik heb Peter op 12 maart voor het
laatst gezien. Sluit me voor iedereen af, ook permanent voor Wim Hoogenkamp.
Bracht een bezoek aan de familie Van Dijk.336 Emotionele aangelegenheid. Zij
vertelden nooit te hebben begrepen hoe ik de weekends van Baarn terug naar De
Horst ging en jaren achtereen ieder weekend weer teleurgesteld en verdrietig bij hen
terugkeerde: ‘En soms met blauwe plekken in je nek’.337 Omdat het in de oorlog
steeds moeilijker werd met voedsel was ik weer thuis gaan wonen, ‘maar je ouders
kwamen en smeekten ons je weer in huis te nemen. Je vader zei: “Dat is onze redding
en zijn redding.” Je moeder huilde heel erg, want ze hield veel van je.’ Inderdaad bij
de familie Van Dijk waren nooit problemen. Thuis altijd. Het ophalen van deze
vergeten herinneringen maakte me zeer van streek.
Willem Hoogenkamp belde. Hij maakte me werkelijk aan het lachen. Zijn
improvisaties zijn steengoed.

6 april 1970
Geleidelijk ontgroeit iedereen aan iedereen.
Het rommelt in Moskou. Eng. Wat gebeurt er wanneer de haviken daar de overhand
krijgen? De hele wereld beweegt zich naar een confrontatie tussen extreem-links en
extreem-rechts. Von Spreti, de West-Duitse ambassadeur in Guatemala, is door
guerrilla's gedood. Is het ze kwalijk te nemen? Niemand steek een vinger uit om het
massale martelen en doden van progressieve krachten in geheel Latijns-Amerika
tegen te gaan. Von Spreti vertegenwoordigde in de ogen van de revolutionairen de
gevestigde belangen, de oliemaatschappijen, United Fruit, de Nixons en Brandts.
Bonn is trouwens veel te langzaam op gang gekomen met druk uit te oefenen om de
gijzelaars vrij te laten. Het wordt nu hard tegen hard. Nog meer puinhopen zullen
het gevolg zijn.
Ik reed in de Leidsestraat. Peter liep in de regen. Hij wuifde. Ik heb nooit eerder
naar hem gekeken, zoals ik dit vandaag deed. Geniet al twee dagen van de schoonheid
van tien simpele narcissen.
Willem Hoogenkamp - ik moet zeggen, hij is zeer geestig en snel in zijn reacties
en weerwoorden - vroeg me hem te komen halen. Ik doe het niet, maar aarzel wel.
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Directeur van de Nieuw Baarnse School bij wie ik vijf jaren in huis was voor en tijdens de
oorlog.
Ik liep inderdaad regelmatig thuis slaag op, zowel van mijn vader als mijn moeder.
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7 april 1970
Carel Enkelaar vroeg me naar Hilversum te komen. Hij telefoneerde met Soestdijk,
terwijl ik tegenover hem zat, om indruk te maken. Prins Bernhard komt dertien
minuten in Scala. Carel wil ook met de JFK-affaire doorgaan.
Mevrouw Vos-Kobayashi had de artikelen van mevrouw Sukarno in het Engels
vertaald en declareerde 1.225 gulden.
Geef me helemaal aan mijn werk: het uiteindelijk uitzenden van de film met de
Kennedy-adviseurs, de Open Brief van Dewi Sukarno aan Suharto en misschien kan
ik een nieuwe impuls geven aan de JFK-affaire. Ik dien echter mijn persoonlijke
belangen zeer, zeer slecht. Heb dit mijn hele leven al fout gedaan. Hier zit ik dan in
een zalig huis met eindelijk mijn eigen vleugel. De boekenkasten zijn pas ten dele
gelakt - dat zou Peter. I am praying in tears.

8 april 1970
Bij Vrij Nederland liep een en ander als een tierelier. R. Ferdinandusse tekende het
conceptcontract voor een te publiceren Open Brief van Dewi Sukarno aan Suharto.
Ik krijg er tweeduizend gulden voor.
Saskia Holman (uit Man en Muis) belde dat Peter haar het volgende had
toevertrouwd: ‘Philip Nasta is emotioneel belangrijker voor me dan Willem. Ik zal
toch nooit verliefd op Willem worden. Ik wil niet dat hij hoop heeft. Knapte hij maar
eens op mij af. Maar ik zou het doodzonde vinden zijn vriendschap te verliezen. Ik
vond zijn huis eerst fijn, maar toen hij begon te praten over een kamer voor mij
benauwde mij dat.’338 Ben met Willem Hoogenkamp naar een film gegaan. Maar ik
wil niet dat hij van me houdt. Ik ben eigenlijk altijd voor Peter geweest, wat Wim
Hoogenkamp nu voor mij is. Een vriend, ja, maar niets meer. Peter blijft een uiterst
pijnlijke situatie.

9 april 1970
Telefoneerde met Dewi. Zij was uit Beiroet teruggekeerd. ‘Ik wilde je juist bellen,’
zei ze. Morgen ben ik bij haar. Ben de tekst van de ontworpen brief aan Suharto in
het Engels aan het vertalen opdat ze weet wat er staat.
Wim Hoogenkamp heb ik gezegd dat Peter kwam, ook al was dit niet waar.
Professor Wertheim meldde dat Adam Malik op 3 of 4 april van Bonn naar Beiroet
was gevlogen. Ik vroeg Bert Sluimers van
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Peter zou die kamer een aantal jaren bewonen wanneer hij in Amsterdam was.
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Antara om dit na te trekken. Het bleek waar te zijn. Malik en Dewi waren dus
tegelijkertijd in Beiroet?! Volgens Wertheim moeten we er rekening mee houden
dat Nasution en de Sumatranen (Malik) via Dewi (en mij) een aanval op Suharto
zouden willen lanceren om diens positie te verzwakken. Dat zou een ander licht op
alles werpen, ware het niet dat het initiatief om Dewi te bezoeken van mij alleen is
uitgegaan. En de gedachte een Open Brief aan Suharto te schrijven werd in de flat
aan de Avenue Montaigne uit de gesprekken tussen Ibu Dewi en mijzelf geboren.
Daar is absoluut verder niemand aan te pas gekomen, laat staan Sumatranen of Adam
Malik.
Ton Neelissen heeft na overleg met de NOS-voorzitter en Enkelaar Buitenlandse
Zaken gevraagd uiterlijk morgen te laten weten of minister Luns commentaar op de
film wenst te geven. Dat was voor Neelissen een flinke démarche.

10 april 1970
Parijs
Ik las mevrouw Sukarno de Open Brief voor. Zij vond het maar een griezelige
onderneming. Waarom? Was ze bang veel journalisten aan de deur te krijgen? ‘No,
I can handle that.’ Het is meer de nasleep van haar stap het Indonesische staatshoofd
rechtstreeks zelf aan te vallen, wat haar zorgen baart. Ze had bijvoorbeeld opeens de
grootste moeite een telefoongesprek met Saoedi-Arabië te voeren. Het schoot me
door het hoofd dat Adam Malik van Beiroet naar Jeddah zou vliegen.
Met de door mij geschreven tekst voor de Open Brief was zij het eens. Zij is bereid
een televisiegesprek aan Panoramiek te geven. Ik liet Ton Neelissen hier een
boodschap over toekomen. Verder vroeg zij mij het manuscript The invisible
Indonesian Coup van David W. Conde te lezen, gedateerd 10 maart 1966.
Ik vroeg haar om mij te vertrouwen, omdat ik voelde dat ze blijft aarzelen. Hoe
kan ik haar bewijzen dat ik loyaal ben aan Bung Karno, dus aan haar, en niets in de
tekst zal wijzigen. Zij was er het meest bevreesd voor dat de Nederlandse versie zou
afwijken van wat ze in het Engels had gelezen. Ze was uitermate precies en
controleerde woord voor woord.
Ze telefoneerde met Ryad waar ik bij was. Ook toonde zij foto's uit de kranten in
Beiroet van 4 april, zoals l'Orient, waar ze op stond.
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11 april 1970
Hôtel de France et Choiseul
Dewi was upset dat ik haar woorden toch te vlot en vrij had vertaald en bewerkt.
Hoewel we vier pagina's gereed hadden van de Open Brief wilde zij van voren af
aan beginnen. Dat wordt veel extra werk. Toen ik vertelde dat Adam Malik ook in
Beiroet was geweest zei ze spontaan en verrast: ‘Was he?’ Bovendien viel ze ook
Malik aan in haar Open Brief. Zij verzuchte: ‘My peace will be gone.’
Ik benadrukte dat ons stuk voor een belangrijk deel beoogde aandacht te vragen
voor de miserabele omstandigheden waarin het militaire regime Bung Karno heeft
geplaatst. Heel onverwachts, terwijl we zaten te werken, zei ze: ‘Your writing and
what you say resemble Bapak.’ Ik was verstomd. Van haar komende deed het me
wel wat. Op een ander moment zei ze: ‘Bung Karno has never really known a woman.
He did not know what my feelings were.’

12 april 1970
Was van 13.00 tot 16.05 uur bezig om met Dewi de Open Brief aan Suharto af te
maken. Tussendoor hadden we een lichte lunch, die Bernard Krisher, de correspondent
van Newsweek in Tokio, die zij kende, bijwoonde. We lachten veel tijdens het werk,
maar ik verloor ook wel eens mijn geduld, en een keer kreeg ik van al het gedoe
tranen in mijn ogen, waar ze heel stil van werd. Brak een van haar mooiste glazen,
maar al met al was het een onvergetelijke dag. Ik herinner me de zin: ‘Bapak lost all
his power on the day Karina was born, March 7, 1967.’ Daarbij keek ze echt in en
in triest.

Air France, flight 914
Wonderlijke dag. Dewi was na afloop uitgeput. De NOS-crew onder leiding van
Vincent Monnikendam arriveerde om 11.00 uur bij het appartement. Ik zat te typen.
Het gereedmaken van de zitkamer voor het interview, met het opzetten van de camera's
en licht duurde tot 14.00 uur. Het was een ware bende. Dewi nodigde het team uit
voor de lunch aan de overkant in het Athenée Plaza hotel. Dit vond men opwindend
en dat was het ook. Ik had haar vanmorgen een foto van Peter laten zien en tijdens
het eten refereerde zij aan ‘your Apollo’. Dewi droeg een schitterende witte jurk met
een roze foulard. Zij zag er super uit. Er overheen een kort bontjasje. Zij liet
artisjokken serveren, waar iedereen mee zat te knoeien. Dewi sprak het meest.
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‘After Karina went to school, in three months she had lost her angel face, because
of the contacts and interaction with the other children.’ Later, in de NOS-opname
roerde ik dit punt aan, maar zij had er bezwaar tegen en de camera werd stopgezet.
‘I have now been for three years with one leg in Indonesia and the other nowhere. I
do not want to continue to live in the past. I know, I will never see him back or be
allowed together with him.’339
Na de lunch filmden we het interview. Vincent stelde voor dat er morgen opnamen
in een park zouden worden gemaakt om bij de montage tussen te voegen. Hier was
ik tegen, maar ik liet de keuze aan Dewi over, die het allemaal best vond. Zij werkte
echt helemaal mee. Karina werd ook gefilmd en zag er lovely uit. Dewi: ‘You are
the first man I have ever seen her so friendly with like that.’
Als onderwerpen hadden we het volgende lijstje gemaakt. Zij zou spreken over
Sukarno en vrouwen, dan over het bezoek van prins Bernhard aan Indonesië, dat
momenteel plaatsheeft. Zij bekritiseerde zijn bezoek aan het militairregime in Jakarta
dat een coup had gepleegd en vervolgens één miljoen mensen had laten vermoorden.
Zij zou over de corruptie spreken en wilde iets over Emile van Konijnenburg zeggen.
‘God will be fair,’ wilde zij zeggen, ‘They said I was daydreaming, but they are now
having a nightmare.’340
Toen ik vanmorgen arriveerde bevond Krisher zich nog in kamerjas, want hij had
bij Dewi gelogeerd. Overal lagen spullen, die hij zich in Parijs had aangeschaft. Het
was zeer rommelig, wat me enerveerde. Hij zei via de ambassadeur van Mongolië
in Parijs een visum voor Ulan Bator te willen krijgen. En hij schepte op dat, nadat
hij had geschreven dat de Queen Mother in Cambodja de hoerenkasten in Pnom Penh
runde, Cambodja de diplomatieke betrekkingen met Washington had verbroken.
Waar journalisten al niet trots op zijn.

13 april 1970
Ontbijt met Joop van Tijn en Ageeth Scherphuis. Hij overhandigde een cheque van
Vrij Nederland van tweeduizend gulden. Ik bracht hem naar de Arbeiderspers. De
Open Brief aan Suharto ging door en zou morgen al in de krantenstallen verkrijgbaar
zijn.
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Sukarno zou twee maanden later, in juni, in een ziekenhuis in Jakarta overlijden.
Schreef niets meer op, omdat ik meende later over de film te kunnen beschikken. Ik weet
niet wat er met het materiaal is gebeurd; net als zoveel andere films weggegooid?
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Voorpagina:
De echtgenote van Sukarno schrijft een OPEN BRIEF AAN PRESIDENT
SUHARTO

(met een aantrekkelijke foto van Dewi)
Excellentie, President Suharto,
Het is allerminst mijn bedoeling U te herinneren aan zaken die U juist
schijnt te willen vergeten. Maar omdat ik de gebeurtenissen in Indonesië
van nabij heb meegemaakt, beschouw ik het als mijn plicht mij thans uit
te spreken. Misschien zou het zelfs verstandiger zijn geweest als een sfinx
te zwijgen. De verantwoordelijkheid om een taboe te doorbreken weegt
meestal zwaar en daarom verwacht ik dan ook te zullen worden
verafschuwd. Misschien zelfs meer dan ik verwacht. Zowel in de wereld
als in Indonesië doen langzamerhand zoveel vervalste verhalen de ronde
dat het de hoogste tijd wordt dat ik mijn kant van de zaken blootleg. Ik
heb besloten deze brief tot U te richten als staatsburger van Indonesië.
Bovendien wens ik er geen twijfel over te laten bestaan dat mijn besluit
een Open Brief tot U te richten, evenals de inhoud ervan, volkomen onder
mijn eigen verantwoordelijkheid is geschied en niets te maken heeft met
Sukarno, de voormalige President van Indonesië.
Het is nu te laat om nog eens terug te komen op de officieren, die reeds
als ‘contrarevolutionairen’ of als ‘samenzweerders tegen de staat’ werden
geëxecuteerd. Ik heb altijd afwijzend gestaan, ook in de dagen van
Sukarno's bewind, tegenover de stelling dat ‘power can do no wrong’.
Evenmin heb ik gemeend dat een staatshoofd zich zou moeten omringen
met jabroers. Nog altijd ben ik van mening dat zich ook rond U teveel
personen hebben verzameld, die nooit hun mond opendoen, U schijnheilig
naar de mond praten en gehoorzamen, teneinde meer macht voor zichzelf
te verkrijgen.
Ik veroordeel in de allereerste plaats de zogenaamde processen, waarbij
personen ter dood werden veroordeeld voor ‘misdaden tegen de staat
gepleegd’, zonder dat normale normen van rechtspraak in acht werden
genomen. Deze processen vonden plaats in een sfeer van geweld en terreur.
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Zij, die weinig te zeggen hadden onder het bewind van Sukarno, lieten
zich daarna op volkomen onverantwoorde wijze gaan en moordden en
terroriseerden vanuit hun pas verworven machtsposities. Wanneer eens
Uw plaats vrij zal komen voor anderen, zou het heel goed kunnen gebeuren
dat zij die prominent waren in Uw regime, waaronder begrepen Uzelf en
een aantal Uwer militaire medewerkers, zullen worden ter dood veroordeeld
wegens verraad aan de staat, en andere misdaden, zoals de wijd en zijd
om zich heen grijpende corruptie.
Waarom geeft U een jong land als Indonesië zo'n slecht voorbeeld? En
hier verwijs ik niet slechts naar Uw politieke processen. Hierbij denk ik
aan al die mensen die werden vermoord bij de zogenaamde ‘rode zuivering’
die volgde op de 30 september-affaire van 1965. Hoeveel van deze mensen
waren slechts volgelingen van Sukarno? Er is over gesproken dat niet
minder dan 800.000 Indonesiërs, waaronder vrouwen en kinderen, werden
vermoord omdat zij aanhangers van de PKI (Partai Kommunis Indonesia)
zijn geweest.
De London Times schreef in januari 1966: ‘Sedert de gebeurtenissen in
Indonesië, drie maanden geleden, werden honderdduizend “communisten”
vermoord, welk cijfer volgens westerse diplomaten wellicht aan de lage
kant genoemd mag worden. Europese zakenlieden en toeristen, die uit
Indonesië komen, meldden dat zij een rivier hebben gezien waar in lijken
dreven met afgeslagen hoofden, terwijl kinderen in dorpen met hoofden
van slachtoffers voetbalden. De drie maanden na de 30 september-affaire
waren een nachtmerrie van onbeschrijflijke verschrikkingen gekleurd in
bloed - zonder weerga in de Indonesische geschiedenis.’ Een correspondent
van de Washington Post schreef vanuit Jakarta dat alleen al volgens
Islamitische woordvoerders in Oost-Java 250.000 personen werden
vermoord. Het blad berichtte dat ‘de slachting haar hoogtepunt bereikte
in november. Hoofden werden als decoratie voor een brug gebruikt. Elders
zag men onthoofde lichamen in lange rijen op rivierboten liggen.’ Wat
hier is gebeurd tart iedere beschrijving. Het moet een hel zijn geweest.
‘De lieflijke Solo-rivier moet een zo groot
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aantal lijken hebben geteld dat men er soms het water zelf niet door kon
zien. Sommige waarnemers spraken over rivierbeddingen roodgekleurd
door bloed,’ aldus de Post. Het Britse blad The Economist schatte het
aantal slachtoffers van de massamoord op één miljoen.
Waarom heeft dit gigantische bloedvergieten van onschuldige mensen
plaatsgehad? En waarom zweeg de wereldgemeenschap in alle talen?
Wanneer één persoon het leven laat langs de Berlijnse Muur is de ganse
wereld in rep en roer. Maar wanneer een 800.000 Aziaten in zogenaamde
vredestijd in koelen bloede worden afgemaakt blijft het doodstil in het
Westen.
Zeker, er zullen communisten onder de vermoorde personen zijn. Maar
wat blijft erover van de vrijheid van het individu, wanneer men op zulk
een wijze te werk gaat om beperkende maatregelen te nemen tegen een
ondergrondse beweging, die de regering niet zint? Het zou iets
aannemelijker zijn geweest wanneer bepaalde maatregelen genomen zouden
zijn nadat men de PKI grondwettelijk zou hebben verboden. Maar juist
omdat individuele vrijheden uit humaan oogpunt behoren te worden
gerespecteerd gaat het niet aan om een slachting te houden onder ‘rebellen’.
Los van de kwestie van ideologie: wat is geschied is een nationale misdaad.
Mijnheer Suharto,
Hoe U zich ook wendt of keert om deze misdaad te rechtvaardigen, een
misdaad waarbij weerloze en hulpeloze mensen werden uitgemoord en
anderen zogenaamd bevrijd, ik kan U eerlijk zeggen dat ik afkeur wat is
gebeurd. Is het niet een feit dat de nieuwe regering onder de vlag van Orde
Baru (de Nieuwe Orde) de slogan hanteert van ‘uitroeien van de PKI?’
Was U zo bang dat Sukarno's macht zou terugkeren en zijn volgelingen
weer op zouden duiken, omdat U zeer goed weet dat aanzienlijk meer dan
de helft van alle Indonesiërs trouw aan hem waren? Dit bent U toch niet
vergeten, is het wel?
Misschien stelt U zich zelfs op het standpunt dat de 30 september-affaire
nu tot het verleden behoort. Wat mij betreft is dit niet het geval omdat te
veel
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vragen onduidelijk en verborgen zijn gebleven. Ik ben dankbaar dat ik van
nabij heb meegemaakt en er lering uit heb getrokken dat feitelijke
gebeurtenissen uit de geschiedenis altijd worden geherinterpreteerd door
hen, die de macht in handen hebben, teneinde deze dienstbaar te maken
aan hun eigen politieke doelstellingen. Ik ben ook doordrongen van de
enorme invloed van de publiciteitsmedia. Hoe gemakkelijk is het voor
politieke leiders om zich te laten verleiden de propaganda te aanvaarden,
die hun doelstellingen dient. Laat ons stilstaan bij de 30 september-affaire,
of in feite bij de vroege ochtend van 1 oktober 1965. De kwintessens van
dit incident was de conclusie, verstrekt door de Revolutionaire Raad die
geleid werd door een lid van Sukarno's lijfwacht, luitenant-kolonel Untung.
‘Een bepaalde groep van generaals heeft plannen beraamd om de regering
omver te werpen en president Sukarno te vermoorden. Zij hebben een
Dewan Djendral (Raad van Generaals) gevormd met het doel een
militairbewind te stichten. Bovendien zou deze coup plaatsvinden op de
Militaire Dag, te houden op 5 oktober 1965.’ Teneinde te voorkomen dat
dit zou gebeuren, zouden zes generaals, onder wie de minister voor het
Leger, generaal Yani, zijn vermoord, aldus de Revolutionaire Raad. U
heeft de mensheid doen geloven dat de samenzweerders van de 30
september-affaire tot de PKI zouden hebben behoord. Is het echter niet zo
dat de werkelijke moordenaars van de zes generaals officieren van het
leger, de marine, de luchtmacht en de nationale politie waren? Ik betwijfel
of de moordenaars uitsluitend communisten zijn geweest. En wie was dan
de man, die het Indonesische volk tot gevoelens van wraakneming
aanspoorde en het vuur ontstak door te verklaren: ‘Het was een
communistische samenzwering?’ En dit geschiedde zelfs voordat enige
bewijsvoering van een communistische samenzwering werd ontdekt. De
minister van Defensie, generaal Nasution, die ook door de Dewan Djendral
vermoord moest worden hield een roerende lijkrede bij de begrafenis van
de zes generaals op Legerdag, 5 oktober 1965. Hij zei: ‘Tot vandaag was
onze legerdag steeds een gezegende gebeurtenis, die straalde van triomf.
Vandaag is deze dag echter be-
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vlekt door verraad en foltering (...). Ondanks de laster van verraders
geloven wij in onze harten dat U tot onze helden behoort en dat uiteindelijk
de waarheid zal overwinnen (...). Wij worden belasterd, maar wij zullen
het onze vijanden nooit aanrekenen.’ In de rede van Nasution viel niet de
geringste suggestie te bespeuren dat de moord op de zes generaals door
de communisten gesteund zou zijn. In tegendeel, alles uit zijn woorden
wijst er op dat de affaire een geschil binnen de gewapende strijdkrachten
zelf was geweest.341
En mag ik vragen wat generaal Nasution bedoelde met ‘laster van
verraders’ en ‘wij zullen het onze vijanden nooit aanrekenen?’ Het
voornaamste doel van de vijftig mannen in ‘uniformen van Sukarno's
lijfwacht’ en de zwaargewapende moordenaars van de PKI die naar de
officiële woning van generaal Nasution oprukten was om hem, als bekend
anticommunist, te vermoorden. Of niet soms? In plaats daarvan zagen zij
de aide-de-camp van de generaal, luitenant Tendian, voor Nasution aan.
Ik ben er van overtuigd dat ieder lid van Sukarno's lijfwacht ogenblikkelijk
generaal Nasution zou hebben herkend. De theorie dat leden van de PKI,
die zogenaamd de belangrijke opdracht gekregen zouden hebben de
generaal te vermoorden, zijn gezicht niet zouden hebben herkend, klinkt
al even weinig overtuigend.
Geeft U zich er rekenschap van dat men er in Indonesië over spreekt dat
het een verdachte zaak is dat U als enig lid van de staf aan de top van de
gewapende strijdkrachten tijdens die noodlottige nacht niet werd
aangevallen, omdat de moordenaars op weg naar Uw woning het adres
niet zouden hebben kunnen vinden? Sterker nog. U nam in de vroege
ochtenduren van 1 oktober 1965 het bevel van het leger in handen en U
wist met bijkans bovenmenselijke behendigheid de uitgeroepen
Revolutionaire Raad tot zwijgen te brengen.
Nadat Sukarno zijn minister voor het Leger, generaal Yani, had verloren,
benoemde hij U, toenter-
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Hier moet ik opnieuw wijzen op Nasutions eigen activiteiten gedurende de laatste vijf
jaren voor de coup van 1965. Zijn reizen naar Europa en strikt geheime gesprekken
met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, terwijl hetzelfde in de VS
geschiedde..
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tijd een generaal-majoor, tot minister voor het Leger, en tegelijk als
opperste bevelvoerder van het Leger. Dit was op 14 oktober 1965.342
Sukarno zei bij die gelegenheid het volgende: ‘Het is onvermijdelijk dat
orde en rust hersteld moeten worden teneinde een vreedzame sfeer te
scheppen, waarbij de emoties zowel van linkse als van rechtse zijde zullen
kunnen kalmeren (...) en om tot een politieke oplossing van de 30
september-affaire te kunnen komen is het noodzakelijk om de algemene
en veelomvattende feiten van de zaak te leren kennen. Deze feiten zullen
mij niet verontrusten, met welke politieke kleur zij ook mogen zijn bedekt,
zij het rood, groen of geel.’
Volgens zijn instructies gelastte president Sukarno U dus de ‘feiten’ te
verzamelen en aan hem persoonlijk te melden. U had dus onmiddellijk
een onderzoek moeten beginnen. Maar U gaf aan Sukarno's bevel Uw
eigen interpretatie en hebt zelfs gezegd: ‘Ik heb thans het vertrouwen van
de president gewonnen. Ik zal nu doorgaan de nog resterende krachten
van het incident weg te vagen.’ Dit alles heeft een betekenis. President
Sukarno wenste en verwachtte van U dat U trouw en loyaal zijn order zou
uitvoeren. Hij had zich voorgenomen om tot een rechtvaardige bestraffing
te komen van de schuldigen aan de opstand, wie het ook mochten zijn, de
PKI of de militairen. U hebt niet de feiten aan hem voorgelegd, noch had
U de goedkeuring van de president om het leger in actie te brengen, met
generaal als Sarwo Edhie. En daarop ving dan de slachting van
onschuldigen aan, de zogenaamde communisten. Het is een overbekend
feit dat het Indonesische leger door het gehele land en op Uw uitdrukkelijke
bevelen een begin maakte met martelen, brandstichten, plunderen en
verkrachten. Het leger voerde een door U gedekte terreur. Vreedzame
burgers werden door het wijd en zijd publiceren van de moord op de
generaals tot razernij gebracht. Men ging de PKI voor deze gruwelen haten
en veelal werd China als de aanstoker
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Eigenlijk was de insubordinatie van generaal Suharto nog erger en het spijt me die
episode niet aangebracht te hebben. Sukarno benoemde generaal Reksosamudra Pranoto
tot opvolger van Yani, maar Suharto negeerde die benoeming en greep zelf naar de
macht.
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van de affaire gezien. De grote massa van het Indonesische volk kon niet
geloven dat er een Dewan Djendral had bestaan. Vervolgens werd Sukarno
gedwongen de PKI buiten de wet te stellen en de partij verantwoordelijk
te stellen voor de 30 september-affaire. Gedurende een heel jaar
demonstreerden ontevreden studenten en andere groeperingen door middel
van gewelddaden tegen Sukarno, juist omdat hij weigerde de PKI tot illegale
partij te verklaren zonder dat er sluitende bewijsstukken zouden zijn
geleverd dat de PKI en alleen de PKI schuldig was aan het incident. De
leiders van deze demonstratie waren zogenaamde ‘studenten’, aanzienlijk
veel ouder dan dertig jaar, die hun volgelingen bovendien mooie
parachutistenuitrustingen verstrekten van twijfelachtige herkomst?343 En
waar kwamen die aanzienlijke sommen geld vandaan, die de acties van
de demonstrerende studenten duidelijk financierden?344 Waarom bekleden
dezelfde ‘leiders’ van deze onruststokers thans belangrijke posten in Uw
regering? Deze kunstmatig aangewakkerde onrust heeft ongeveer een jaar
geduurd. Intussen werd een propagandaoffensief geopend tegen de PKI,
die werd voorgesteld als de enige aanstichtster van alle voorgevallen
moeilijkheden. Hoeveel gemene en kwaadaardige daden, zou ik U willen
vragen, werden in naam van de PKI uitgevoerd? En dit gaat allemaal nog
steeds door, nu vier jaar na de 30 septemberbeweging. Het is begrijpelijk
en een feit van politieke realiteit dat vriendelijke burgers, die in
voortdurende angst en een gevoel van onveiligheid leven, hen, die de
macht hebben, te vriend moeten houden. Maar Sukarno heeft U op 2 januari
1966 tijdens een kabinetszitting in Bogor gewaarschuwd: ‘Deze onzekere
toestand moet beëindigd worden tussen broeders en zusters van één volk
zonder dat men elkaar uitmoordt. Wanneer de massamoord van
medeburgers blijft aanhouden zal dit ongunstige tegenkrachten opwerpen.’
Maar op ‘bewonderenswaardige’ wijze
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President Sukarno vertelde mij in 1966 zelf dat die para-uitrustingen via Hawaï waren
binnengekomen en afkomstig waren van de CIA.
President Sukarno zei mij in 1966 eveneens dat de Nederlands ambassade een cheque
met een groot bedrag aan geld aan de rebellerende studenten zou hebben gegeven.
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hebt U op een geheel eigen manier deze onrustige situatie opgelost. Ik
keur allerminst de actie van 30 september goed. Ik beschuldig niemand
en oordeel niet. Laat staan dat ik communiste zou zijn. Ik wens mijzelf
zelfs niet voor te doen als een PKI-sympathisante. Dat wat mij persoonlijk
interesseert is wat er werkelijk is gebeurd. Wanneer het zou blijken waar
te zijn dat de aanstichters van de 30 septemberbeweging tot de PKI
behoorden, dan kan men zich slechts afvragen waarom deze strak gerichte,
machtige partij dergelijke onhandige en nutteloze stappen heeft
ondernomen en met welk doel? Waarom negeerde het leger de grote brand
in het PKI-hoofdkwartier, die door de oproerkraaiers werd aangestoken?
Zou het niet zo hebben kunnen zijn dat U in dat hoofdkwartier voor het
leger onplezierige en duidelijk compromitterende bewijsstukken zou
hebben kunnen aantreffen? Wanneer de aanstichters van de 30
septemberbeweging werkelijk tot de PKI behoorden, zou het gepast zijn
geweest wanneer de schuldigen in het openbaar voor het forum van het
ganse Indonesische volk zouden zijn berecht. Maar waarom bracht het
leger de voorzitter van de PKI, D.N. Aidit, in het geheim om het leven? (U
hebt zelfs pas maanden later deze moord aan president Sukarno gemeld.)
En waarom heeft men de eerste en tweede vice-voorzitters van de PKI,
Njoto en Lukman, op eenzelfde wijze vermoord? Men heeft gezegd dat
de Nachdatul Ulama partij zes miljoen leden telde. Waarom was men in
deze kring dan zo bang voor de PKI die drie miljoen leden had? Er zijn te
veel zaken onverklaard gebleven. Het communisme, waar U zo bevreesd
voor bent, zal vanzelf verdwijnen, wanneer men de armoede overwonnen
zal hebben. De teneur van de PKI-ideologie onder het leiderschap van Aidit
(de voorzitter van het partijcongres) was gebaseerd op de Panjasila
(Sukarnoïsme). De PKI speelde een belangrijke rol bij de geboorte van de
natie en zij streed voor Indonesisch socialisme. Nasution, de voorzitter
van het voorlopige Volkscongres, heeft de PKI ervan beschuldigd voor het
land nadelige acties te hebben uitgevoerd, vooral op het terrein van de
economie. De voornaamste oorzaak van de huidige inflatie is echter de
schuld aan het buitenland van 2,5 miljard
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dollar. Hieronder bevinden zich schulden aan de Sovjet-Unie voor de
invoer van wapens ter waarde van één miljard dollar. De man die deze
contracten tekende was generaal Nasution zelf, die voor dit doel tot
tweemaal toe naar Moskou reisde. Kan hij thans zeggen dat er op hem
geen verantwoordelijkheid rust?
Mijnheer Suharto:
Ik wil een aantal van de feiten die Uzelf hebt aangewend als bewijsstukken
om te komen tot een beschuldiging van de PKI nader onder ogen zien.
Waarom heropent U niet het onderzoek naar de gebeurtenissen van 30
september 1965 door werkelijke feiten te verzamelen, en geen eenzijdige
getuigenissen en bewijsstukken? Het ganse land heeft hier recht op.345 Ook
dat U dan Uw bevindingen bekend maakt. Er wordt zelfs verteld dat de
PKI niet alleen heeft gehandeld, maar dat Sukarno zelf er van wordt
verdacht met de Revolutionaire Raad te hebben samengespannen voordat
hij werd uitgeroepen. Er is tevens gezegd dat verscheidene duizenden
leden van de PKI ter voorbereiding van de 30 septemberbeweging een
militaire opleiding zouden hebben gekregen op een terrein nabij het
militaire vliegveld van Halim, waar Sukarno in de ochtend van het incident
in veiligheid werd gebracht. Men kan zich slechts afvragen, hoe het
mogelijk is geweest dat duizenden personen in het geheim een militaire
opleiding kregen zonder dat dit door iemand zou zijn opgemerkt. En
waarom zou Sukarno bescherming hebben gezocht op een plaats waar hij
onmiddellijk gecompromitteerd zou worden? De inlichtingen, die wij die
dag op Halim ontvingen konden worden samengevat als: ‘Er is een conflict
binnen het leger uitgebroken. De persoon van de president moet niet in
gevaar worden gebracht door een onverwacht ongeluk.’ Ik ben zelf in het
geheim naar Halim gegaan om in dit uur van ongerustheid en angst bij
mijn man te zijn. Ik trof grote verwarring aan. Niemand wist precies wat
er was gebeurd en gebeurde. Wij waren ons niet bewust dat ge-
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Suharto mikt eenvoudig op het doodgaan en verdwijnen van alle personen die een
ander licht op de zaak zouden kunnen werpen. We zijn nu al vijfentwintig jaar verder.
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neraal Yani al was vermoord. Wij bezaten geen zekerheid of U zelf tot de
vrienden of de vijanden gerekend moest worden. Maar ik denk nog altijd
dat wanneer generaal Yani het incident zou hebben overleefd, de toestand
nu in Indonesië totaal anders zou zijn geweest. Sukarno maakte zich grote
zorgen over de verblijfplaats van Yani.
Mijnheer Suharto:
Voor het nu volgende vraag ik Uw bijzondere aandacht. Het bestaan van
een Dewan Djendral dat U met klem ontkent, was bekend aan generaal
Yani (afgezien van het feit dat er is gezegd dat deze Raad zou zijn
georganiseerd door de vermoorde generaals). Slechts twee weken voor
het incident vroeg de president hem om nadere inlichtingen hieromtrent.
Yani antwoordde: ‘Laat U mij verantwoordelijk zijn voor mijn
ondergeschikten. Maakt U zich hieromtrent verder geen zorgen.’ Voor
mij blijft het ongelooflijk dat ook generaal Yani die noodlottige dag om
het leven werd gebracht. Indien U, die belast was met het onderzoek naar
de 30 septemberbeweging, geen eenzijdig onderzoek zou hebben ingesteld,
zou U ook moeten weten dat Sukarno in feite niet bij de affaire was
betrokken.346
Mijnheer Suharto:
Mag ik U het volgende vragen: Welk antwoord hebt U te geven aan die
Indonesiërs, die menen dat de behendige wijze waarop U orde wist te
scheppen uit een zeer verwarde situatie (zo onmiddellijk na het incident
zelf) doet vermoeden dat Uzelf de gewraakte plannen van de Dewan
Djendral hebt uitgevoerd? Op dit moment van volmaakte chaos in
Indonesië maakte een rechts georiënteerd leger, hand in hand met studenten,
op hun beurt aangespoord door Islamitische leiders en rechtse politici,
zich op om de PKI te onderdrukken. Hierbij werd een duidelijk schema
van uitmoorden en bloedvergieten gevolgd. Is het mogelijk dat het ware
gezicht van het leger dichter bij
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Nu ik twintig jaar later deze brief van Dewi opneem omdat ik er een rol bij speelde,
besef ik opnieuw dat alleen al Bung Karno's brains en kennis van zaken het onmogelijk
maakten dat hij bij een dergelijk complot betrokken raakte of ermee in zou stemmen.
Het was een complot van stommelingen.
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het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, en dus het militaire
centrum van militaristische samenzweringen in de wereld ligt, dan men
heeft vermoed? Wenste men in deze hoek niet dat de PKI verpletterd zou
worden en de betrekkingen met China verbroken? Sukarno heeft bij
herhaling gewaarschuwd dat het in strijd met de waarheid was de PKI te
beschuldigen. Hij zei: ‘Men moet niet alle verantwoordelijkheid op de PKI
afwentelen. De waarheid ligt elders.’ Ik zal een eeuwig respect voor
Sukarno bewaren, die zich aan zijn huidige lot heeft onderworpen. Die
geweigerd heeft te buigen voor druk van het leger dat alles in het werk
heeft gesteld hem de PKI onwettig te doen verklaren. Hij wankelde niet in
zijn geloof en idealen onder de zwaarste druk. Sukarno zou zich momenteel
in een geheel andere positie bevonden hebben, als hij zou hebben
toegegeven en een compromis zou hebben bereikt. Maar Sukarno
belichaamde de rechtvaardigheid.347
Minister van Buitenlandse Zaken, Adam Malik, sprak in 1966 Indonesische
studenten in Tokio toe in een ongelooflijk domme redevoering. Hij
verklaarde Sukarno verantwoordelijk voor de massamoord op
‘communisten’, die volgens hem nooit zou zijn voorgevallen indien
Sukarno maar tijdig de PKI zou hebben veroordeeld. Men kan slechts
huiveren bij de gedachte wat er werkelijk gebeurd zou zijn in Indonesië
als ook Sukarno zich nog in het openbaar zou hebben uitgesproken tegen
de PKI. Het zou betekend hebben dat de president de begonnen vervolgingen
van ‘communisten’ legaliseerde, wat geleid zou hebben tot oneindig ergere
slachtingen.348 De Latijnse uitspraak zegt cui bono (wie komt het ten
goede)? Bij het onderzoek naar de werkelijke feiten gaat het er niet zozeer
om wat er is voorgevallen. Belangrijk is wie er het voornaamste profijt
van heeft getrokken. Hebben de VS niet de duidelijkste overwinning
geboekt met de 30 september-affaire? Het huidige Jakarta is overstroomd
met Amerikaanse ‘investeerders.’ Hier zou uiteraard geen bezwaar tegen
be-
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Deze passage was van cruciaal belang; zo was het immers precies zoals ik ook zelf in
1966 in Indonesië constateerde.
Zag er vooral op toe dat deze passage betreffende Malik werd opgenomen. Zie
Memoires 1966-1967; beschrijving van bezoek aan Sukarno in 1966.
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staan, wanneer dit zou betekenen dat deze economische activiteiten in de
eerste plaats de welvaart van Indonesië en het Indonesische volk ten goede
zouden komen.
Sukarno heeft bij zijn leven altijd geweigerd een standbeeld voor zich te
laten oprichten. Na tweeëntwintig jaar leiding te hebben gegeven aan de
Indonesische revolutie349 stemde hij met tegenzin er in toe dat er een
autobiografie werd gepubliceerd. Maar U, meneer Suharto, nauwelijks
had U de macht tot U getrokken, of U liet een boek uitkomen dat de
Glimlachende Generaal heette. Het is bovendien bekend geworden dat U
het voornemen koesterde Uw portret op het bankpapier te laten drukken,
waar Uw adviseurs U van hebben weten af te houden. In het algemeen
worden in ambassades in het buitenland portretten opgehangen van grote
figuren uit de geschiedenis van naties. Sukarno is de Vader van Indonesië.
Hoe komt het dan dat men nergens in het buitenland zelfs geen klein
portretje van Sukarno in Indonesische ambassades vindt? U, met Uw kritiek
op Sukarno's dictatuur, had plechtig beloofd Indonesië terug te leiden naar
de democratie, die de stemmen en de harten van het volk zou moeten
vertegenwoordigen. Intussen hebt U zich nog grotere bevoegdheden
toegeëigend dan Sukarno. De eerste stap naar meer democratie, de
presidentsverkiezing, is steeds opnieuw uitgesteld. U staat zelfs toe dat
men belachelijke discussies voert of de naam van Sukarno wel in de
geschiedenisboeken van het land dient te worden opgenomen. Terwijl U
publiekelijk verklaart Sukarno in bescherming te hebben genomen heeft
U hem juist totaal van de buitenwereld geïsoleerd. Deze onrechtvaardige
afzondering onder het voorwendsel dat hij ziek zou zijn zal hem juist ziek
maken. Wanneer hij medische verzorging nodig heeft, ontzegt U hem
deze. Onbruikbare medische apparatuur decoreert zijn vertrekken.
Tandheelkundige hulp, die hij nodig schijnt te hebben, wordt hem niet
gegeven. Men heeft hem reeds aangeraden zich geen injecties meer te
laten toedienen, omdat men er niet meer zeker van is dat hij de juiste
medicamenten
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Eigenlijk leidde Sukarno de revolutie sedert de jaren 1925-1965.
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ontvangt. Ik kan slechts hopen dat het voedsel dat de kinderen voor hem
bereiden, hem ook daadwerkelijk bereikt.
Sukarno leidt thans een uiterst moeilijk leven. Zelfs de minimum
menselijke rechten worden hem niet verleend. De enige keren dat hij zijn
isolement kan verlaten is om een huwelijksplechtigheid van zijn kinderen
bij te wonen. Zijn auto wordt dan begeleid door gepantserde voertuigen
en een ieder wordt verhinderd hem werkelijk te benaderen. Toen Sukarno
bij zo'n gelegenheid opstond om de bruid, zijn dochter, een kus te geven,
werd hij ruw door de hem begeleidende militaire politie teruggeduwd op
een sofa, terwijl zijn ogen werden bedekt, opdat geen foto's gemaakt
konden worden. Wanneer mij een dergelijke behandeling te beurt zou zijn
gevallen, zou ik reeds lang geleden zijn vernietigd. Maar juist omdat
Sukarno uitzonderlijke geestelijke kracht bezit en zijn wil sterk is, schijnt
hij deze marteling nog steeds te hebben kunnen doorstaan. Ik kan slechts
uitzonderlijk bezorgd zijn: wanneer men hem al in het openbaar zo
behandelt, hoe zal men dan tegen hem optreden wanneer hij alleen is? U
kunt een lichaam vernietigen, maar het zal U nooit gelukken om Sukarno's
geest weg te vagen. In dit opzicht is hij onsterfelijk.
Sukarno heeft Indonesië van 300 jaar Nederlandse overheersing bevrijd.
Hij is de Vader van de Natie. Na dertien jaren te hebben geleden in
verbanning en opsluiting door de Nederlanders, na de
onafhankelijkheidsstrijd van 1945-1949 wist hij de vrijheid voor Indonesië
te verkrijgen. Zonder Sukarno's leiderschap zou U zich op dit moment niet
op Uw post bevinden. Sukarno ontwierp een democratische grondwet, en
stichtte een lingua franca voor Indonesië. Hij werd een promotor van
Indonesische cultuur en kunst. De man, die zijn leven gaf voor de opbouw
van de natie, zou niet aldus mogen worden behandeld. Hem komt het
respect toe dat hij verdient.
Sukarno zou nimmer hebben toegestaan dat verraad werd gepleegd, of dat
een grootscheepse broedermoord op touw werd gezet. Ik kan niet blijven
zwijgen, terwijl mijn echtgenoot is blootgesteld aan gewelddaden. Voor
mij is hij het hoogste goed: hei-
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lig. Het is mijn diepe overtuiging dat de laagste daad die een man tegenover
een medemens kan begaan, het langzaam doodtreiteren van zijn slachtoffer
is. Wij kennen een Japans spreekwoord ‘Iemand met een zijden kous
verstikken’. U, mijnheer Suharto, U staat het toe dat Sukarno lichamelijk
en geestelijk gemarteld wordt.
Nooit heb ik mijn stem laten horen, niet direct en niet indirect, mede omdat
ik mij zeer goed bewust ben welke onmetelijke problemen U hebt te
overwinnen. Maar ik spreek thans in het openbaar in de eerste plaats ter
wille van Sukarno's veiligheid. Toen hij U zijn bevoegdheden overdroeg
en op 7 maart 1967 als plaatsvervangend president benoemde, deed hij
dat onder drie voorwaarden. Een er van was dat U hem en zijn gezin zou
beschermen. U hebt deze belofte niet gehonoreerd.
U sprak tijdens een interview met de Japanse pers over corruptie in het
huidige Indonesië als volgt: ‘Wat het vraagstuk van de corruptie betreft,
wordt er gezegd dat deze nog altijd bestaat. Dit is echter een gevolg van
de overblijfselen van het Sukarnoregime. Het zal voorlopig wel zo blijven,
omdat het zo in het verleden is geweest’. Wanneer U dit werkelijk hebt
gemeend klinken Uw woorden wel zeer als een verontschuldiging. Het is
laf en onwaardig zich voor de corruptie van heden te verschuilen achter
Sukarno. Toen U dit deed, verloor ik dan ook mijn laatste respect voor U.
Zolang de mens bestaat is het natuurlijk zo geweest dat degenen die winnen
automatisch het recht aan hun kant hebben, terwijl zij die verliezen
nagenoeg van alles wat men maar wil beschuldigd kunnen worden.
Wanneer U echter oprecht een onderzoek naar corruptie zou willen
instellen, ben ik volledig bereid, als Indonesisch staatsburger, U bij deze
taak te assisteren. Ik ben bereid een open rechtszitting bij te wonen, temeer
daar ik als getuige voor de aanklager zou kunnen optreden. Maar dit proces
zou volgens bestaande wetten en normen moeten worden geleid en niet
achter gesloten deuren in een sfeer van angst, geweld en machtsmisbruik.
Dit zou wel mijn voorwaarde moeten zijn.
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Sukarno werd de held van de Indonesische Revolutie. Het is echter mijn
bescheiden mening dat dit niet bij voorbaat hoefde te betekenen dat
diezelfde man een even goede nationale leider in vredestijd zou zijn. Ik
geloof dat wanneer Sukarno zijn jeugd of studententijd in het buitenland
zou hebben doorgebracht, hij wellicht er beter in zou zijn geslaagd een
gevoel voor economie in te passen in zijn voortreffelijke leiderscapaciteiten.
Het leek mij bijvoorbeeld een vergissing dat hij de productiemiddelen liet
nationaliseren.
Bovendien heeft Sukarno nooit in de positieve zin van het woord een home
gekend. Had hij een gezinsleven geleid in de morele en ethische zin, zoals
de meerderheid van de mensheid dit opvat, dan zou hij misschien nog een
betere president van een socialistisch geleide staat zijn geweest. De
omstandigheden veranderden hem echter in een keizersfiguur. En zo zou
hij het slachtoffer worden van zijn eigen ontzagwekkende macht. Ik heb
Sukarno altijd als een groot man bewonderd en gerespecteerd, maar zoals
U ook goed hebt geweten, meneer Suharto, deelde ik niet altijd zijn
opvattingen. Ik stond bijvoorbeeld op het standpunt dat de Pantjasila,
Sukarno's schepping (religie, humanisme, democratie, nationalisme en
sociale rechtvaardigheid) een vorm van puur idealisme inhield. Hoewel
idealisme misschien wenselijk is, valt het niet altijd in de twintigste eeuw
in praktijk te brengen. Indonesië is zeker niet rijp voor westerse vormen
van democratie. Om die reden stond Sukarno ‘geleide democratie’ voor,
vooral omdat een meerderheid van de bevolking nog geen zelfde
opvoedkundig en sociaal niveau had bereikt. Ik ben het hier met hem eens.
Maar anderzijds richtte Sukarno zijn politiek naar een te hoog gesteld
ideaal. Het was onvermijdelijk dat hij scherpe kritiek kreeg te verduren,
vooral op het punt van het verbeteren van het lot van de massa in haar
geheel. Sukarno had realistischer moeten zijn.350 In een tijd
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Ik vond dit vervelend nakaarten, omdat de geschiedenis heeft aangetoond dat nergens
in de Derde Wereld, noch in het democratisch geregeerde India of het communistisch
geregeerde China, de massa over de hele linie noemenswaardig erop vooruit zou gaan.
Mao, Nehru, Sukarno, Nasser, niemand is het gelukt de magen van de armen te vullen
en ‘materialistische geneugten’ te bieden.
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dat hij de alleenheerser was kon hij er natuurlijk op aandringen dat men
zijn ideaal zou navolgen. Maar de meerderheid van de bevolking was meer
geïnteresseerd in het verbeteren van het dagelijkse leven dan in idealisme.
Men hunkerde naar materialistische geneugten en men kreeg steeds minder
belangstelling voor redevoeringen, die hun magen niet vulden. Sukarno
was van mening dat de wereld beheerst werd door twee machtsblokken.
Hij heeft getracht een derde kracht in het leven te roepen die de balans
zou moeten herstellen. In dit gevecht beïnvloedde Indonesië de Derde
Wereld: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Tegelijkertijd betekende dit
diplomatieke spel dat Indonesië geleidelijk steeds meer alleen kwam te
staan. Dit was allerminst zijn bedoeling geweest.
Hij meende dat wereldvrede slechts dan zou kunnen worden verzekerd,
wanneer volledige vrijheid voor ieder ras en iedere natie zou kunnen
worden verkregen. Maar de voortdurende isolatie van het land leidde tot
terugtrekking uit de Verenigde Naties, de Wereldbank en bijvoorbeeld het
niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Indonesië verliet de
Volkerenorganisatie na de conflicten om de bevrijding van West-Irian en
de confrontatie met Maleisië. Sukarno was van mening dat de Verenigde
Naties niet gelijkelijk optraden tegen iedere lidstaat. Aangezien Indonesië
nimmer een lening van de Wereldbank had kunnen krijgen zonder zich te
moeten onderwerpen aan bepaalde voorwaarden en politieke druk, verloor
Indonesië belangstelling voor deze wijze van hulp verlenen. Reeds voordat
de Olympische Spelen in Tokio plaatshadden werd Indonesië ervan
beschuldigd bij de Aziatische Spelen in Jakarta zich te hebben laten
beïnvloeden door politieke overwegingen op het terrein van de sport.
Indonesië mocht dus niet deelnemen. Sukarno voerde hiertegen aan dat
de Olympiades zelf niet geheel van politiek gespeend waren, omdat
bijvoorbeeld bepaalde communistische landen niet mochten deelnemen.
Mijnheer Suharto:
Wanneer ook U in die dagen ernstig nadacht over de
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toekomst van het land zal ook U wellicht andere opvattingen hebben
gekoesterd dan de idealen van Sukarno, die tenslotte dikwijls het effect
hadden van een wervelwind. Ik zelf, althans, keek met een kloppend hart
toe, bij het steeds verder naar links afglijden van de Indonesische
diplomatie.
Geen mens is volmaakt. Hierop vormt Sukarno geen uitzondering. Toch
ben ik van mening dat Sukarno nimmer iets heeft ondernomen om er zelf
beter van te worden, maar steeds oprecht gehandeld heeft in de volledig
overtuiging het belang van Indonesië, zijn enige liefde, te dienen. Zijn
ganse leven heeft hij zoveel mogelijk voorkomen dat landgenoten elkaar
zouden uitmoorden. Vergeleken bij Sukarno hebt U, en een aantal van Uw
medewerkers, het land geregeerd aan de hand van opruiing en
bloedvergieten. U en de Uwen zullen moeten worden beoordeeld op de
verdenking van het doen uitmoorden van ontelbare aantallen onschuldigen
in de naam van een heksenjacht op de PKI. Wie kan anders nog in God
geloven? In dit opzicht behoort Indonesië geen president te bezitten wiens
handen worden gekleurd door bloed.
Mijnheer Suharto:
Sukarno hield echt van het land en de mensen. Zelfs zij, die hem hadden
willen vermoorden, kon hij met mildheid benaderen wanneer hem
vergiffenis werd gevraagd. Vergeleken met hem verbergt U een wreed
hart onder Uw glimlach. U hebt honderdduizenden mensen laten afslachten.
Mag ik U andermaal vragen: ‘Bent U niet in staat Uw positie en macht te
beschermen anders dan door slimmigheden en bloedvergieten?’
Misschien is het wel Uw grootste vergissing geweest dat U in 1965 Sukarno
niet meteen hebt laten vermoorden. U zou gemakkelijk de communisten
van deze daad kunnen hebben beschuldigen. Indien U had gewild had U
op die wijze kunnen voorkomen dat er een massaslachting onder het volk
zou worden gehouden. Tegelijkertijd zou U miljoenen bewonderaars van
Sukarno hun innerlijke vrede hebben kunnen laten behouden.
Bewonderaars, die thans in stilte machteloos moeten toezien welk lot hun
leider moet ondergaan.
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Het zou bovendien dan overbodig zijn geweest Uw gevoelens van
minderwaardigheid jegens Sukarno op deze wijze bot te vieren. Het zou
een eervoller dood zijn geweest voor de grote leider van de Indonesische
Revolutie, dan om zoals nu dood te worden getreiterd. Het is een nationale
schande voor Indonesië dat Sukarno geen milde behandeling in zijn lot
kan worden toegekend - wat hij zo ruimschoots zou verdienen na zijn
gehele leven aan het land te hebben gewijd. Laat ik deze brief aan U sluiten
met opnieuw uiting te geven aan mijn innige gehechtheid voor onze Bapak.
HIDUP BUNG KARNO!

Parijs
April 1970

14 april 1970
Dineerde gisteravond met Peter in de Cave. Moest aan hem wennen. Hij zag er zalig
uit. We gingen naar Amerbos voor een Benedictine.
Ton Neelissen telefoneert nog steeds persoonlijk met minister Luns over de film.
Eindelijk kan hij zich belangrijk voelen.
Dewi Sukarno is naar de Nederlandse ambassade geweest om een visum te halen.
Zij wil naar Nederland komen en het verhaal over de corruptie van Suharto hier met
me schrijven.
Professor Ernst Utrecht: ‘Laat Peter toch schieten. Je moet met Dewi trouwen.’
Hans Beynon, de zuurpruim, zei niet te begrijpen waarom ik de kwestie van 30
September 1965 en Sukarno weer eens helemaal van voren af aan ophaalde. Maar
weinig journalisten zien de verbinding tussen journalistiek en geschiedenis. Daarom
zit Beynon dan ook reeds sinds mensenheugenis als Indonesië-specialist bij de
gezaghebbende Volkskrant en bedrijf ik journalistiek vanuit ‘het niets’. Beynon wilde
dat hij op de gedachte was gekomen naar Dewi te gaan. Maar dan, met zijn brein,
zou hij er in geen 1000 jaar ‘dit’ uitgehaald hebben.
Vanmorgen heb ik dus met Ton Neelissen het gesprek met Dewi voor Panoramiek
gemonteerd. Voortdurende spanningen, want hij weet dus niets van de achtergronden,
maar dan ook helemaal niets.
Maakte per brief de Indonesische ambassadeur generaal Taswin
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attent op de komende VN-reportage. Generaal Suharto zond ik rechtstreeks zelf de
twee pagina's van VN met een met de hand geschreven briefje: ‘Generaal, nu duidelijk
wordt welke crimes you committed to Indonesia and the people of that country it is
a duty and an honour for me to be instrumental in maximum exposure of these crimes
in this part of our world, W.O.’ Ben altijd voor recht voor z'n raap geweest.
Ik had Vrij Nederland gevraagd in een kadertje bekend te maken dat Panoramiek
van de NOS een gesprek met Dewi zou uitzenden. Maar ik had weer geen rekening
gehouden met de naijver tussen weekbladen en televisie. R. Ferdinandusse schreef
me dat dit verzoek was ‘weggevallen’ door plaatsgebrek. Hij loog en het zei me alles
over de man.
Er was een expresse van Peter, die ik eerst liet liggen en eindelijk toch openmaakte.
‘Ik vind dat ik je een verklaring schuldig ben over mijn plotselinge zwijgen en in het
niets opgaan.’ Hij had de laatste weken ‘verschillende vreemde maar bijzondere
ervaringen gehad.’ Hij vervolgde: ‘Gewoon, als ik alleen was kwam er iets ongewoons
over me heen met zo'n kracht en helderheid en tegelijkertijd vaagheid. Ik ben er lang
mee bezig geweest en het heeft me veranderd. Het is alsof ik met meer kracht, door
alles heen, in een bepaalde richting wordt gestuurd, waaraan ik zelf niets kan
veranderen en waarvan ik het eindpunt niet zie.’ Verder: ‘Ik weet niet of het werkelijk
beter is voor jou, of voor onze relatie, dat we elkaar niet meer zien. Vooral na onze
laatste irritante ontmoetingen begon ik sterk aan de waarde van onze relatie te
twijfelen (...). Ik mis jouw aanwezigheid even goed als jij misschien de mijne zult
missen.’ Hij liet het verder aan mij over.
Bij de Arbeiderspers kreeg ik drukproeven van de Open Brief van Dewi aan
Suharto, die ik doorgaf aan André Spoor en Associated Press.351
Uitermate gezellig met Peter in Americain gedineerd.

15 april 1970
Indro Noto Suroto zei de publicatie in VN ‘niet leuk’ te vinden. Suharto, en zijn
moord op één miljoen mensen, was inderdaad geen ‘leuk’ onderwerp maar wel een
noodzakelijkheid. En zeker de oproep om Bung Karno meer te ontzien.352 Vrij
Nederland ziet er inderdaad fantastisch uit. Het artikel is
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Henk Kersting schreef zelfs een briefje om te bedanken voor de tip en zette ‘maar’
tweehonderd woorden over de Brief op het AP-net. Treurig. Kersting weet verder ook weinig
of niets van Indonesië.
Sukarno zou immers elf weken later plotseling overlijden?
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schitterend opgemaakt met uitstekende foto's. Ik belde Frank de Jong van de
Telegraaf, die zei dat hij de kwaliteit qua Vrij Nederland niet kende, maar wanneer
de NOS een persbericht zou uitgeven over de film kon hij pas wat doen. Zond VN per
expresse naar Dewi. Ook naar Pak Ruslan Abdulgani, Diarto in Sala, Harisanto en
broer Theo.

16 april 1970
De gebeurtenissen zijn niet meer bij te houden.
Ging eerst mam rozen te brengen. Zoals Sukarno eens tegen de studenten in Yogja
zei: ‘Vergeet nooit een melatibloem in het haar van je moeder te steken.’
Met Vincent Monikkendam om 11.45 uur de Dewi-film bij Cinecentrum bekeken.
Hij zei dat Cinecentrum via een contract van vele tonnen de markt monopoliseerde,
dat ze rottig materiaal leverden, evenals sukkelige crews.
Gerard Croiset had gewaarschuwd dat Ton Neelissen subtiel saboteerde, vooral
de film met de Kennedy-adviseurs, die nog steeds op de plank lag, en dat ook Carel
Enkelaar druk van mijn kant nodig had. Harry Hagedorn waarschuwde me intussen:
‘Ton Neelissen is links wanneer het hem past en rechts wanneer het hem past, dus
een bange wezel.’ Ik dacht, ja, ja, de vos die de passie predikt.
Om 15.00 uur kwam ik op Carels kamer met Ton Neelissen bijeen, die eerst een
relletje ontketende en weg wilde lopen. Vincent had me gewaarschuwd: ‘Willem, je
wordt aan alle kanten gesaboteerd.’ Alsof ik dat niet wist. De kwestie was dat het
perscommuniqué over de Dewi-film nog steeds zoek was, en dus niet was uitgegeven
door de NOS- persdienst. Ton waste zijn handen, als verantwoordelijke man hiervoor,
in onschuld. Hij wist van niets. De persdienst wist van niets. Carel zat weer eens
tussen drie vuren. Er zou dus vanmiddag alsnog een persbericht uitgaan.
Wat de film met de Kennedy-adviseurs betreft had Ton Neelissen een tweede brief
aan minister Luns geschreven. Enkelaar las deze nu ook en zei: ‘Dat had je niet zo
moeten schrijven, want nu geef je Luns het heft in handen.’ Ik reclameerde dat ik
overal buitengelaten werd en waarom ik de chef-d'oeuvres van Neelissen over ‘mijn
film’ niet mocht zien. Carel zag je met zichzelf in overweging gaan of hij boos zou
worden. Ik liet me niet omzagen en zei dat ik met onverbeterlijke amateurs had te
maken. Waarop Carel zei dat het onderhoud was afgelopen. Ik stond op, en zonder
een woord te zeggen ging ik weg, de deur met een ‘bang’ achter me dichtsmijtend.
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Ik telefoneerde Gerard Croiset en vertelde wat er was gebeurd. ‘Bel Carel op’,
adviseerde hij.
Ik belde Carel op en zei dat mijn eten me niet zou smaken zonder dit gedaan te
hebben. Carel zei inmiddels de Dewi-film zelf te hebben gezien. ‘Ik heb er geen
moeite mee’ was alles wat er af kon. ‘Ook niet met haar passage over prins Bernhard?’
‘Ook niet’, zei Carel.353 Hij vroeg me goed te begrijpen dat ik als
freelance-medewerker geen inspraak had op NOS-beleid. Ze wilden wel mijn films,
maar de ‘afwerking’ was niet mijn zaak, en daar ging het nu juist om.
Telefoneerde Dewi Sukarno. ‘Get me reactions from students on my article’, zei
ze, ‘of van mensen gewoon op straat.’
Professor Ernst Utrecht was er zeer blij mee en zou nu zelf een artikel in VN
schrijven in aansluiting erop. Ik belde Ferdinandusse en adviseerde hem Utrecht
permanent aan te trekken als medewerker voor Indonesische zaken.
De lamstraal Frank de Jong had intussen vanmorgen een misselijk stukje in de
Telegraaf geproduceerd. Oltmans, de NOS en ‘een Amsterdams weekblad’ (hij mocht
dus Vrij Nederland niet noemen van zijn bazen) hadden elkaar gevonden ‘in een
gemeenschappelijk gedeelde wrok tegen het huidige Indonesische bewind.’ Dewi
wordt vergeleken met Keizerin Soraya van Iran en haar Open Brief zou ‘een
aaneenschakeling van verdachtmakingen’ zijn. Mij was een visum voor Indonesië
geweigerd en nu had ik me via de Open Brief van Dewi willen wreken. Wat ik me
afvraag is of zo'n man zelf nu niet inziet dat wat hij neerschrijft in zijn sensatiekrant
meer over hem zegt, en ook meer over de wijze waarop zijn brein werkt, dan over
mij? Mam belde. Zij had het VN-stuk nu gelezen en zei: ‘Als het waar is wat Dewi
schrijft vind ik het inderdaad verschrikkelijk.’ ‘Natuurlijk is het waar mam, anders
had ik er niet aan meegewerkt,’ zei ik. Mam was ook nerveus omdat een marechaussee
aan de deur was geweest in verband met het ongeluk met de wielrijdster. Heel lief
had zij Amerbos niet opgegeven. Ik belde echter met de procureur-generaal in
Amsterdam en de zaak zal 29 mei voorkomen. Hij vond het een ernstig ongeluk.
Voor de Typhoon had ik een exclusief artikel over mijn gesprekken met Dewi in
Parijs geschreven wat gisteren prachtig op de voorpagina is opgenomen: ‘Dewi
Sukarno: MIJN MAN WORDT DOODGEMARTELD.’354 Ook het Algemeen Handelsblad
had een uistekend stuk, gisteren, niet via Henk Hofland, maar
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Dewi leverde kritiek op het feit, zoals Time had gemeld, dat prins Bernhard voor generaal
Suharto volgens Javaanse traditie zou hebben geknield.
De Typhoon, 15 april 1970.
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via André Spoor. Hofland, mijn Nijenrode-vriend, kon het kennelijk niet uitstaan
waar ik mee bezig was. Hij wist bovendien helemaal niets over deze onderwerpen.
Indonesië is voor hem altijd een oninteressant hiaat gebleven.
Ik telefoneerde Frank de Jong om hem te complimenteren met zijn artikel van
hedenmorgen. Hij voegde me als collega van de grootste relkrant van Nederland nota
bene toe: ‘Waarom roer je altijd in stinkende affaires, het zal je naam als journalist
niet ten goede komen (...).’
Belde Friso Endt in restaurant Dorius. Hij had om de Open Brief van Dewi ‘wel
gelachen.’ Hij bevestigde dat hij degene was geweest, die aan Time had doorgegeven
dat prins Bernhard in Jakarta op z'n Javaans geknield had voor de man die Sukarno
verraden en verkwanseld had. Amusant was wel dat Endt toegaf het bericht van Frank
de Jong van de Telegraaf te hebben gekregen. Small world. Ik ben blij dat ik in ieder
geval Dewi heb gevraagd hier commentaar op te leveren.
Professor Wim Wertheim had een aantal ‘kleine bemerkingen’ op Dewi's brief.
Ik achteraf trouwens ook wel. Perfect krijg je het immers nooit? Maar wij hadden
tenminste ten behoeve van Bapak een zet gedaan.
Lunchte met Peter en reed opnieuw naar Hilversum. Carel en Ton Neelissen willen
opnieuw op 26 april naar Luns gaan. Ditmaal om diens reactie op de film met de
Kennedy-adviseurs op te nemen. Ik vertrouw Enkelaar langzamerhand ook niet meer
over deze steeds langer durende zaak.
Louis van Gasteren belde, mede namens Enkelaar zei hij, en wilde me waarschuwen
vooral niet met Roeland Kerbosch te gaan samenwerken. Hoe was ik trouwens aan
Friso Endt gekomen om na te gaan waar het Time-verhaal vandaan kwam? Iedereen
in dit dorp kletst over iedereen en ze zijn allemaal hetzelfde.
Dewi belde om 02.00 uur, maar ik was in diepe slaap en er niet bij.

17 april 1970
Zoals Wertheim had voorspeld, produceerde de Telegraaf vanmorgen een hoofdartikel
over Dewi, de NOS en mij. ‘N.O.S. EN DE LINKSE AGITATIE’ heette het. Wat de brief
van Dewi in de verste verte met linkse agitatie te maken kon hebben weten alleen
de idioten bij de Telegraaf. In de optiek van de Telegraaf was Suharto's massamoord
op Sukarno-aanhangers en communisten prima, dus wanneer je op het Indonesische
bloedbad kritiek had moest je ‘dus’ linkse agitatie bedrijven. Mijn pappen-
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heimers kennende hebben Dewi en ik juist een uitvoerige passage ingelast waarin
stond dat zij geen communiste was, en niet tegen het bloedbad op linkse of rechtse
gronden protesteerde, maar op basis van algemeen erkende mensenrechten vond dat
een bloedbad van linksen even verkeerd was als een bloedbad van rechtsen, indien
de PKI bijvoorbeeld aan de macht zou zijn gekomen. Maar de heethoofden bij de
Telegraaf, Neerlands meest gelezen ochtendblad, probeerden vooral de NOS scherp
aan te vallen - wat toch al zo'n kwetsbare omroepgemachtigde is - om te proberen
het uitzenden van het gesprek met Dewi alsnog te kunnen torpederen.
Intussen haastte de regering in Jakarta zich te verklaren dat Sukarno (68) niet zou
worden berecht.
Bracht J.J.F. Stokvis een brief waarin ik hem vroeg zijn eigen berichtgeving eens
na te lopen. Op 14 maart j.l. werd Dewi in de Telegraaf vermeld als in september
1967 in Parijs te zijn komen wonen ‘waar haar schoonheid en haar charme haar al
spoedig tot een in de kringen van le Tout Paris alom bekende persoonlijkheid
maakten.’ Nu publiceerde zij precies één maand later een Open Brief om een betere
behandeling voor haar in gevaar verkerende echtgenoot af te dwingen, en nu was zij
ineens (in diezelfde Telegraaf) een zwerfster met twaalf koffers en een Siamese poes.
En dat is de krant die de kudde juist het meeste koopt.
Frank de Jong wist te melden dat de NOS het uitzenden onder druk van Soestdijk
- omdat Bernhard dus in de Dewi-film mild wordt bekritiseerd - opnieuw in beraad
zou houden.
Professor Wertheim belde dat hij zojuist via de radio had gehoord dat men Sukarno,
gezien zijn slechte gezondheid, voor de rest van zijn leven met rust zou laten. God
zij dank hebben we dat tenminste (misschien) bereikt.
Generaal Taswin heeft een brief aan het NOS-bestuur gezonden om het gesprek
met Dewi Sukarno zondagavond niet uit te zenden, aangezien Indonesië dit als een
vijandige daad zou beschouwen. Vincent Monnikendam, mijn enige werkelijke
collega bij de NOS, meldt dat er nu bij de NOS 24 uur vergaderd wordt over wat er
moet gebeuren.
Harisanto telefoneerde dat de Open Brief voor hem herkenbaar door mij was
geschreven: ‘It sounds like you.’ Hij komt over uit West-Duitsland.
Carel Enkelaar belde. Frank de Jong had hem opgebeld om te waarschuwen dat
ik mij als perschef van Dewi Sukarno gedroeg. Hij zei dat hij sick and tired was om
zijn beleid constant door mij doorkruist te zien. Hij had een gigantisch gevecht
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moeten leveren bij de NOS: ‘Je bent een bekwaam medewerker en je hebt goedwillend
gehandeld, maar je gaat te veel je eigen gang.’
‘Neem mij dan in vaste dienst, dan kan ik dat alvast niet meer doen,’ zei ik.

18 april 1970
Professor Wertheim deelt mee dat het fameuze Indonesië Comité, waar hij
vooraanstaand lid van is en waarvan ik me juist angstvallig verre van houd, hem
heeft geadviseerd dat hij mevrouw Sukarno, wanneer zij naar Nederland zou komen,
beter niet kan ontmoeten. ‘Voor onze actie tijdens de donorconferentie355 is het
bijzonder nuttig dat haar Open Brief is verschenen, volkomen onafhankelijk van de
acties van ons comité. Maar het effect ervan zou aanzienlijk worden verzwakt als
bekend zou worden dat er tussen haar en mij als vooraanstaand lid van het Comité
contact is.’ Hij vreesde vroegtijdige bekendmaking, ‘en ook (professor) Utrecht
vertelt soms meer dan verstandig is.’ Ook uitte hij zijn bezwaar dat ik alleen hem
had uitgenodigd Dewi te ontmoeten en niet eveneens zijn vrouw Hetty. Ze waren
vroeger ook samen bij Sukarno op het paleis geweest, en Hetty ontving mij toch ook
altijd hartelijk. Hij wilde haar niet aandoen te ontdekken dat zij niet was gevraagd.356
Wanneer ik zoiets lees overvalt me een gevoel van radeloosheid. Waarom maken
Hollanders het zich toch altijd onnodig zo moeilijk. Natuurlijk kon Hetty Wertheim
erbij zijn. Dewi mistte de Air France-vlucht vanuit Parijs en kwam uiteindelijk met
de KLM. Ik liet haar op Schiphol omroepen. Zij nam een taxi naar het Hilton Hotel
aan de Apollolaan waar ik haar afhaalde. We reden naar Amerbos. Zij is strikt
incognito naar Nederland gekomen en zal bij de Zumpolles in Wassenaar logeren
als onderduikadres. Dit enigszins onder protest van Fred Zumpolle, die altijd onder
invloed staat van het geklets in de Telegraaf. We dineerden met z'n allen in de Cave
Internationale met Poulet à la Cathérine. Jan en Iby May, de eigenaars, sloofden zich
uit en vertelden het gezelschap hoe Peter eens een taart in mijn gezicht had gesmeten.
Dewi vertelde dat toen zij met de foto van Peter naar Mrs. Azuma, de gouvernante
van Kartika was gelopen (in het appartement in Parijs), zij Dewi volkomen had
verrast door te zeggen dat wij homovrienden
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De donorconferentie was bijeengeroepen om met een groep westerse landen, met Nederland
voorop, het generaalsregime in Jakarta op de been te houden door het te financieren.
Brief van Wertheim d.d. 16 april 1970.
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moesten zijn. ‘Ik had nooit geweten’, aldus Dewi, ‘dat zij van dergelijke zaken op
de hoogte was.’ Dewi zei tegen Poek Zumpolle dat ik de eerste man in haar leven
was geweest, waarvan ze maar dan ook een ogenblik had gedacht dat hij homoseksueel
zou kunnen zijn. ‘Maybe, because I associated him with Bapak (...), but Paris is full
of pederasts and lesbians.’ Ik liet het maar zitten, maar ik vermoedde dat ze niet wist
wat pederast betekende. Tijdens het diner liet zij zich ontvallen: ‘You are even more
pro-Sukarno than I am (...).’ Die uitspraak deed me goed.
De kranten meldden intussen dat het bestuur van de NOS vrijdagmiddag zou
besluiten of het gesprek met Dewi zou worden uitgezonden. Besloten werd blijkbaar
dit als gepland zondagavond 19 april te doen. Ik kan rustig stellen dat deze
overwinning uitsluitend aan de vastberadenheid van Carel Enkelaar, en niemand
anders, te wijten is. Vanmorgen had de Telegraaf dus weer een opvallend bericht,
‘RATNA SARI DEWI TOCH VOOR NOS-TV’. De eindredacteur van Panoramiek, A.C.A.
Dake, had dit persoonlijk aan de Indonesische ambassade in Den Haag meegedeeld.
Generaal Taswin Natadiningrat had bot gevangen. Prima. Zo hoort het bij een dienaar
van een massamoordenaar als Suharto.
(Aantekeningen van dit emotionele weekend zijn rommelig en moeilijk meer te
ordenen.)
We keken zondagavond 19 april 1970 in Amerbos naar het gesprek op Panoramiek
tussen Dewi en mij. Peter zat op de grond tegen Dewi's stoel. Ernst Utrecht was bij
ons. Toen Dewi hem vertelde dat Bung Karno had gehuild, toen hij zijn kinderen
terugzag, liepen tranen over Utrechts wangen.
Ton Neelissen sprak een inleiding en een slotwoord, die beide voortreffelijk waren.
Vincent Monikkendam belde dat er een kwartier voor de uitzending nog paniek was
geweest, omdat generaal Taswin weigerde commentaar te geven, hoewel door de
NOS daartoe uitgenodigd. Toen heeft Ton Neelissen dit bericht alsnog moeten inlassen.
Omdat Vincent alle woelige dagen trouw en betrouwbaar was geweest, wilde ik dat
Dewi hem voor alles bedankte. Zij spraken samen over de telefoon. Toen de camera
op Bung Karno inzoomde was ik zelf in tranen, want wat mij betreft was alles wat
ik deze weken had ondernomen voor hem en hem alleen. Joop van Tijn en Ageeth
Scherphuis waren ook op Amerbos evenals Fred en Poek Zumpolle. We gingen na
afloop met het hele gezelschap naar de Cave Internationale - Fred Zumpolle wilde
nu eens naast Peter zitten - en er volgde een uiterst geslaagde dinnerparty die
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tot 01.00 uur duurde. Zumpolle sprak ook intensief met Joop van Tijn, wat goed was
voor zijn educatie als verwoed Telegraaflezer. Ik zat in de hoek met Ageeth en Dewi
en we talked of many things, of cabages and kings.
Dewi had op televisie gezegd: ‘When people speak of Sukarno they always accuse
him about loving many women, but even as his wife, there are certain men in this
world that I think do deserve many women. You can see that all throughout history.
I think Bapak deserved even more.’ Ageeth Scherphuis zei diep geschokt te zijn door
deze opmerking. Ze zei dit dus ook tegen Dewi: ‘If another woman gave him pleasure,
why not?’ antwoordde mevrouw Sukarno. ‘Bung Karno never asked me anything
directly. He would say, be the soul of my heart, or be the soul of my problems.
Women were an inspiration to him. What is wrong with that?’ Intussen regelde Peter
het om samen met Poek Zumpolle een stickie te roken.
Intussen kwamen Joep en Ellen Buttinghausen op zondagmiddag naar Amerbos,
evenals Henk van Stipriaan, die een radiointerview voor de VARA maakte. Men
ging natuurlijk in op de passage over de prins. Ik had Dewi op de televisie gevraagd,
hoe zij er tegenover stond dat de echtgenoot van het staatshoofd de coupgeneraal
was gaan bezoeken. Dewi: ‘Well, when I read in Time Magazine, that Prince Bernhard
kneeled before General Suharto, it sounded as a very bad joke. I could not believe
it. First of all it is difficult to understand why Prince Bernhard should have been so
coquettish.’ Als Bernhard het gedaan heeft, zoals Time meldde, is het gewoon absurd,
zelfs als grapje. De bedienden van de familie Suwandi serveerden op die knielende
manier thee.
Zondagmiddag waren we ook een uurtje op Amerbos met Peter alone. Dewi vroeg
me wat te spelen. Ik concentreerde me op Debussy's Arabesque en Clair de Lune uit
de Suite Bergamasque. Zij ging op de zitbank liggen. Later zei ze, want ze luisterde
aandachtig - wat Peter ook altijd doet - ‘You are pure.’
Louis van Gasteren en Roeland Kerbosch, twee filmers dus, belden om te zeggen
dat het Dewi-gesprek uitstekend was geweest. Ook professor Wertheim zei zeer
tevreden te zijn. Ik telefoneerde Carel en Ton thuis om hen te bedanken dat alles tot
een positief einde was gebracht. Toen Dewi afscheid van Peter nam en hem zoende
zei ze, ‘I see him much better now, than from the photo you showed me in Paris. His
affection for you is obvious.’ Ik bracht haar zondagavond laat nog terug bij de
Zumpolles in Wassenaar waar we tot 03.30 uur zaten te praten. Dewi is expert in
nachtbraken. Ik kan er niet tegen.
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Dewi gaf Peter en mij ieder een Dior-das.
Om duidelijk te maken dat Dewi Sukarno zelf corrupt was had Frank de Jong
onder meer geschreven dat handelstransacties in Jakarta indertijd pas goed van de
grond kwamen indien Dewi haar ‘medewerking’ verleende. ‘Het ligt nogal voor de
hand,’ schreef hij, ‘dat mevrouw Dewi Sukarno niet te vies was om de in Indonesische
handelskringen gebruikelijke “percentages” voor haar bemiddeling op te strijken.’
Dit schreef De Jong op 19 april in de Telegraaf in de hoop daarmee de die dag te
houden NOS-top verder nadelig te beïnvloeden opdat men het Dewi-interview niet
zou uitzenden. De vlieger ging niet op. Dewi wilde zelfs procederen tegen de
Telegraaf. Ze was woedend. Ik vroeg of mr. J.C.S. Warendorf wilde optreden voor
haar. Hij zei nee. Mr. Kappeijne van de Coppello, de oude baas, zei nee. Eén van
zijn medefirmanten vertegenwoordigde de ABN in Jakarta. Daarop bezocht ik de
advocaten Van der Feltz en Van Sandick, nee, omdat de heer Voûte voorzitter was
van de Vereniging Nederland-Indonesië. Mr. H.M. Voetelink van Nauta van Haersolte
zei nee, om persoonlijke redenen. Mr. H. Warners zei nee om persoonlijke redenen.
Professor Gerbrandy was nu bij de rechterlijke macht en kon de zaak niet op zich
nemen. Ten einde raad vroeg ik advies aan Wim Klinkenberg. ‘Je moet naar Max
Rood gaan,’ zei hij, ‘die is links en waarschijnlijk geen liefhebber van Indonesische
generaals.’ Prompt had ik een advocaat: Max Rood van Goudsmit, Rood en
Flesseman.
Ageeth Scherphuis gaat naar Parijs met een fotograaf om Dewi voor Eva te
interviewen. Mark Brusse probeert Dewi eveneens te bereiken, maar daar zal ik een
stokje voor steken. ‘Ik laat de advocaat aan jou over,’ zei Dewi, ‘maar waarom nemen
we niet een jonge, agressieve advocaat in plaats van iemand uit de deftige, bejaarde
advocatuur? Want een beginner zal meer zijn best doen en bovendien die moet een
kans krijgen.’
De persreacties op het gesprek met Dewi waren te voorzien. Volgens de Telegraaf
had generaal Taswin voor de eer bedankt om op Dewi te reageren. Herman van de
Akker vond in het Algemeen Dagblad de beschuldigingen aan het adres van Suharto
maar vaag. Moet je nagaan! AFL schreef in de Nieuwe Rotterdamse Courant dat Dewi
‘veel minder interessant was dan de schrijfster Mary Dorna, maar wel mooi.’ In Het
Parool merkte WJ op: ‘Het zou zo eenvoudig zijn, na haar betoog te concluderen: A)
Je praat goed, maar al ben je mooi, je deugt toch niet. B) Ik ben blij, mevrouw Sukarno
dat U me dat allemaal nu eens uitlegt. Ik wist niet dat Suharto zo'n schurk was. C)
Er
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was corruptie onder Sukarno en er is corruptie onder Suharto; jullie zijn bruine
broeders, deugen geen van allen.’ En dan schrijft WJ zelfs: ‘Je hangt nu eenmaal van
vooroordelen aan elkaar’, inbegrepen over Willem Oltmans. ‘Was er niet eens iets
met die Oltmans?’ Ik realiseerde me bij het lezen van deze onzin niet hoe slecht het
met de journalistiek was gesteld.
De Volkskrant meldde dat het gesprek van ‘een ongekende onbenulligheid was,
zowel wat de nieuwswaarde van het interview betreft als de persoon van mevrouw
Dewi’, getekend Lb. De GPD-bladen schreven dat ‘in politieke kringen weinig waarde
wordt gehecht aan de “ontboezemingen” van mevrouw Dewi.’ Elseviers vroeg zich
in een hoofdartikel af: ‘Uit welke fondsen financiert zij nu al jaren een niet
onweelderig bestaan?’ Paul van 't Veer wijdde in Het Parool een driekolomsverhaal
aan de affaire. Nico Scheepmaker was als gewoonlijk rustig en ter zake doende in
zijn televisierubriek. Philip van Tijn in het Algemeen Handelsblad vond Dewi ‘verbaal
rijk begiftigd’. ‘Zij manoeuvreerde tactisch en diplomatiek, maar schoot op goed
getimede momenten fel uit en met overtuigingskracht.’

23 april 1970
Het is stil in huis na alle commotie.
Studeer Chopin.
‘Een dikke zoen,’ zei ik tegen Peter telefonisch bij het slapen gaan.
‘Een dikke zoen terug.’
Om 12.0 uur ontmoette ik Max Rood. Hij was bereid onmiddellijk een
waarschuwingsschot te lossen tegen de Telegraaf en Frank de Jong namens Dewi
Sukarno. Maar ons gesprek begon met een botsing van meningen over Sukarno, van
wie hij dus ook helemaal niets wist. Hij had aanstoot genomen aan Dewi's benadering
van Sukarno als held van het vaderland. Ik vroeg hem: ‘Vindt u Suharto dan een
held, die minstens 800.000 Indonesiërs liet vermoorden om zijn macht te bestendigen
na een coup en verraad?’ Hij wilde een voorschot van vijfentwintighonderd gulden
hebben. ‘Is zij eigenlijk rijk?’ vroeg hij alvorens zijn honorarium te bepalen. Het
ANP belde Max Rood en hij bevestigde dat de zaak draaide.

24 april 1970
Kennelijk heeft het ANP het bericht van Dewi's proces toch niet op het net gezet. His
Master's Voice.
Bereikte Dewi in de beautyshop van het Athenée Palace Hotel.
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‘I am so proud,’ zei ze, ‘I feel like crying (...).’
‘You are after all an excellent ambassador for Bung Karno by doing all this,’
verzekerde ik haar.
Professor Ernst Utrecht, van wie ik vind dat hij ongegeneerd aan tafel zit met
slechte manieren, heeft een pagina kanttekeningen bij Dewi's brief in Vrij Nederland
(het nummer van morgen) geschreven. Het is een nuttige aanvulling vol pertinente
informatie. Hij weet veel over het generaalsregime. Hij beveelt ook aan om Kudetá,
staatsgreep in Jakarta van dr. B. Gunawan te lezen, wat ik zeker zal doen.357

25 april 1970
Peter belde al vroeg om het vervolgverhaal over Dewi te horen. Hij is hevig
geïnteresseerd en op Dewi gesteld geraakt.
De brief van Max Rood aan de Telegraaf was vanmorgen aanleiding voor Frank
de Jong om met een nieuw driekolomsverhaal te komen: ‘MEVROUW SUKARNO VOELT
ZICH GEKWETST’. Excuses, maar wij handhaven ons standpunt, als ondertitel. Dus
een verontschuldiging in een journalistieke vermomming. Max Rood was er prima
vista van overtuigd dat we het hierbij moesten laten.358
De consul-generaal van Indonesië, de heer Abedi, kwam me in Amerbos bezoeken.
Conclusie: de hele Indonesische gemeenschap in Nederland was als ‘één bataljon’
tegen mij. Het zal me worst zijn.
Telefoneerde tweemaal met Carel Enkelaar, om de gemoederen te kalmeren na
de Dewi-storm. Indrawan Murti Murman en zijn broer Janto kwamen langs.
Hollanders op papier, maar eigenlijk Javanen.
J. Kortenhorst van de Vereniging Nederland in den Vreemde (beschermheer prins
Bernhard) deelt mee dat men gestemd heeft mij als lid toe te laten. Vooruit dan maar.
De Indonesische Islamitische Partij (een groep van vierentwintig ‘parlementariërs’)
heeft de Indonesische regering gevraagd een onderzoek in te stellen naar corruptie,
die zou zijn bedreven door oud-president Sukarno en diens vrouw Dewi. Het zou
gaan om een bedrag van 213 miljoen gulden. Ze doen maar raak, want er is geen
sprake van dat Dewi of haar man over een dergelijk bedrag zouden beschikken of
ooit hebben beschikt. De Suharto-inlichtingendienst kan veel voor elkaar boksen,
dat blijkt maar weer.

357
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Dr. B. Gunawan, Kudetá, staatsgreep in Jakarta, J.A. Boom, Meppel 1968.
De Telegraaf, 25 april 1970.
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26 april 1970
Heel toevallig heeft prins Bernhard op 24 april in de Koninkrijksraad verslag
uitgebracht over zijn reis naar generaal Suharto, die hij op verzoek van de regering
heeft gemaakt. ‘PRINS DEED GOED WERK IN INDONESIE’, aldus premier Piet de Jong
in de koppen van de kranten. De uitnodiging aan Suharto naar Nederland te komen
bleef gehandhaafd, aldus de premier. Sukarno wilden ze hier nooit hebben, maar een
rechtse coupgeneraal, die een massaslachting organiseerde, natuurlijk wel. We zullen
zien.
Lunchte met mam in de Lage Vuursche en we bezochten het graf van vader.
Carel Enkelaar is in een ‘jam’. CBS heeft een televisiegesprek met Lyndon Johnson
gemaakt, waarin hij in gesprek met Walter Conkrite - de film werd vorige herfst
reeds opgenomen - uitspraken heeft gedaan over de moord in Dallas, die hij later
heeft laten schrappen. Enkelaar en Conkrite zijn vrienden. Wat kan het geweest zijn?
Er is aanzienlijk tumult over in Hilversum. Carel is in paniek. Hij vroeg wat ik
adviseerde. Het NOS-vliegtuig gaat Max Kimenthal in München ophalen. Ik zei dat
het zin had opnieuw Garrison hierover te filmen, evenals Mark Lane, senator Richard
B. Russell en misschien Time-medewerkers in Chicago. Met Van Langeraad,
Hagendorn, Neelissen en Monikkendam hebben we de CBS-productie met Lyndon
Johnson, die op 2 mei a.s. van 19.30 tot 20.30 uur in de VS zal worden vertoond
bekeken, dus met de coupure van waar het omging. Ik zei hen, omdat we op het punt
stonden mijn eigen in Amerika en Londen verzameld materiaal uit te zenden, dat we
niet te veel waarde aan de LBJ-story moesten hechten.
Time359 berichtte namelijk dat er tijdens JKF's bezoek aan Chicago twintig dagen
voor de moord in Dallas ook een aanslag op president Kennedy was beraamd. Een
advocaat in Chicago, Sherman Skolnick, is een proces begonnen om de betreffende
stukken in de National Archives in te kunnen zien. Thomas Vallce en nog enkele
mannen, medesamenzweerders van Lee Harvey Oswald, zouden hiervoor plannen
hebben gesmeed, maar het kon niet doorgaan, omdat Vallce voor een kleine
verkeersovertreding door de politie was opgepakt en werd vastgehouden.
John den Haselaar van Uitgeverij de Forel in Brabant schrijft de memoires van
Dewi te willen uitgeven.

359

Time, 20 april 1970.
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27 april 1970
Vroeg belde Emile van Konijnenburg. Hij had de brouhaha over Suharto en Dewi
gevolgd. Hij zal naar Amerbos komen om ‘een tip van de sluier op te lichten.’ Hij
zei Suharto altijd vermeden te hebben voor een gesprek. Hij ontmoette in Jakarta
alleen Adam Malik - dus even erg eigenlijk - en had bij zijn laatste reis voor mevrouw
Malik een Nederlandse vertaling van de Koran meegenomen. Typisch voor Konijn,
voegde hij eraan toe: ‘Ik kijk niet op een tientje, dat weet je.’360

29 april 1970
Dewi kwam terug naar Amsterdam om te voldoen aan een groot aantal verzoeken
voor interviews. Ditmaal logeerde zij eerst bij mij op Amerbos. De buurt gluurde
mee wanneer we kwamen en gingen. Zij arriveerde op 27 april om 19.30 met Swiss
Air. Ze kwam uit Genève. Ze had met haar makelaar gesproken. ‘I almost fainted.
Stocks are very low right now.’ Zij was op Orly tegen generaal Ashari, de
Indonesische ambassadeur in Parijs, aangelopen die haar Open Brief had gelezen.
Zij spraken een uur hierover op het Franse vliegveld. Askari had professor Widjojo
uitgeleide gedaan, de topbedelaar om Westers geld voor het generaalsregime te
vangen. En ze trappen er hier nog in ook.
We spraken de 27ste tot diep in de nacht. Ik was te moe om nog in mijn dagboek
te schrijven.
's Ochtends op 28 april kwam eerst de journalist Polak van het Vrije Volk naar
Amerbos, gevolgd door een journalist van de Haagse Courant.361 André Spoor zond
vervolgens een journaliste, Leeuwin, die ik een idiote vond, die er niets van wist en
maar raak kletste. Ze moest na een half uur weg, wat haar razend maakte, want
professor Ernst Utrecht arriveerde.362 Trouwens ik vond ook Polak nogal onbeschoft
in zijn optreden, in tegenstelling tot de meneer uit Den Haag. Vervolgens verscheen
het Algemeen Dagblad met een team bestaande uit interviewer en fotograaf: nice
guys.363 Om 21.00 uur ontmoette Dewi in het Apollo Hotel Max Rood. Hij adviseerde,
zoals hij ook per brief aan mij had gedaan, de zaak door te zetten. Ik was hiertegen,
want het wordt nodeloos met modder smijten. Hij

360
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Dacht: je durft wel; hij was me nog altijd twee wereldtickets van de KLM schuldig die mij
waren toegezegd door hem en Koos Scholtens voor mijn bemoeiingen in de VS om in 1961
beide heren bij Sukarno binnen te krijgen.
Het Vrije Volk, 29 april 1970; Nieuwe Haagse Courant door J. den Boef.
Mejuffrouw Leeuwin schreef uit wraak geen letter.
Rolf Boost, Algemeen Dagblad, 29 april 1970.
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wil dus een kort geding tegen de Telegraaf beginnen, maar ik vind hem iemand die
aan de weg wil timmeren en erop uit is zijn naam in de krant te krijgen en daarbij
aan Dewi dikke honoraria te verdienen.
Dewi, Peter en ik dineerden in restaurant Indonesia waarvan door het management
foto's werden genomen.364 Ik vind soms dat Dewi aan tafel te hard lacht. Maar goed.
We ontmoetten Willem Alfrink later in de Cave. Hij zei dat hij Dewi met monniken
op een berg ‘zag.’ Inderdaad vertelde zij dat zij in Indonesië naar de monniken op
een top van een berg was gegaan ‘to wash my soul.’ He advised her: ‘While you
arrange flowers, Mrs. Sukarno, you should meditate more.’ Peter ergerde zich geel
en groen aan de vertoning van Alfrink en wilde weggaan. Dewi vroeg Alfrink of zij
ooit nog een ander kind zou krijgen, maar daar gaf Alfrink geen antwoord op, evenmin
op de vraag of zij het kort geding tegen De Telegraaf moest doorzetten. We hebben
in deze dagen opnieuw gewerkt aan haar artikel over corruptie in Indonesië, soms
uren aan één stuk. Het is echter dermate moeilijk samenwerken dat we de meest
verschrikkelijke botsingen kregen. Haar ogen worden dan haast pikzwart en dreigend.
Dit verwonderde me zeer. Ik werd zo boos om haar gezeur. Ze wikt en weegt ieder
woord tot vervelens toe zodat ik riep: ‘Get yourself another typist.’
‘You are blackmailing me, because you know, I can't get someone else.’
Ook kreeg ik nu te horen: ‘You dragged me into this,’ waarmee ze dus de hele
affaire van de Open Brief en de fall-out ervan bedoelde. Maar daarna werkten we
weer in alle rust de 28ste april tot 17.00 uur.
Klaas Peereboom van Het Parool kwam haar kalm en bedachtzaam interviewen.
Hij belde later. ‘Dat is een respectabele vrouw, Willem.’ Ik dacht: ‘Maar ik vind jou
ook een respectabele kerel, Klaas.’365 Hij heeft haar in Suite 630 van het Apollo Hotel
gesproken, waar Dewi inmiddels naartoe was verhuisd. We moesten elkaar af en toe
maar even niet zien. Ook bezocht ik samen met Dewi Wim en Hetty Wertheim in
hun flat aan de Stadionkade. Ik vond hen erg nerveus. We bleven twee uur. Toch
werd het een uitstekend gesprek.
Dewi: ‘The Dutch, Canadian and Australian embassies in Jakarta financed some
of the student riots against Sukarno. My husband told me, the Dutch Embassy366
exchanged 250,000
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Foto's zijn in mijn dagboek.
Het Parool, 30 april 1970.
Onder leiding van mr. E.L.C. Schiff.
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dollars for this purpose.’ Maar zij corrigeerde zichzelf, het zouden ook guldens
hebben kunnen zijn. Bung Karno had mij in 1966 hetzelfde gezegd.367
Dewi vertelde de Wertheims dat zij vermoedde dat generaal Yani enige tijd in de
Dewan Djendral van complotterende generaals had gezeten om Sukarno omver te
werpen, maar dat Yani op het laatst toch achter Bung Karno was blijven staan.368
Wim Wertheim zette aan Dewi uiteen dat hij stellig van mening was dat generaal
Suharto pas werkelijk naar de andere kant overliep, nadat Sukarno generaal Pranoto
tot opvolger van de vermoorde Yani benoemde. Dat zou voor Suharto de deur hebben
dichtgedaan.
Later kreeg ik opnieuw een hevige botsing met Dewi - waardoor vooral Peter
onthutst raakte - omdat zij te kennen gaf zelf met Max Rood te willen telefoneren,
wat ik als een motie van wantrouwen tegenover mij beschouwde. Ik had tenslotte
alles geregeld. Peter sloofde zich uit ons beiden te kalmeren en de stemming weer
bij te laten draaien. Later keek ik nog eens echt naar haar en schaamde me dat we
waren gebotst.
Intussen is Richard Nixon met zijn wilde horden Cambodja binnengetrokken. Wat
was anders van die man te verwachten, die in 1968 in Keene, New-Hampshire tegen
mij zei dat Amerika in 1948 de mariniers naar Indonesië had moeten sturen om de
Nederlanders te helpen Sukarno te verslaan? Intussen herstelde de beurs in Wallstreet
zich, want meer oorlog betekent meer business.
Vandaag, 29 april, was een nieuwe dag vol belevenissen. Geen nieuwe clashes
met Ibu Dewi. We werkten aan haar nieuwe artikel tot Ernst Utrecht kwam, die het
las en uitstekende suggesties deed. Utrecht nam vervolgens Dewi mee voor een
ontmoeting met een Pak Slamet, waar zij ook Wim Klinkenberg ontmoette.369
Om 18.00 uur haastten we ons naar Jan Tabak in Bussum voor een ontmoeting
met oud-ambassadeur Zairin Zain.370 Zain vertelde dat de gezondheidstoestand van
Bung Karno snel verslechterde. Hij staart veel voor zich uit. Hij herkende zijn zoon
Guntur al niet meer. Ook blijft hij meestal maar in bed. Mohammed Hatta had reeds
in het openbaar gezegd de regering
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Het zou alsnog dienen te worden uitgezocht of dit is gebeurd.
Werner Verrips (CIA) was met Yani bevriend, wat me voldoende zei over diens bindingen
met de Dewan Djendral.
Ging niet mee, ik wilde naar Peter. Geloof dat Pak Slamet een PKI-er was.
Mevrouw Emily Zain wilde Dewi niet ontmoeten. Het bekende idiote, burgerlijke gedoe van
Indonesische dames onder elkaar. Dewi zei dat de vrouw van de chef protocol, mevrouw
Tamzil, haar salope noemde.
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van generaal Suharto nog slechter te vinden dan die van Sukarno. Dat had ik hem in
1966 al kunnen vertellen, maar toen prees Hatta generaal Suharto nog de hemel in
als Redder des Vaderlands. Er volgde een discussie over oud-minister Subandrio en
dr. Zain en Ibu Dewi waren het eens dat Subandrio een rampzalige invloed had gehad.
De Indonesische kranten schreven nu dat Sukarno over één jaar terecht zou moeten
staan. Ze kletsen in Jakarta ook iedere dag wat anders.

1 mei 1970
Carel Enkelaar belde om 09.00 uur. Hij vroeg me met Ton Neelissen in verbinding
te treden en aan de gang te gaan met Amerikaanse contacten te bellen.
Zond Dewi's pagina in Het Parool naar Aristides Katoppo, Ruslan Abdulgani en
Suharto in Jakarta.
Dewi: ‘Subandrio created Bapak's CIA-phobia (...). If I went with friends to the
Puntjak, Subandrio would report to Bapak, I was holding secret meetings with CIA
agents or met secretly with US ambassador Marshall Green.’ Ambassadeur Zain, die
na zijn beroerte geen Engels meer sprak, zei daarop tegen mij: ‘Vraag haar maar of
zij weet van het telegram van Bapak aan Chou En-lai.’ Dewi antwoordde: ‘I say
nothing.’ Dat verwonderde me. Dr. Zain vond noch Wertheim noch Utrecht objectief
in hun beschouwingen.
Onverwachts vroeg Dewi aan dr. Zain: ‘What would happen if I were to go to
Jakarta?’
‘Niet doen,’ antwoordde hij. Terwijl er allerlei geruchten over Bung Karno de
ronde deden dat hij stervende was, had dr. Zain van een bevriende relatie ‘een legerarts
en een codeofficier van de inlichtingendienst’ gehoord dat Sukarno nog wel degelijk
uitstekend bij zijn positieven was. Ook had Zain via Yusuf Ronodipuro geregeld dat
mij een visum zou worden verstrekt voor het bezoek van prins Bernhard aan Indonesië,
maar de militaire inlichtingendienst van Suharto had het visum geschrapt. Toen had
hij mij maar van een en ander in het ongewisse gelaten. Hij zei ook dat hij overal
waar maar mogelijk voor Sukarno lobbyde, maar dat iedereen bang was om over de
oud-president te spreken.
Zain: ‘Ibu Hartini is toegestaan hem korte bezoeken te brengen, maar Bung Karno
is nu impotent.’ Toen ik te kennen gaf dat ik dit niet prettig vond om te horen in het
bijzijn van Ibu Dewi antwoordde de oud-ambassadeur: ‘Dat weet zij toch allemaal.’
Dewi vroeg om een vertaling en ik vertelde haar wat
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er was besproken. Dewi sprak soms in het Behasa tegen Zain en dan sprak Zain weer
in het Nederlands tegen mij.
Dewi was erg lief. We werkten nog korte tijd aan haar artikel en ik wisselde
vierhonderd dollar voor haar om het Apollo Hotel te betalen (826 gulden). Zij rekende
310 gulden met me af voor Max Rood en al het getelefoneer. Ze wilde babymelk
meenemen. Op weg naar Schiphol ontdekte ze dat ik de verkeerde blikjes had gekocht.
Ik verloor opnieuw mijn geduld. Net nog wrijving voor haar vertrek. Ik hielp haar
in te checken en daarop verscheen een VIPstewardess en ze verdween. Haar bankier
in Genève had veertig man personeel ontslagen wegens het mislukken van een affaire
in West-Duitsland, wat haar enerveerde. Ze had opdracht gegeven haar geld uit de
bank te verwijderen, maar er waren zelfs geen liquide middelen over om dat te doen.
Twee jaar geleden maakte die bank nog vijfentwintig procent winst, dit jaar
vijfentwintig procent verlies.
Peter kondigde aan op 23 mei aanstaande examen te willen doen voor de
toneelschool in Maastricht. Dat zal Philip Nasta wel hebben geregeld, dan is hij weg
uit mijn radius in Amsterdam. Ze zoeken het maar uit.

2 mei 1970
Gisteren hebben we heel Amerika afgebeld om te zien of we nog iets konden
verbeteren aan de Panoramiek-uitzending van morgen over de Kennedy-affaire.
Letterlijk niemand was bereikbaar. Senator Russell niet, Jim Garrison niet, Bernard
Fensterwald niet, Mark Lane niet, Jesse Curry niet. Wel bereikte ik collega Paris
Flammonde. Hij noemde de CBS-rel over het schrappen wat LBJ over Dallas had
gezegd het sop de kool niet waard. Volgens hem was het veel interessanter wat de
computerdeskundige Richard Sprague371, onomstotelijk had kunnen vaststellen.
Sprague had vijfhonderd uitvergrotingen gemaakt van de Zapruder-film over de
schietpartij in Dallas en nu had hij met computers kunnen constateren dat er inderdaad
van twee zijden op JFK was geschoten.372
Peter: ‘Gisteravond liep ik nog te denken hoeveel geluk jij hebt en hoe moeilijk
ikzelf van de grond kan komen.’ Ik verzekerde hem dat hij letterlijk alle
mogelijkheden in zich had om uiteindelijk succes te behalen.
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Sprague zou in de loop van de jaren een uitstekende collega worden.
Paris Flammonde, The Kennedy Conspiracy. An uncommissioned report on the Jim Garrison
investigation, Meredith Press, New York 1969. Mijn autoongeluk in NYC staat op pp. 197-198.
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Edward Kennedy is eigenlijk de enige Amerikaanse politicus die Nixons binnenvallen
van Cambodja als madness heeft omschreven. De Nederlandse marionettenregering
met Piet de Jong aan het hoofd heeft natuurlijk weer begrip voor deze misdaad. Waar
blijft de oppositie: de Van Mierlo's en de Gruyters? Dewi zei een dezer dagen:
‘Wanneer Bung Karno maar tien jaar jonger was geweest, zou Suharto de kans niet
hebben gekregen.’
Enkelaar belde of ik een ontwerp voor een press-release over CBS en Lyndon
Johnson wilde schrijven.
Vincent Monnikendam belde om te zeggen dat Ton Neelissen mijn naam van de
rol van de morgen uit te zenden JFK-film had geschrapt.
Belde Enkelaar.
Bracht Igor Cornelissen van Vrij Nederland bij ambassadeur Zairin Zain in Bussum.
Dr. Zain bevestigde glashard dat Werner Verrips hem en professor Mohammed
Yamin een bezoek was komen brengen om aan te kondigen dat de heren Frans
Goedhart en J.G. Suurhoff twee dagen later in New York zouden zijn om met de
Indonesiërs over Nieuw-Guinea te spreken. Subandrio wilde voor een dergelijk
gesprek geen toestemming geven, terwijl Mohammed Yamin wel degelijk met
Goedhart en Suurhof van gedachten wilde wisselen. Vervolgens verscheen Verrips
dus niet met zijn aangekondigde bezoek. Helaas vind ik Igor een vrij nietszeggende
figuur.
Hier moet ik interveniëren. Na jarenlang met Vrij Nederland te hebben
samengewerkt ontstond dus in 1961-1962 een verwijdering - als uitvoerig
eerder beschreven - over het feit of ik volgens toenmalig hoofdredacteur
P.M. Smedts uit mijn duim zou hebben gezogen dat Goedhart en Suurhof
in New York waren geweest. Mij was dit toen meegedeeld door W. Verrips
en Yamin en Zain bevestigden hun komst. Verrips huurde een flat om ze
verborgen te kunnen houden. Ik vermeldde deze ontwikkeling. Nu kon
Igor Cornelissen als VN-redacteur zelf horen dat ik het verhaal helemaal
niet had verzonnen en dat P.M. Smedts mij ten onrechte sedertdien had
bekritiseerd en geridiculiseerd in zijn hoofdartikelen en Janus-kolommen.
En wat Sukarno's zogenaamde anti-Amerika-fobie betreft, door Subandrio
aangeblazen, het volgende. Sukarno had helemaal geen anti-VS-fobie.
Evenmin als hij een anti-Nederland-fobie had. Hij vond de Nederlandse
politiek na 1945 kortzichtig en schadelijk voor Nederland zelf, met het
oog op een Nederlandse toekomst in Indonesië, zoals hij de Amerikaanse
politiek in de wereld, en in
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het bijzonder in Zuidoost-Azie (Vietnam), dom en misdadig vond. Hij
wist toch immers het beste welke CIA-complotten hij in zijn land al te
verduren had gehad? Toen hij in 1961 naar Washington reisde voor zijn
eerste ontmoeting met JFK zei deze best te begrijpen dat Sukarno de VS
wantrouwde na alles wat er toen (in 1961) al was gebeurd. Dewi, die pas
in begin van de zestiger jaren Jakarta binnenzeilde, kon achteraf zeggen
dat hij een anti-Amerika-fobie had, maar na wat er in 1965 in Indonesië
gebeurde was het niet meer dan hoogst normaal dat Sukarno nu de
Amerikanen helemaal nooit meer vertrouwde. Ik ben bezorgd dat de
geschiedenis ten aanzien van Sukarno op dit punt ten onrechte vervalst
zal blijven.

3 mei 1970
Vincent Monnikendam zei vanmorgen: ‘Driekwart van de informatie in de film
vanavond, die om het Lyndon Johnson-interview is heen gemonteerd, is gewoon van
jou. Je hebt het recht op vermelding van je naam. Het is een principiële kwestie.’
Peter ligt op de bank in een blauwe trui. ‘Weet je dat we op 19 mei 1972 ons eerste
lustrum zullen vieren: wat zullen we elkaar dan voor een cadeau geven?’
‘Dan hebben we seks’, antwoordde hij.
Ernst Utrecht belde. Hans Beynon had hem gezegd dat alles wat ik met Dewi had
gedaan alleen maar was bedoeld om er zelf beter van te worden. Zou Hans echt nooit
hebben begrepen dat ik Sukarno als vriend beschouwde, en dat eerlijkheid en waarheid
over hem mij dierbaar zijn? Zelf gaat Beynon op 15 mei op een door een reisbureau
gefinancierde vrije trip naar Bali. De meeste mensen merken niet eens wanneer zij
hun eigen shit in anderen projecteren.
Ben vanmorgen, op advies van Vincent, naar de NOS-studio in Bussum gegaan
waar Kees van Langeraad, Joop van Zijl, George Noordhoff en anderen bezig waren
met mijn film - of de film - van vanavond. Peter Schroeder heeft nu mijn NOS-job in
New York. Hij gaf een uitstekend overzicht door van de Amerikaanse pers. Veel van
mijn films werden gebruikt, ook mijn telefoongesprek met Paris Flammonde. Ik had
Carel geadviseerd via Associated Press iets te doen aan de nieuwe ontdekkingen
inzake Dallas van Dick Sprague, wat ook was gebeurd. Henk Kersting had voor een
uitstekende AP-story gezorgd.
Vanavond werd ik nog door Milo Anstadt (VARA) opgebeld. Hij had met vijf
mensen naar de film zitten kijken en vond
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deze ‘adembenemend’. Wat hij niet begreep was, dat als George de Mohrenschildt
Oswald als afleidingsmanoeuvre zou hebben gebruikt, waarom verdedigde hij dan
nu Oswald?

4 mei 1970
Als eerste belde al voor 8.00 uur Emile van Konijnenburg op. Hij vond de film
gisteravond prima. Trouwens, Carel Enkelaar had Ton Neelissen opnieuw
teruggedraaid. Ik had prima credits voor alles gekregen. De Telegraaf en het Algemeen
Dagblad zwijgen ons programma dood. Trouw vindt dat ik geen bewijsmateriaal
voor wat in Dallas was gebeurd had aangedragen. De Volkskrant noemt me helemaal
niet en vond het programma dat tweeënhalf uur duurde veel te lang. Je moet de beste
stuurlui aan wal gewoon maar laten kletsen en mijn motto blijft: doorpompen. Hun
rubriekjes moeten immers ook vol?
Ton Neelissen belt. Hij wil de film met de Kennedy-medewerkers over Luns nu
op 24 mei laten uitzenden. Zal proberen deze niet door hem te laten verpesten.
‘Gemist heb ik de genoegens van de vriendschap,’ schrijft Léautaud. How come?
Voor mij zijn gevoelens van true attachment permanent. Eens lief altijd lief. Mijn
attachments staan in mijn werkkamer, maar inderdaad, some are gone with the wind.
Mijn vader is overleden, en waar is Richard nu?
In het stoombad lag ik naar het druppelen langs zijn been van een geil, saddistisch
jongetje naast me te kijken en ik dacht who wants to eat out of someone's else plate?
En de woorden van Ibu Dewi kwamen terug: ‘Sex is pleasure: love-making is holy.’
Bij kapper Van Nievelt werd zwaar geluld over de Kennedy-film. Wordt er op
straat over aangesproken. Louis van Gasteren belde dat hij met me wil filmen.373
Dewi zei in verschillende interviews dat Bung Karno's woorden: ‘were constantly
twisted and corrupted in the western media, including Time and Life, so that the world
by now had a completely distorted picture of him.’ Ze had volkomen gelijk.374
Ging naar Het Parool en lichtte Paul van 't Veer in over de komende Luns-film.
Hij begreep de essentie meteen. Klaas Peereboom begon op de gang weer over ‘de
respectabele mevrouw Sukarno’.
Ik gaf Vrij Nederland de tekst van de tweede Open Brief, die ik met Dewi over de
corruptie heb geschreven.

373
374

Het is er nooit van gekomen: Louis lag me niet, te grote bek.
Jammer dat ik niets hier van de paginalange interviews, die Dewi in die dagen in Holland
gaf, kan reproduceren.
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5 mei 1970
In Kent, Ohio, zijn vier studenten die tegen de oorlog in Vietnam demonstreerden
door de Nationale Garde morsdood geschoten. Amerika van Nixon anno 1970. Ik
word inwendig razend over de Nixon-kliek. Eerst een invasie van Cambodja. Nu dit.
In Den Haag slaapt de politiek, hoewel Schmelzer gisteravond een afkeurend geluidje
liet horen.
Van 10.45 tot 12.45 uur met Emile van Konijnenburg in Corona in Den Haag
gezeten. Hij wist dat Bung Karno soms werkelijk platzak was en geen cent in huis
(het paleis) had. Konijn had nu via Mohammed Hatta een professoraat in Makassar
gekregen, welke ingang naar Indonesië hij wilde gebruiken om voor de oud-president,
totaal geïsoleerd in Wisma Jaso, de villa van Dewi, zat, nog wat te doen. ‘Soms heeft
hij zelfs geen geld om eten te laten halen.’ We hebben over veel herinneringen,
inbegrepen Paul Rijkens, W. Verrips en andere bekenden, gesproken. Ik bewaar
warme gevoelens voor Konijn, wat er ook gebeurd mag zijn.
Haastte me terug naar Amsterdam. Peter en ik hadden een absoluut perfecte dag.
We zagen The Lion in Winter met Katherine Hepburn en Peter O'Toole. We moeten
dankbaar zijn voor zo'n droomdag met zon, zee en ons beiden.

6 mei 1970
Schreef Mohammed Hatta en deed een beroep op hem of hij niet iets kon doen om
het lot van Bung Karno te helpen verzachten.375
Eindelijk was Anneke Verrips376 op Amerbos. Ik ging haar uit het Americain
ophalen. Heerlijk om haar terug te zien. Ik voel wat voor haar. We spraken natuurlijk
over Web (Werner) en zij citeerde hem: ‘Hij mocht je graag, een goeie jongen zei
hij altijd.’ Zij zou Emile van Konijnenburg nog eens willen terugzien. Ik gaf haar
De Verraders. Haar tweede zoon werd door Werner inderdaad Emile Paul genoemd,
maar Van Konijnenburg en Rijkens gedroegen zich na de dood van Verrips of zijn
weduwe en de twee jongens niet meer bestonden. Schandelijk, maar het zegt alles
van dit type tycoon.
We dineerden met Peter in de Cave. Anneke vond dat ik er veel te weinig rekening
mee hield dat Peter twintig jaar jonger was. Ze heeft volkomen gelijk. Maar ik voel
die afstand in leeftijd totaal niet.

375
376

Maakte helaas geen kopie.
De weduwe van de voormalige CIA-agent W. Verrips.
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7 mei 1970
Met Peter een tocht naar het Brasemermeer gemaakt. Zoals hij dikwijls doet, in een
bocht zei hij: ‘Wat een zalige boerderij met die knotwilgen. Hij heet Hermanslust.
Ik zou de vrouw van Herman wel eens willen zien.’ We overschreden de 100.000
kilometer, in minder dan twee jaar dus.
Vice-president Spiro Agnew heeft het aftreden van de president van Yale
University, Kingman Brewster geëist. Er wordt natuurlijk op alle campussen in de
VS heftig gedemonstreerd tegen de waanzin van Nixon om Cambodja binnen te
vallen. Op Princeton University, doorgaans kalm en rustig, kwamen onmiddellijk
tweeduizend studenten in het geweer. Eerst wordt dus prins Sihanouk, terwijl hij in
het buitenland is, afgezet en door de CIA vervangen door ‘maarschalk’ Lon Nol, een
ordinaire verrader als Suharto. En vervolgens doet de nieuwe pion op het
Yankee-schaakbord van de wereld wat hem vanuit Washington wordt bevolen en
vraagt massive American military assistance. En dan komt hier bovenop een leeghoofd
als Agnew in Fort Lauderdale spreken en noemt de opstandige universiteiten en
colleges ‘circus tents or psychiatric centers for over-privileged, under-disciplined,
irresponsible children of the well-to-do blasé permissivists.’377 Die man is hartstikke
gek. Hij vergeet dat het kanonnenvlees voor Zuidoost-Azië van de jeugd moet komen.
President Kingman Brewster stond toe dat 12.000 jongeren demonstreerden in Yale,
New-Haven. Als om de demonstranten te provoceren zond de regering (lees Nixon)
maar liefst vierduizend mariniers naar Connecticut. Over de noodzaak van psychiaters
gesproken. Richard Nixon moet maar weer snel terug naar dr. Arnold Hutschnecker
op Park Avenue. De behandeling is te vroeg opgegeven, hoewel, Nixon is duidelijk
beyond repair.
Waar ze ook in Washington ‘druk’ mee zijn is om de Black Panthers er op alle
mogelijke manieren eronder te krijgen. Omdat hun nationale voorzitter Bobby Seale
in New-Haven terecht moet staan wegens ontvoering, moord en samenzwering was
de demonstratie bij Yale mede door hen en andere linkse organisaties bijeengeroepen.
Je vraagt je af waar Agnew zich over opwint, want volgens het ministerie van Justitie
zijn er in heel Amerika duizend Panthers. En Eldridge Cleaver zit in het buitenland.
Professor Wertheim merkte telefonisch op: ‘Heb je er op gelet dat geen enkel
ochtendblad die onzin van Spiro Agnew heeft afgedrukt?’ Zal je mij vertellen. Ik
weet hoe ze hier zijn.

377

Time Magazine, 11 mei 1970.
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8 mei 1970
De Nederlandse pers brengt koppen op de voorpagina's over de kudde
Feijenoord-supporters. De wereld staat in brand maar hier kookt men in zijn eigen
sop gaar. Alleen Trouw doet zijn best.
Ton Neelissen zegt dat Luns mijn film nog steeds probeert tegen te houden en
traineert: ‘Maar nu zal hij er toch aan moeten geloven.’
Zat met Peter in de Cave en zei langs mijn neus weg: ‘Je hebt een zoenmond.’
‘Toen ik zes was,’ antwoordde hij, ‘liep ik eens met een vriendje in een laantje en
die zei opeens: “Je hebt kus-lippen”. Dat ben ik nooit vergeten en nu komt dat moment
opeens terug.’
Om 00.45 uur belde iemand namens Dewi Sukarno op of ik morgen (met een
typemachine) naar Rome wilde komen Dat doe ik dus niet. Te veel van het goede.

9 mei 1970
Gisteren was een emotionele dag. Peter was gewoon lief. Na thuis gegeten te hebben
kwam ik de Halvemaansteeg uit en wilde langs de Amstel linksaf slaan, keek niet
uit en werd keihard, aan Peters kant dus (hij had een geschaafde knie) aangereden,
wat total loss betekende. De arme auto (TR-5) zag er echt zielig uit. Het duurde een
uur voor de politie er was. Ik huurde vandaag dus een Hertzauto. Ik ga Peter naar
zijn moeder in Tilburg brengen, waar hij zich zeer op verheugt.
Eindelijk schrijft George de Mohrenschildt weer uit Dallas. Hij had ook naar
Walter Conkrite en Lyndon Johnson gekeken. ‘News!!!’, begon hij zijn brief.
‘1) LBJ mentioned (on the original interview) that there must have been five killers.
Think of CBS and Walter Conkrite, son of a bitch, how both of them crucified Oswald
and upheld the Warren-Report.’ Zou dit dan de passage zijn, die geschrapt moest
worden? Georges tweede punt was de ontdekking door Richard Sprague dat Oswald
onschuldig was, of althans dat computers uitwezen dat er van verschillende kanten
was geschoten. ‘3) We saw Marina Oswald at a party. She does no longer want to
speak Russian. She now looks 100 percent like an American housewife. She knows
where her bread is. She said she did not call us because she thought we were mad at
her.’
De Mohrenschildt vertelde verder dat Pierre en Renée Gosset in hun nieuwe boek,
l'Homme qui a cru tuer K. goed en witty
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waren en: ‘Amusingly they speak in a very friendly manner of us.’ Hij vervolgde:
‘Otherwise everything is fine. Jeanne is becoming a capitalist. I have a consulting
job in Pakistan this summer.’ Hij eindigde: ‘Write! Best of luck. You were so right
about Nixon! George.’
Kaart van Jan Cremer uit Ierland. Hij is altijd trouw.
Wim Wertheim noemde Moederdag ‘een dag voor bloemisten.’ Stomme opmerking.
Een zekere Marcel Bloemendal, een vreemd baasje - hij speelt niet onverdienstelijk
Bach - wil een jongerencomité tegen Suharto oprichten. Hij zei dat zijn broer bij
Janos Starker in Bloomington, Indiana cello ging studeren.
Hoorde niets van Peter. Liep na middernacht het Vondelpark in. Een neger zat
prompt in mijn broek. Een andere jongen wilde tegelijkertijd zuigen, maar ik wilde
niemand. Het licht op Peters kamer was uit.

10 mei 1970
Moederdag
Ging eerst naar mam, maar er heerste in het huis in Bilthoven een ondefinieerbare
afstotende sfeer, die ik sterk voelde tot ik weer vertrok. Lunchte met mam in het
Zwaantje in Soesterberg. Het was trouwens haar ondertrouwdag. Ik wilde niet
voorstellen naar het graf van vader te gaan, omdat dit van haar uit moest gaan, leek
me.
In de late middag ontmoette ik ambassadeur Zairin Zain en Emily, die ik rozen
gaf. Dr. Zain noemde de affaire van oktober 1965 een gevecht tussen de Amerikaanse
CIA en de Chinese CIA, terwijl Chinese doktoren Bung Karno zoveel injecties gaven
dat hij een bol gezicht begon te krijgen. Hij vond dat er geen verschil moest worden
gemaakt tussen de situatie waarin Sukarno zich bevond en de ter dood veroordeelde
dr. Subandrio. Hier was ik het faliekant mee oneens. Vreemde gedachtekronkel om
een Vader des Vaderlands met een one-time minister van Buitenlandse Zaken te
vergelijken. Bovendien Subandrio had een smerig spel gespeeld. Dr. Zain zei in
Jakarta met zeer veel personen te hebben gesproken om na te gaan wat er op 30
september en 1 oktober 1965 was gebeurd. Zijn conclusie was dat oud-president
Sukarno en dr. Subandrio beiden schuldig waren. Soms praat ook Dewi in die richting
en dan krijg ik keet met haar, zoals ik nu min of meer keet kreeg met dr. Zain en
Emily. Mevrouw Zain/ vertelde dat zij zeer bevriend was geweest met de echtgenote
van de Indonesische ambassadeur in Tokio, Mrs. Harsono. Daarom wist zij perti-

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

300
nent zeker dat Dewi betrokken was geweest bij de aankoop van schepen in Japan.
Emily Zain: ‘Er waren zelfs mensen die de bedragen wisten die zij had gekregen.’
Ook waren veel Indonesiërs tegen haar afkomst en voelden het als een belediging
dat zij de vrouw van het staatshoofd was geworden.
Ik begreep uitstekend dat mevrouw Sukarno in de hoogtijdagen van
president Sukarno een aantal commissies waren toegeschoven, want vooral
nadat Dewi voor haar veiligheid naar Japan was gegaan om haar kind,
Kartika daar te krijgen, was het de natuurlijkste zaak van de wereld dat
hij voor haar zorgde. Zijn zakenvrienden hebben, zoals ik het die dagen
kon beoordelen, voor ongeveer drie miljoen dollar gezorgd, waar Dewi
uiterst zorgvuldig en zakelijk mee omsprong, zoals ik later, toen ik haar
beter leerde kennen van nabij zou meemaken. Ik vind die gang van zaken
correct en bij een staatshoofd van een land als Indonesië passen.

11 mei 1970
Gisteren teruggekeerd in Amerbos werd ik door Dewi vanuit Rome opgebeld. Haar
Open Brief zou nu ook in Pakistan en in Japan worden gepubliceerd. Zij wilde echter
de passage over de 250.000 gulden van de Nederlandse ambassade voor de tegen
Sukarno rebellerende studenten geschrapt zien uit haar Open brief nummer 2.378
Ontmoette Pak Slamet Faiman gisteravond, die zei: ‘All of Indonesia is grateful
to you for what you did.’
‘I hope so,’ antwoordde ik.
Dewi wilde ook de corruptie van de generaals Yani en Pandjaitan opgenomen
zien, maar daar was ik tegen. Zij zijn vermoord. Leave them in peace.379
Ik vind het een toe te juichen bericht dat de American Psychoanalytic Association
voor het eerst in haar 57-jarig bestaan een politieke positie heeft ingenomen. De
huidige nationale anxiety, turbulence and conflict werd veroorzaakt door het
onverantwoordelijke en bedrieglijke optreden van de regering inzake Cambodja. De
executive council nam de volgende resolutie aan, die naar Nixon zal worden gezonden:
‘At a time when this country's leadership has stated a commitment to disengagement
from Vietnam, we are suddenly and without warning confronted with an extension
of military geographic involvement.’

378
379

Ik ben niet meer in het bezit van deze tweede Open Brief, die over de Indonesische corruptie
handelde.
Dit teruglezende In 1990 vind ik dit standpunt van mij toen tegenover Dewi ingenomen
volkomen onzinnig. Ik weet wel waarom ik het zei, ik had medelijden.
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Wanneer de regering, zonder verder het Congres te raadplegen dergelijke besluiten
nam zou dit het gevaarlijke risico in zich dragen dat een gevoel van verraad en
verontwaardiging zich van mensen zou meester maken. Eindelijk. Ik ben altijd van
mening geweest dat de mind doctors zich veel duidelijker politiek zouden moeten
manifesteren.

12 mei 1970
Het zaligste weer van de wereld.
Belde Triumph in Londen om na te gaan hoe snel een TR-6 geleverd zou kunnen
worden. Ik werd doorgesluisd naar Parijs, en warempel op 21 mei om 16.00 uur kan
ik daar een TR-6 ophalen.
Ik heb met Joris van den Berg afgesproken een doorbraak in de Luns-impasse te
forceren, dat wil zeggen een hoofdartikel in Vrij Nederland dat er een film ligt en
waarom deze niet werd uitgezonden. Wanneer ik het aan de NOS-bonzen overlaat
gebeurt er helemaal nooit iets. Joris is werkelijk de enige journalist, die zoiets ziet
en kan. En vooral gewoon doet.380
Emile van Konijnenburg zei laatst: ‘Mag ik even diep mijn hoed afnemen voor de
jeugd van vandaag.’ We spraken over de demonstraties in Amerika. ‘In mijn jeugd
ben ik nooit de straat opgegaan.’ Zowel Van Konijnenburg als dr. Zain noemden Ali
Sadikin, de burgemeester van Jakarta, een potentiële opvolger als president van
Indonesië. Konijn begreep wat ik met een hoofdartikel in VN wilde bereiken. ‘Je
moet er een foto van het hele kabinet bij plaatsen met als onderschrift: “Zij zijn
verantwoordelijk voor het Nederlandse begrip voor de massamoorden in Indonesië”.’
Konijn: ‘Dan krijgen ze onderling nog stront ook.’ Maar zowel ambassadeur Zain
als de weduwe van Verrips beschouwen Van Konijnenburg als ‘onbetrouwbaar’,
‘die ons niet meer onder ogen durft te komen.’ Dat is hij ook in sommige opzichten,
onbetrouwbaar. Ik heb er genoeg van meegemaakt, maar Sukarno verzoende ons in
1966 en die verzoening mag niet verbroken worden.

12 mei 1970
Rinus Ferdinandusse vindt de tweede Open Brief van Dewi mislukt. ‘Hoe heeft zij
zich zo kunnen laten gaan,’ zei hij. Wertheim en Utrecht adviseerden daarom dat het
materiaal van Dewi door mij in een artikel voor Vrij Nederland zou worden verwerkt,
onder mijn naam te publiceren.

380

Op 16 mei zou het verschijnen en Luns ging stante pede door de knieën, zoals we hadden
voorzien.
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Ontmoette op straat Van Konijnenburg met een zwart koffertje, op weg naar een
tandarts in de Vondelstraat. Zag ook bij toeval Wim Hoogenkamp weer en op de een
of andere manier mag ik hem.

13 mei 1970
Het hoofdartikel van Joris is in Vrij Nederland verschenen. Kort maar krachtig. (In
het nummer van 16 mei.)
LUNS
De NOS beschikt al enige maanden over een film van Willem Oltmans,
waarin gesprekken zijn opgenomen met de voormalige naaste medewerkers
van de beide Kennedy's, John en Robert. Het zijn interviews waarin de
rol van minister Luns ten aanzien van de overdracht van Nieuw-Guinea
en eventuele aan hem gedane toezeggingen nader worden belicht. De film
wacht ter afronding op een commentaar van minister Luns, maar de
minister heeft nu al drie keer een eenmaal gemaakte afspraak moeten
afzeggen. Het lijkt ons dat het Nederlandse volk er recht op heeft ook van
dit aspect van zijn recente geschiedenis kennis te nemen, en als het kan
zo spoedig mogelijk, want de tijd werkt altijd in het voordeel van degenen
die graag willen vergeten.

14 mei 1970
Fin Air-Caravelle naar Parijs
De manager van Fin Air kwam een praatje maken, zei met belangstelling mijn
journalistieke werk te hebben gevolgd, en hij zette me eerste klas. Dat is iets wat de
KLM zelden of nooit heeft gedaan. Ik vermijd de KLM dan ook al sedert jaren als de
pest.381 Frans Goedhart, de smeerlap, is uit de PvdA.
De bekleding van mijn nieuwe auto was donkerblauw in plaats van zwart. Ik
aarzelde, dan maar liever op 27 mei de auto die ik wil, rood met zwarte bekleding.
‘Rood staat agressief,’ zei Peter.
Viel op een terrasje naar mensen kijkend in slaap.
In Rue Poncelet (de sauna) ging ik ergens bovenop een bed liggen. Er kwam een
jongen naast me liggen, rechts. Al gauw

381

Afgezien van de twee door Van Konijnenburg beloofde wereldreizen had ik een bijdrage
geleverd aan de terugbetaling van een schuld van vele miljoenen aan de KLM door Garuda
Indonesian Airways. Ernst van der Beugel schreef me een bedankbrief met een postzegel
van een paar dubbeltjes. That was all.
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lag er een andere jongen, links. Ik pakte de jongen links, maar er kwam een vierde
jongen binnen, die de jongen, die ik vast had begon te penetreren, en een vijfde en
zelfs zesde jongen kwamen eraan te pas. Het werd een soort gangbang à la San
Francisco. Maar de jongen links van mij bleef liggen tot iedereen eindelijk weg was
en toen heb ik bovenop hem gemasturbeerd.

15 mei 1970
Hôtel de France et Choiseul
Grave dangers surround mankind, because Richard Nixon, the asshole, does not
understand the basic issues at home or overseas. Hij begrijpt zichzelf niet eens, dus
wat moet je met zo'n man als leider van de vrije wereld?
Brandde twee kaarsen in de Rue St. Honoré

Orly
De security police staakt. Vertragingen.

Air France- flight 912 naar Amsterdam
‘Un homme porte toute son histoire dans sa tête. Il l'appelle sa mémoire. Sans elle,
il ne serait pas humain. Sans la mémoire, pas d'acquisition de connaissances, pas de
l'éducation, ni culture (...),’ aldus staat in de l'Observateur.382 Geheugen is natuurlijk
ook een kwestie van chemo-elekrische activiteit in ons hoofd. Via chemotherapie
zou men de werking van het geheugen kunnen verbeteren, zoals via een verhoogde
productie van enzymen. Volgens mij bestaat er geen efficiëntere manier om de
productie van het geheugen op te voeren dan door gedisciplineerd een dagboek bij
te houden.

14.00 uur
Na ons 35ste jaar sterven de cellen in onze hersenen met 100.000 per dag. Dat betekent
36.500.000 neuronen per jaar. Het totaal zou tien miljard zijn. Anderen spreken van
twintig miljard, dat is nog al geen verschil. Wie weet het precies? Men zoekt naar
middelen dit afsterven tegen te gaan. Je houdt op die manier geen moer over, dus
het is te hopen dat ze wat vinden. Ik las dat Pablo Casals heeft gezegd: ‘I am a man
first, an artist second.383 As a man my first obligation is to the welfare of my fellow
men.’ Vreemde uitspraak.
382
383

L'Observateur, 11 mei 1970.
Denk niet dat je de man en de artiest in die zin los van elkaar kan beschouwen.
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Ton Neelissen kondigde aan dat onmiddellijk na het hoofdartikel in Vrij Nederland
minister Luns had laten weten gereed te zijn commentaar te leveren op mijn film.
Hij zal dat morgen gaan doen ten overstaan van Joop van Os, die een lokale reporter
is en van de hele kwestie Nieuw-Guinea en de Amerikanen helemaal niets weet,
zeker niet vergeleken met mij.

16 mei 1970
Voor Vrij Nederland heb ik een zeskolomsartikel geschreven gebaseerd op mijn film:
LUNS EN HET “VERRAAD” VAN DE KENNEDY'S. Ik informeerde Carel Enkelaar per
brief dat het geklooi van de NOS en zijn staf me de keel uithing. Ze hadden in al die
weken geen moer bereikt om de interviews op de buis te brengen. Het editorial van
Joris bood de doorbraak en VN zou bovendien van mij een begeleidend artikel
publiceren aan de vooravond van de NOS Panoramiek-uitzending. En dat is dus
precies wat gebeurde. Ik wacht verder niet meer op goedkeuring. Neelissen zegde
me reeds aan dat hij niet meer met me wenste te werken. Begrijpelijk. Niet hij had
de film er doorgedrukt, maar ik. Maar hij vroeg me vooral niet de inside-story te
publiceren, zoals Luns hem had gesmeekt de film helemaal niet te vertonen.384
In Bilthoven opende Theo de deur. Nellie had ik in geen jaar gezien. Mam was
kennelijk erg blij dat we er allemaal, behalve broer Hendrik in Kaapstad, waren.
Nellie wilde haar moeder die zij al zes jaar niet had gezien bezoeken in Zuid-Afrika.
Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik spreek geen oordeel uit, want ik ben zelf ook
niet altijd lief geweest voor Frieda, maar het maakte me wel triest.

17 mei 1970
Theo en Nellie kwamen lunchen op Amerbos. Het trof me eigenlijk, net als gisteren,
hoe weinig expressief, hoe koud Theo's ogen zijn. Ik stelde gisteren voor dat we
allemaal vijfhonderd gulden zouden bijdragen voor Nellie's reis naar haar moeder.
Maar mam reageerde negatief op deze suggestie, dus eigenlijk net als Theo. Voel
me erg alleen.

18 mei 1970
Schreef de Amerikaanse ambassadeur John Middendorf over de film die ik had
gemaakt met de Kennedy-medewerkers en hoe Luns de uitzending had proberen
tegen te houden en dat hij dus vooral naar Panoramiek moest kijken.

384

Dat heb ik dus ook pas een paar jaar later gedaan.
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Minister Luns heeft de film nu als eindproduct in de studio gezien. De NOS-crew
heeft zijn reacties opgenomen door een ampex mee te laten lopen. Hij wist dat dus
niet. Nu hoor ik dat Luns heeft zitten vloeken en zelfs in zijn neus heeft zitten
peuteren. Voor de opname had hij gezegd: ‘Wilt u een zure minister op beeld hebben?’
‘Ja’, zou Ton hebben gezegd. Neelissen vond dat nu ‘de krantenjongens’ maar
verder het werk moesten overnemen.385 Onze film spreekt voor zichzelf.
Laat in de avond sta ik in het donker in de bosjes van het Vondelpark tegen een
boom- het was vanavond volle maan - en de nichten schuifelen en paraderen in de
laantjes alom. Ik denk na over alles wat er zo al gebeurt en dan bekruipt er mij een
overstelpend gevoel van oneindige triestheid. Peter staat steeds centraal in mijn
gevoel en gedachten (ziel). Er is opstandigheid in mij dat hij nu bij Philip Nasta is
en dan schieten vervolgens gedachten door mijn hoofd als ‘met Kerstmis was Amerbos
er wel goed genoeg voor om te blijven’ of ‘wat doet Peter eigenlijk voor mij?’ of
‘wanneer zal hij nu eens mij verrassen door onverwachts naar mij toe te komen?’ en
zo kriskrassen de ambivalente gedachtenflitsen door mijn hoofd. Ze splijten me in
tweeën en ik vraag me af of hij misschien al met Philip Nasta op een buitenlandse
reis is gegaan.

19 mei 1970
Bijna had Ton Neelissen wat ambassadeur Howard Jones vertelde over Bobby
Kennedy tijdens diens bezoek aan Jakarta uit de film geknipt. Dit om Luns te
plezieren, die Jones nooit heeft kunnen uitstaan. Wat me grenzeloos verbaasde was
dat Ton vertelde dat Luns niet wist wie ambassadeur Robert Komer was. Ik kan me
dit haast niet voorstellen. Ton checkte bij de USIS in welk jaar Howard Jones
ambassadeur in Jakarta werd. Ze gaven hem het jaar 1961 op. Ik wist dat dit niet
juist kon zijn, want ambassadeur John M. Allison trad uit protest af, omdat hij het
niet eens was met de CIA-interventie via de Sumatraanse opstand. President Dwight
D. Eisenhower en diens minister John Foster Dulles vonden toen al dat ze steun
moesten verlenen aan de vijanden van Sukarno. We hebben het in 1958 gewijzigd,
toen Jones de heer Allison opvolgde, die voor straf naar Polen werd gezonden.

385

Ik kreeg steeds het gevoel dat hij zichzelf als heldhaftig beschouwde door mijn film met de
Kennedy-medewerkers uit te zenden. Het was nauwelijks zijn werk en als het aan hem gelegen
had was de film nooit op de buis gekomen.
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Sluimers van Antara belde me op dat generaal Supardjo, de voormalige commandant
van de strategische troepen en een trouwe Sukarno-aanhanger, was gefusilleerd.
Tijdens zijn proces betuigde hij zijn trouw aan Bung Karno en noemde een aantal
generaals die verantwoordelijk waren voor het vermoorden van een half miljoen
onschuldige mensen. Supardjo is het soort generaal waar ik mijn handen voor in het
vuur zou steken. Nederland (en prins Bernhard) geven er de voorkeur aan bij de
verrader Suharto de deur plat te lopen.
Verder wist Sluimers te melden dat de grootste corruptor aller tijden in Jakarta,
generaal Ibnu Sutowo, er niet minder dan acht directeuren - als raad van toezicht bij heeft gekregen.
Drie jaar geleden ontmoette ik rond het middaguur Peter van de Wouw. Hij is
inmiddels totaal in mij en in mijn leven.
Erik van der Leeden is jarig. He can go to hell.386 Lees nog eens Peters brief over
het wel of niet continueren van onze relatie. Zo kan het echt niet meer. Toch weiger
ik een wijziging in zijn gedrag te eisen. Het zal vanzelf moeten komen wil het ooit
enige waarde hebben.
Op het gras voor het Americain stonden twee jongens in elkaars armen te vrijen.
Zij liefkoosden en zoenden elkaar. Het hele terras genoot mee. Er werd gelachen en
gespot. Een juffrouw hoorde ik zeggen: ‘Ik verwachtte dat zij met een centenbakje
rond zouden gaan.’
Friso Endt waarschuwde vandaag: ‘Luns is niet weg te branden.’
De Volkskrant meldt dat generaal Supardjo werd toegestaan een laatste maaltijd
met zijn gezin te gebruiken. Zijn andere wens om naar Javaanse traditie de knie van
de commandant van het executiepeloton te mogen kussen werd afgewezen. Typisch
Suharto om dat te verbieden. Ook werd hem geweigerd zonder blinddoek te worden
doodgeschoten. Zijn laatste uitroep was: ‘Hidup Sukarno!’ Dat is een man van eer
en een man van mijn hart.

20 mei 1970
Broer Theo wipte nog even op Amerbos binnen. Hij is altijd cynisch over alles.
Zond expresbrieven aan Den Uyl, Biesheuvel, Marcus Bakker, Geertsema,
Schmeltzer, Wiebenga, Mellema, en Van Aarden om ze attent te maken op de
komende film met de medewerkers van JFK over Luns.

386

Dit was te sterk uitgedrukt, maar het stond er; omdat hij nooit meer iets liet horen. Zijn foto
staat echter in 1990 nog in mijn werkkamer in Johannesburg.
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Professor A. Teeuw uit Leiden publiceert een stukje in Vrij Nederland dat de Open
Brief van Dewi niet zo exclusief was als VN de lezers wilde doen geloven. Hij
adviseerde dat het blad een volgende keer eerst eens te rade zou gaan bij Mochtar
Lubis, ook zo'n frisse meneer. Dan weet je meteen al hoe laat het is bij deze Leidse
prof. J.H.W. Veenstra, eens een vooraanstaand journalist in het oude Indië onder de
naam Jan Fuselier, zond eveneens een brief naar VN om mij, vooral als journalist,
aan te vallen en te proberen belachelijk te maken. Hij wees er op dat Dewi's Open
Brief al eens in een Japans dagblad had gestaan en ‘we mogen ons afvragen of het
geheimzinnige beslag leggen door de olijke Willem L.O. niet uit een transactie aan
een krantenkiosk heeft bestaan.’387 Veenstra omschrijft Dewi's brief als ‘flagrante
leugens, verdachtmakingen, leuterpraat en pathetische hersenspinsels (...), de
clandestiene stokerij van communisten en aanverwante aanhangers’. Hij woont
tegenwoordig teruggetrokken in Loenen aan de Vecht en is uiteraard beter op de
hoogte van wat op 1 oktober 1965 in Jakarta gebeurde dan Dewi, die als vrouw van
Sukarno die avond op luchtmachtbasis Halim doorbracht. De redactie van VN voegde
dan ook een naschrift toe dat ze hem niet kunnen antwoorden, omdat hij in de toon
was vervallen van wat vele officiële communistische publicaties juist zo onleesbaar
maakte en indien hij met steekhoudende argumenten was gekomen men hem van
repliek had kunnen dienen. ‘Nu niet,’ aldus de redactie.
Schreef prins Bernhard een briefje over het gevecht met Luns en de komende film
met de JFK- en RFK-medewerkers. ‘Mijns inziens houdt de heer Van Roijen de sleutel
in handen om uiteindelijk te bewijzen dat Luns ons allen geflest heeft (...). De
eerlijkheid gebiedt mij aan dit briefje toe te voegen dat ik het zeer diepgaand oneens
ben geweest, niet zozeer met uw bezoek aan Indonesië as such, maar de wijze waarop
dit is verlopen. Het huidige generaalsregime is verdoemd in de long run, en mijn
interpretatie van uw bezoek is dat u bent gebruikt door het huidige regime om het
binnenlandse prestige van deze kliek te versterken.’ Ik wees vervolgens op de meer
dan schandalige behandeling die Bung Karno van Suharto te verduren kreeg.
Keith Franklin (19) uit Salamanca, New York, schreef op 27 februari, vlak voor
zijn vertrek naar Vietnam, een brief aan zijn ouders. ‘If you are reading this letter,
you will never see me

387

Het is natuurlijk heel dom van meneer Veenstra een dergelijke emotionele ondoordachte
brief aan zijn repertoire toe te voegen, want de lezer van deze Memoires heeft kunnen
meebeleven dat de gedachte van een Open Brief aan Suharto bepaald niet via een Japanse
krant of aan een kiosk tot stand is gekomen.
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again (...). I will have died.’ Hij wilde niet naar Saigon maar hij moest. Hij gaf de
brief aan zijn ouders om te openen in geval hij zou sneuvelen. Keith sneuvelde vorige
week in Nixons oorlog in Cambodja. Nadat zij hiervan waren verwittigd openden
de ouders de brief. ‘Dear Mom and Dad, The question is whether my death has been
in vain,’ schreef de jongen aan zijn ouders. ‘My answer is yes. The war that has taken
my life and many thousands before me is immoral, unlawful and an atrocity (...). I
had no choice as to my fate. It was predetermined by the warmongering hypocrites
in Washington (...). Please grant my last request. Help me to inform the American
people, the silent majority, who have not yet voiced their opinions.’
Ik was dermate onder de indruk van dit bericht en Keiths woorden dat ik zijn
ouders schreef: ‘I am writing you this letter in honour and in memory of your son
Keith, who gave his life for this insane war, and those who prolong it should be
brought to trial.’ Ik schreef verder, na te hebben uitgelegd wie ik was: ‘In my eyes,
your son is a hero. Inspite of the fact that apparently he saw and understood the
criminality and madness of this venture; he went.’
C.A. den Daas van de TROS schreef me ‘tot zijn ontsteltenis’ de nota à raison van
702, 85 dollar van UPITV uit Los Angeles te hebben ontvangen voor het huren van
een filmcrew om Robert Wagner te filmen. Ik had nog 385 dollar van de TROS van
mijn opdracht tegoed. De man stelde gewoon voor dat ik die claim voor mijn rekening
zal nemen en dan zal de TROS 317 dollar uit haar zak betalen. Ik ben freelance en
zij? Hilversum is toch overbevolkt met kruidenierstuig. Hoe durft hij het voor te
stellen.388
Ik heb naar de School voor Journalistiek van Kent State University389 en aan de
president van Jackson State University in Mississippi mijn lezingenfolders gezonden
en gezegd dat ik ter ere van de vermoorde studenten op die twee plaatsen niet te
honoreren lezingen zou willen komen geven.
Peter sprak over zijn toekomst: ‘Wanneer al het andere niet lukt dan zou ik sociale
psychiatrie willen gaan doen.’ Ik vond dit het beste geluid dat ik in vele maanden
had gehoord.

21 mei 1970
Belde tal van mensen op opdat ze de film met de Kennedy-medewerkers niet over
zouden slaan.

388
389

Brief d.d. 20 mei 1970.
Waar dus vier studenten door de Nationale Garde werden vermoorde tijdens demonstraties
tegen Nixons interventie in Cambodja.
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Telefoneerde de tuinman van Den en Rust in Bilthoven om violen te laten planten
in de bloembak van het graf van vader. Anders komt mam op de 24ste, hun trouwdag,
en dan maakt die kaalheid van het graf haar extra verdrietig.

22 mei 1970
Ben mee naar Maastricht gegaan waar Peter examen moest afleggen voor de
toneelschool. ‘Zou eigenlijk niet weten wat ik hier vier jaar zou moeten doen,’ zei
hij nu al.

23 mei 1970
De schrijfster Beb Vuyk, met een Indisch verleden, schreef Ferdinandusse dat ze na
de publicatie van Dewi's brief in Vrij Nederland, niet meer wilde meewerken aan
het weekblad. Hoe werkt toch het brein van zo'n dame?
Om 01.00 uur ben ik nog naar het Vondelpark gegaan, en werd vrijwel meteen
gegrepen door twee Amerikaanse jongens met laarzen en leren jacks. Terwijl de ene
me hartstochtelijk Zoende, als een opgewonden razende eigenlijk, gaf de ander me
een perfecte blow-job zoals alleen Amerikanen dit kunnen doen. De ander bleef maar
zeggen: ‘suck him baby, suck him,’ en intussen stonden een dozijn andere tippelende
heren in het donker om ons heen te kijken. Jezus, wat een bedrijf.

24 mei 1970
Vandaag zijn Freddy Heath (Buenos Aires), Sumarto (Jakarta) en Martin Portier
jarig. Begraven gevoelens.
Professor Wertheim kon mijn sympathie voor de Kennedy's niet delen, want JFK
was de oorlog in Vietnam begonnen, zei hij. Iedere trap die Luns kreeg was prima.
Ik probeerde Wertheims informatie te verbeteren. ‘Iedereen weet dat toen JFK begin
1961 aan het bewind kwam er zestienhonderd Amerikaanse “adviseurs” in Vietnam
waren. Nadat dit getal tot 25.000 was gestegen en Kennedy meer greep kreeg op de
buitenlandse politiek (Berlijnse Muur, Cubaanse rakettencrisis) kwam hij tot het
besluit Amerikaanse militairen uit Azië terug te trekken, maar wilde eerst zijn
herverkiezing van 1964 afwachten. Het besluit werd doorkruist door de moord in
Dallas en LBJ is de president geweest, die de oorlog in Vietnam feitelijk vol gas is
begonnen,’ verduidelijkte ik.
De Indonesische ambassade adviseerde B. Sluimers van Antara dat er maar een
middel was om mij te bestrijden: doodzwijgen. Vanavond werd in Panoramiek de
film met de Kennedy-adviseurs getoond over Luns en de kwestie Nieuw-Guinea en
of de

Willem Oltmans, Memoires 1968-1970

310
Kennedy's Nederland hadden verraden en Nieuw-Guinea verkwanseld. Ton Neelissen
liet de film nota bene aankondigen als een interview van Joop van Os met minister
Luns. Ik werd daarbij dus niet genoemd. Maar in zijn totaliteit was de film mieters
gemonteerd. Ik schreef dat ook meteen aan Ton Neelissen.390
Mam vond dat Luns uitstekende antwoorden had gegeven. Mijn oom, professor
Poslavsky noemde de film ‘een overwinning op punten voor Luns.’ Joris van den
Berg vond de film ‘goed’ en zal morgen in de Volkskrant de TV-kritiek schrijven.
Professor Wertheim zei me dat zijn ervaring hem had geleerd dat politici helaas nooit
struikelden over de leugens die zij verkondigden. Dr. Zairin Zain zei dat de film
‘ongeveer’ juist was geweest.391 Jammer dat mam negatief reageerde. Niets aan te
doen.
Het is eigenlijk schokkend om nu, in 1990, opnieuw te moeten constateren
hoe Luns de kluit zat te belazeren en interviewer Joop van Os, die van
toeten noch blazen wist, hield natuurlijk zijn mond. Luns zei in zijn verweer
voor de NOS-televisie op 16 mei 1970 dat Robert Kennedy na in 1962
‘maar vijf dagen in Indonesië te zijn geweest’ via Den Haag naar
Washington reisde en ‘nadat de broer van de president terug was (in
Washington in februari 1962) heb ik een verandering geconstateerd,’ aldus
de minister. ‘Een verandering ten slechte in zoverre dat Amerika vanaf
dat moment (februari 1962 dus) alles heeft gedaan, via Bunker ook, om
een aanvaardbare formule te vinden voor overdracht van Nieuw-Guinea.
Dus ook op dit gebied was Robert Kennedy van grote invloed op zijn broer
(...).’ Luns wilde coûte que coûte zijn dwaalwegen wegpoetsen door van
RFK de kwade pier te maken. Maar Luns loog.
Niet na de reis van Robert Kennedy in 1962 besloot JFK dat Nieuw-Guinea
aan Indonesië diende te worden overgedragen, maar in 1961, vier maanden
nadat hij op het Witte Huis was gekomen en RFK aan de kwestie over de
Papoea's nog niet te pas was gekomen. Want op 16 april 1961 deelde John
Kennedy aan Luns op het Witte Huis glashelder mee dat het Papoea-spel
uit was en dat de Nieuw-Guinea-zaak diende te worden beëindigd ten
gunste van een overdracht aan Indonesië. Maar Luns wilde in Den Haag
dat verhaal niet kwijt, want het betekende dat hij had verloren. Hij wilde
tijd winnen. Hij besodemieterde God en iedereen dermate, dit tot ergernis
van dr. J.H. van Roijen. Deze ambassa-

390
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Bijlage 5. Volledige tekst van de film volgens NOS-script.
Hij was in die tijd ambassadeur in Washington en kende alle Amerikanen die ik had getoond
uit de eerste hand.
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deur in Washington (die donders goed wist hoe de vork in de steel zat) is,
als ondergeschikte van Luns, over diens hoofd heen, naar koningin Juliana
gestapt en heeft haar opgebiecht hoe de kaarten in Indonesië in
werkelijkheid lagen. Dit zou de heer Van Roijen later een peetoomschap
van een van de prinsjes van Beatrix en Claus opleveren. Intussen zat Luns
doodgemoedereerd in 1970 nog altijd op Nederlandse televisie te verklaren
dat hij pas in februari 1962 zich bewust werd dat de regering Kennedy het
roer had omgegooid, terwijl hij dit op 16 april 1961 al precies wist. De
Amerikaanse president had direct al de beschikking over gegevens dat er
in Nederland een krachtige oppositie bestond tegen het beleid van Luns,
onder wie prins Bernhard, Paul Rijkens en vele anderen. Maar zelfs mijn
oom, psychiater, professor Alexander Poslavsky, concludeerde na het
gebazel van Luns nog dat de minister op punten zou hebben gewonnen
van de acht Kennedy-medewerkers, die ik in beeld had gebracht. En de
boer hij ploegde voort.

25 mei 1970
Emile van Konijnenburg belde al vroeg: ‘Pet af voor je film,’ zei hij. ‘Wat een lullig
interview van die Joop van Os.’
Han Hansen schreef in de Volkskrant: ‘Minister Luns: AMERIKA BELOOFDE
MILITAIRE HULP IN ZAAK N-GUINEA.’ Luns continueerde zijn double-talk en gelieg
alsof er niets aan de hand was en Hansen, zoals was te voorzien, gaf hem de publiciteit
die hij verwachtte van zijn paladijntje in de Volkskrant. Hansen vermeed zorgvuldig
mij zelfs maar te vermelden. Ik ken mijn pappenheimers. Maar Joris van den Berg
schreef in de TV-rubriek van de Volkskrant dat ik een reeks Kennedy-medewerkers
had geïnterviewd en vervolgde: ‘Joop van Os stelde de minister drie vragen, en hij
maakte de fout de gewiekste bewindsman, die over twee jaar zijn twintigjarig jubileum
als minister hoopt te vieren, de bal toe te spelen.’ Joop van Os, die zoveelste paladijn
van het establishment uit Hilversum, was immers ingehuurd om Luns de bal toe te
spelen. Niemand had zelfs maar overwogen om het Luns moeilijk te maken. Ik zat
met walging naar de vertoning te kijken, hoe ze bij de NOS na al die maanden van
‘voorspel’ toch nog kans zagen de zaak de soep in te draaien. Luns kwam met
onzinpraat als dat Robert Kennedy in vijf dagen (bezoek aan Jakarta) niet meer over
Nieuw-Guinea kon weten dan Nederland in 350 jaar. Maar de Kennedy's waren al
vijf jaar eerder dan Luns bij Sukarno, zoals ook dr. Zairin Zain maar al te goed wist,
de Kennedy's waren, als niet emotioneel bij Sukarno of Indonesië betrokken partij,
duizendmaal beter
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geïnformeerd dan Den Haag over hoe de kaarten in Jakarta werkelijk lagen. Wanneer
Luns mij die onzin had verkocht zou hij het geweten hebben, maar daarom zat ik
ook niet daar, maar de overigens vriendelijke sul, Joop van Os. Alleen die stem al.
Luns walste als gewoonlijk weer iedereen die hem in de weg stond plat. En ik die
de film had gemaakt en het initiatief ertoe had genomen moest weer toekijken.
De Telegraaf ging aan het gebeuren helemaal voorbij. Geen TV-rubriek vanmorgen.
Hoe lang volgde die krant al niet het Haagse consigne mijn handel en wandel of dood
te zwijgen of in een schandaal om te zetten? Ook Het Parool schreef er geen woord
erover. Ik belde Paul van 't Veer: ‘Ja Willem, Luns besodemietert de boel’, zei hij.
Ik vroeg maar niet waarom hij dit dan niet in zijn krant zette. Paul vond het zelfs
‘een goede film.’
Eigenlijk toonde alleen André Spoor enige trouw aan de zaak en liet zich van zijn
beste kant zien. Hij was dan ook, wat de zijde van Den Haag betreft, het beste
geïnformeerd, vanwege onder meer zijn uitstekende contacten met dr. J.H. van
Roijen.392 Hij schreef een hoofdartikel: VERWARD BETOOG.393 Ik voeg het in dit
manuscript bij, want het was een belangrijk stuk.
‘Vriend’ André Spoor begon zijn hoofdartikel met: ‘De NOS heeft gisteravond in
Panoramiek geprobeerd een nieuwe kanttekening te zetten bij de geschiedschrijving
over het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid.’ De NOS? Spoor, met wie ik zoals de
vorige bladzijden getuigen, nauw had samengewerkt om dit resultaat te bereiken die ik er zelfs rechtstreeks bij had betrokken - kon het dus ook niet door zijn keel
krijgen mij te noemen.
Maar gelukkig karakteriseerde Spoor, en daar ging het om, het betoog van Luns
als ‘uiterst verward.’ Ik dacht: kon mijn oom Poslavsky, die Luns zo flink had
gevonden, André Spoor maar lezen. Maar Poslavsky was een Telegraaf-aanhanger.
Dan weet je de rest.
Ook het Vrije Volk, het enig overgebleven zogenaamd linkse dagblad in Nederland
(de Waarheid niet meegerekend) kwam met de kop, wat Luns had verdraaid: ‘ROBERT
KENNEDY PRAATTE ZIJN BROER ANTI-NEDERLANDSE POLITIEK AAN’, in plaats dat er
een kop van McGeorge Bundy's uitspraak werd

392
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Dit in tegenstelling tot Henk Hofland, die Tegels Lichten zou schrijven (dat in die maanden
in vier afleveringen als voorpublicatie van het boek in het Hollands Maandblad verscheen)
en dat als een klassieker over de Nieuw-Guinea-affaire zou doorgaan, terwijl, ik mag wel
zeggen, Hofland het minst van al geïnformeerd was over dit onderwerp.
Zie originele tekst in KB.
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gemaakt dat er nooit Amerikaanse toezeggingen aan Luns of aan Nederland inzake
Nieuw-Guinea waren gedaan. Ook de rest van de vrije pers, de Gelderlander, het
Centrum, et cetera kwamen met koppen als ‘Luns over Nieuw-Guinea, ER WAS EEN
AKKOORD.’
Dan was er als opkikker de altijd rustige Nico Scheepmaker, die integer vaststelde
dat ik veel werk had gemaakt van mijn documentaire, ‘waarin Oltmans wilde aantonen
dat minister Luns ten onrechte zegt dat er een geheim protocol was waarin Amerika
steun toezegde aan Nederland bij de gewapende verdediging van Nieuw-Guinea
tegen Indonesië, maar dat JFK dit niet is nagekomen, nadat hij zich had laten bepraten
door broer Robert.’ Scheepmaker: ‘Dat er inderdaad van een geheim protocol sprake
was, daar ben ik niet van overtuigd geraakt. Evenmin trouwens als van het ongelijk
van de Kennedy's.’ Scheepmakers lucide kijk is een troost voor me. Tenminste iemand
heeft werkelijk geluisterd.
Het is noodzakelijk hier aan te tekenen dat minister Luns op 16 april 1961
door John F. Kennedy werd aangezegd dat het in het belang van Nederland
en de westerse wereld was dat Nederland uit Nieuw-Guinea zou oplazeren.
Tot deze conclusie was de Kennedy-regering gekomen - en sommigen van
de medewerkers die ik had gefilmd - na nauwkeurige analyse van de
toestand. Indonesië kreeg in 1961 en daarna steeds grotere wapenleveranties
van Moskou (en ook kredieten) om Nieuw-Guinea militair te gaan
bevrijden. Een belangrijke rol in deze conclusie speelden zowel de
Amerikaanse ambassadeur in Jakarta, Howard P. Jones, die in mijn film
aan het woord kwam, en de Indonesische ambassadeur van toen in
Washington, dr. Zairin Zain, die op overtuigende wijze de Amerikanen
van de ernst van de zaak wisten te overtuigen.394 Zelf had ik een en ander
bepleit bij Walt Rostow395 en ook de groep-Rijkens en prins Bernhard
waren eraan te pas gekomen om Washington ervan te overtuigen Nederland
onder druk te zetten en Nieuw-Guinea over te dragen.
Bovendien werd deze pertinente Kennedy-politiek persoonlijk door
president John F. Kennedy aan minister Luns onomwonden meegedeeld
tijdens diens bezoek op 16 april 1961 op het Witte Huis. Deze aankondiging
die Luns zag als een volte face van Washington - omdat de minister nog
altijd droomde over de zogenaamde toezegging van John Foster Dulles,
die al een paar jaar dood was - wond de minister dermate op dat hij met
zijn slappe
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Zie Memoires 1961.
Idem.
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vingertje in het gezicht van JFK zat te wijzen, een opwinding, die de
Amerikaanse president hoffelijk negeerde. Historicus Schlesinger maakte
van dit genante incident melding in zijn standaardwerk, De Duizend Dagen.
Dus Luns wist op 16 mei 1961 reeds zonder de geringste twijfel dat hij op
Amerikaanse steun op Biak niet meer hoefde te rekenen. Hij heeft sinds
16 april 1961 dan ook land en volk van Nederland gewoon verder zitten
belazeren.
Zowel president Kennedy - diens eerste ontmoetingen met president
Sukarno vonden op 24 en 25 april 1961 op het Witte Huis plaats - als diens
broer Robert had toen al dit vitale Amerikaanse besluit genomen voordat
zij Sukarno zelfs ooit hadden ontmoet. En nu kwam Luns in 1970, volgend
op de dood van beide Kennedy's en aan de hand van zijn krakkemikkige
geheugen at best, en verkondigde den volke dat Robert Kennedy in 1962
naar Jakarta was gereisd, vijf dagen in Indonesië was geweest, en
vervolgens zijn broer zou hebben omgepraat om Nieuw-Guinea zo snel
mogelijk aan Sukarno over te dragen. Daarom zou die arme Luns toen
hebben moeten opdonderen. Het was een volmaakte verdraaiing van de
feiten. Robert Kennedy ging in 1962 vijf dagen naar Jakarta om Sukarno
ervan af te houden een volledige oorlog om Nieuw-Guinea te beginnen
en het onderhandelingsproces meer tijd te gunnen. RFK en diens broer JFK
bewezen Nederland die dagen in Jakarta een dienst van onschatbare waarde.
Zij hielpen voorkomen dat er een oorlog, met alle gevolgen van dien, zou
ontbranden. Zij wisten dat omdat zij open lijnen naar Sukarno hadden, in
tegenstelling tot de Nederlandse lijnen die Luns al sedert de vijftiger jaren
in de soep had helpen draaien. Om dan nu te komen met te zeggen dat de
Kennedy's na vijf dagen minder goed op de hoogte zouden zijn geweest
dan Nederland na 350 jaar was bedrieglijke demagogie. Ik wist dat
allemaal, en had mijn uiterste best gedaan om deze feiten aan de orde
gesteld te krijgen. Maar ik moest werken met het NOS-apparaat dat bezaaid
was met verraderlijke elementen, die alles wilden doen teneinde de zaak
te laten torpederen. Ik kon zelf eigenlijk alleen maar aan het woord komen
in het Zaanse sufferdje, de Typhoon, wat ik dan ook op 26 mei 1970 heb
gedaan, maar wat eigenlijk verder niemand in Den Haag onder ogen kreeg.
Ik voelde me machteloos en gefrustreerd niet werkelijk in de openbaarheid
te kunnen krijgen wat ik als gigantische geschiedvervalsing door Luns
zag.

26 mei 1970
Peter vertelde in een steegje in de stad tegen een oud dametje te zijn aangelopen. Zij
had hem (ongevraagd) gezegd: ‘Het leven is zwaar, hè meneer?’
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‘Wat is er dan met u gebeurd?’ Haar zoon, die op Peter zou hebben geleken, had een
autoongeluk gehad en een stuur in zijn maag gekregen. Hij mocht alleen nog
appelmoes eten. Zij toonde Peter een pot appelmoes die ze had gehaald. ‘Pas maar
op hoor, jongen’ had ze gezegd.
Dewi Sukarno belde om 01.30 uur. Ik slaap dan al lang en ben er niet bij.

27 mei 1970
Ontmoette Aize de Visser en mevrouw Meijer bij Bosch & Keuning in Baarn. Ze
hadden opgebeld. Ze zijn geïnteresseerd in een boek van 100.000 woorden van Dewi
Sukarno, rond tweehonderdveertig pagina's. Ik belde Dewi vanuit Bilthoven. Ze
wilde een huisje in Zuid-Frankrijk huren om het boek te schrijven.
Vond een dagboekje van Peter onder een krant. Ik opende het en las My only
privacy (...), ik sloot het onmiddellijk en deed het in een enveloppe en sloot deze.
Nieuwe teleurstelling: geen van de weekbladen wijdde één letter aan Nieuw-Guinea,
Luns of de Kennedy's.

28 mei 1970
Gisteren stond bij Bussum een blonde jongen te liften: Casper van den Wall Bake.
Ik bracht hem tot Amersfoort want hij moest naar Arnhem. Hij studeerde
cultuurtechniek. Alles was goed aan hem. Ik hoop hem te kunnen vasthouden.397

29 mei 1970
Tandarts Van Raap op de Prinsengracht, die al een halve eeuw deze praktijk heeft,
zei: ‘Ik heb een akelig leven.’ Zijn vrouw ligt al zes jaar in coma in een ziekenhuis.
Hij gaat er iedere dag naartoe. Zij wordt nooit meer beter. Hij is niet verzekerd. Hoe
kan dat bestaan?
Joop Sandé, mijn favoriete model, en Wil Ledel, de modetekenaar, kwamen op
Amerbos dineren.398 Peter en ik kletsten nog tot midden in de nacht met Betty en
Sjon399 in de Cave bij een wijntje.
In het Vaderland is een artikel vanuit Jakarta verschenen dat de regering Suharto
PREST SUKARNO EX-VRIENDEN TE VERRADEN. Ook zou de gezondheid van Bung
Karno nu snel achteruitgaan. Ben zeer ongerust.

397
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Zoals zou gebeuren: in 1990 zijn we nog altijd hartsvrienden.
Beiden zouden later aids krijgen.
Betty en Sjon werkten in de Cave (bediening).
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Mijn artikel in Panorama over Luns is verschenen, maar er is van alles uitgeschrapt.
De onkundigen kunnen er niet met hun fikken afblijven.400
Peter zei vanmiddag opeens in de auto: ‘Jij bent de liefste.’ Ik voelde me alsof ik
dagdroomde. Er is zo'n totaal andere sfeer tussen ons, niet de minste spanning meer.
Ik plantte de gedachte bij hem dat hij wellicht toch zijn atheneumdiploma zou moeten
gaan halen.401

30 mei 1970
Woonde in het Esso Motor Hotel de jaarvergadering van de NVJ bij. Veel gelul om
niets.
Lief briefje van Dewi Sukarno.402
Ambassadeur Komer bedankt voor al het toegezonden materiaal (tekst film).
Peter zei gisteren dat hij soms in het bos bij Oostelbeers tegen een boom ging
zitten en dat hij er een zuiverend gevoel aan overhield. Herinner ik me nu.
Wat bereik je toch eigenlijk weinig in deze wereld, zo niets, niente. Wat bereikte
JFK? Of RFK? Wat bereikt Gerard Croiset of zijn troublesome mentor Tenhaeff? Wat
bereikt Lex Poslavsky? Of Henk Bruinsma? Luns? Juliana? Einstein? Charles de
Gaulle? Bung Karno? Lumumba? Castro? Che Guevara? Wat bereikte nu eigenlijk
Freud of Jung? Boeken worden verbrand. Dictators worden uit hun graftombes
gesleept. Iemand die mij werkelijk harmonieuze gevoelens heeft gegeven is Debussy,
en natuurlijk Chopin. Ook sommige schrijvers: Gide, De Montherlant, Stendhal.
Onlangs heb ik van Rollo Mays' mind genoten. Alles bij elkaar is dit gedobbel met
hormonen toch maar een ramp. Het haalt niets uit. En dan is er Peter met de constante
eb en vloed van gevoelens en emoties. En het eind van het liedje is op zijn gunstigst
een plaatsje op Oud Eik en Duinen. Jacqueline de Gunzburg schrijft vanaf de s.s.
France op weg naar Le Havre dat Oliver Stone en Najwa Sarkis op 22 mei zijn
getrouwd. Wel, wel. De kogel is door de kerk. Ze vertrokken op huwelijksreis naar
Martinique.
's Avonds bracht ik drie uur door in het Vondelpark. Ontmoette allerlei bekenden
op de tippelpaadjes voor de boys. Wim Hoogenkamp was er. Ook Hans Heg
(muziekcriticus van de Volkskrant). Er was een Italiaanse jongen, die in het Haagse
Ge-
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Kan het artikel in kwestie niet meer vinden.
Hij zou inderdaad atheneum doen en dit als derde van de klas halen.
Zie bijlage 6. Al is het een gemoedsstemming, neem het toch maar op.
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meentemuseum werkt, die Heg ook kende. Hij beet behoorlijk uit enthousiasme.

31 mei 1970
Ging naar mam zodat zij niet het hele weekeinde alleen was. Heerlijk met haar en
de honden in de tuin gezeten. Peter belde uit Oostelbeers. Casper Bake uit Arnhem.
Een rustige dag.
Heb veel gedonder met de nieuwe auto en de carburateurs van Amerikaanse
makelij, afgesteld op luchtzuivering.403

1 juni 1970
Hilversum
Liep tegen Joop van Os aan. Hij verontschuldigde zich voor het Lunsgesprek. ‘Ik
kon niets meer doen,’ zei hij. ‘Zoals je weet wilde Luns aanvankelijk helemaal niets
zeggen.’
‘Nee, hij wilde dat de film niet werd uitgezonden. Waarom denk je dat dit was?’
vroeg ik hem. Sprak met Carel Enkelaar. ‘Willem, als jij ergens binnenkomt,’ zei
hij, ‘is dit een natuurverschijnsel.’ Hij had al tweemaal een telegram opgesteld om
de banden tussen de NOS en mij te verbreken. Hij was het nog altijd niet eens dat ik
op 23 mei, dus een dag voor de uitzending van Panoramiek, een uitgebreid artikel
over de inhoud ervan in Vrij Nederland had gezet. Ik antwoordde dat als ik niet op
16 mei het editorial met Joris van den Berg in VN had geschreven en vervolgens die
reportage had geschreven en gepubliceerd, de film vandaag nog op de plank bij de
NOS had gelegen. En dat was de waarheid en een feit. Hij wilde dat ik voortaan met
Louis van Gasteren zou filmen om de afstand tussen de NOS en mij te vergroten.
Onzin.
Gerard Croiset adviseerde de zaak een maandje te laten rusten en met Ton Neelissen
‘vrede’ te sluiten en alles zou weer in orde komen met de NOS. Dat had ik zelf ook
al bedacht.
De avond van 22.00 tot 02.00 uur bij Louis van Gasteren gezeten. Hij is aardig.
‘Eerlijke vent,’ aldus Croiset. Wibo van de Linde was onlangs bij hem geweest en
had gezegd: ‘Kijk uit.’ Wat moet ik met die kliek.

2 juni 1970
Warempel belde Henk Hofland om te zeggen dat hij de film met de
Kennedy-medewerkers uitstekend vond. Hij ging er een artikel over schrijven in het
Hollands Maandblad. Streep aan de balk.
403

Reed nu dus in een TR-6 (Triumph cabriolet) met open dak die via Nederland was geleverd.
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Een eenvoudig gezelligheidstelefoontje naar mam over een betaling van vijfentwintig
gulden lidmaatschap aan de ANWB ontaarde in onaangenaamheid. Zoiets maakt me,
omdat zij het is, van streek.
Peter kwam terug uit Tilburg: ‘Mijn moeder had in de keuken een uitspraak hangen
van de Bond zonder Naam: Mensen zijn geen seksartikelen. Ik wist niet wat ik zag.
Daarna liet zij de tuin zien, die bijgewerkt was, zo lief. Mijn broer Jan is geslaagd
voor zijn examen met de hoogste cijfers in psychologie en psychiatrie.’ Ik dacht:
‘Ga jij nu maar die kant op, lieve Peter, in plaats van de toneelschool in Maastricht.’
Louis van Gasteren belde. Hij wilde koningin Juliana een telegram sturen om via
haar de president van Ivoorkust te pakken te krijgen. ‘Stuur je telegram liever naar
mr. Van der Hoeven,’ raadde ik hem aan.
Op 25 mei had ik minister Luns aangetekend geschreven:
Excellentie,
Het lijkt mij noodzakelijk dat U weet dat het mij bekend is dat U zich
tegenover twee NOS- functionarissen onder meer in deze zin heeft
uitgelaten: ‘Hoe is het mogelijk dat deze man nog in Nederland zijn brood
kan verdienen (...)’. Tegen de achtergrond van de procedure, die ik in 1962
tegen U moest laten instellen, zal ik mij thans opnieuw beraden en laten
voorlichten omtrent wat mij te doen staat, vooral wanneer zou blijken dat
deze ongeoorloofde druk op mijn werkgevers van invloed op mijn
journalistieke werkzaamheden zou blijken te zijn.
Carel Enkelaar stelde dus tweemaal een telegram op om de NOS-banden met mij te
verbreken en hevelde me reeds over naar Louis van Gasteren. Ik moet iets doen.

3 juni 1970
Briefje van Ton Neelissen. Hij ging op vakantie. Hij had nog geen besluiten genomen,
want hij ging nooit over één nacht ijs. Maar wel kankerde hij weer over mijn artikel
in Vrij Nederland404 dat ik nooit had mogen publiceren. En waarvan ik blijf denken
dat zonder VN-druk er nooit een film vertoond zou zijn. Hij eindigde met: ‘Et ceterum
censeo dat ik me van je beste

404

Intussen deelde R. Ferdinandusse mee (brief van 2 juni) dat mijn honorarium voor het artikel
over de Kennedy-medewerkers tweehonderd gulden zou bedragen. Dekte dus één maand
postzegels.
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wensen verzekerd mag blijven achten. Ton.’
Een dag met Peter van zon en strand.

4 juni 1970
Informeerde ambassadeur R. Komer en professor Guy Pauker hoe alles hier met de
film was verlopen.
Op 30 mei 1970 schreef ik mr. J.A. Mommersteeg, die voor Schmeltzer
Buitenlandse Zaken deed, of hij de film over de Kennedy-adviseurs had gezien en
de aanvullende publicaties in Vrij Nederland en Panorama en of hij aanleiding zag
mee te werken bij het van de grond komen van stappen in het parlement om de feiten
exact vastgesteld te krijgen; loog Luns of niet? Ik telefoneerde Mommersteeg thuis
in Amsterdam. Hij zei van plan geweest te zijn mij juist te bellen. Hij kon niet bepaald
warmlopen voor ‘de geheime akkoorden-affaire van Luns,’ en in parlementaire
kringen reageerde men met: ‘Oltmans heeft een appeltje te schillen met Luns.’
‘Wanneer uw mentaliteit is zulke belangrijke kwesties te laten liggen, zal dit slechts
tot gevolg hebben dat er steeds meer kabouters in Den Haag terechtkomen,’ was
mijn antwoord. Alsof het mij op de eerste plaats om de persoon van de lamstraal
Joseph Luns ging! Waar het in deze zaak om gaat is de waarheid. Hoe is de kwestie
Nieuw-Guinea in werkelijkheid verlopen. En waarom zou Luns, en diens steunpilaren
als Drees en andere amateurs in de kwestie Indonesië, vrijuit gaan en in de gelegenheid
worden gesteld hun straatje schoon te pleiten? Wanneer ik, die er met mijn neus
bovenop heb gezeten, weet en vaststel dat er gelogen wordt kan ik niet anders
handelen dan ik deed. Punt.
Omdat ik in een brief aan de heer C. den Daas mijn poot over wat de TROS me
schuldig was stijf hield, hebben ze - na een poging tot pingelen - me gewoon het
volle bedrag uitbetaald. Wat een klootzakken. Ik was allang vergeten dat ik nog geld
van ze kreeg.
Jan Cremer woont weer aan zee, nu in Ierland bij Oughterard. Hij vraagt of ik
alleen of met Peter langskom. Hij komt twee dagen naar Nederland en vraagt of hij
op Amerbos kan slapen. Natuurlijk.

5 juni 1970
Foto's gemaakt in de duinen. Een dag als deze is niet te beschrijven.
Pikte Jan Cremer op aan het CS. We gingen voor kaas en wijn naar de Cave. Jan
logeert bij amice Gert-Jan Dröge.
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Mijn relatie met Peter wordt steeds bijzonderder. Hij gaat misschien niet mee naar
Zuid-Frankrijk als Dewi en ik het boek gaan schrijven. Maar toch. Het is nu heel
anders en hij is veel spontaner tegen me. Geeft een zoen bij het afscheid nemen op
straat. Ondenkbaar vroeger.
H. Algra, hoofdredacteur van het Fries Dagblad in Leeuwarden produceerde een
hoofdartikel AMERIKA EN DE PAPOEA'S, dat kant noch wal raakte. Peter probeerde
me er vanaf te houden als niet te moeite waard, maar ik belde hem op. Algra mag
best pro-Luns zijn en hem verdedigen tot het moment dat er onwaarheid wordt
gesproken en de feiten van de geschiedenis geweld wordt aangedaan. Algra schreef
dat ‘een zekere heer Oltmans’ in Amerika activiteiten ging ontplooien tegen het
Nederlandse beleid405, ‘en hij was daartoe door bepaalde concerns tijdelijk in dienst
genomen.’406
Ik sprak mezelf schor om de man uit te leggen dat ik nooit te eniger tijd door wie
dan ook, bij KLM, Shell, Unilever, of door wie dan ook bij de groep-Rijkens, in dienst
was genomen, en dat ik dus al die jaren pro deo voor ze had gewerkt, terwijl beloften
om mij later te zullen honoreren niet werden nagekomen, dat ik er dus geen cent aan
had overgehouden en dat ik in zijn door Luns geïnspireerde geklets geen zin had.
Hij bood een rechtzetting aan, maar dat is in dit geval niet voldoende. Ik zei precies
wat ik van hem dacht. Hij zei indertijd zelf in de Kamercommissie van BZ te hebben
gezeten. Hem was in ieder geval niets van een geheim stuk bekend, laat staan onder
codenummer407: ‘Ik heb Luns hierover zelf wel twintigmaal bezocht.’
‘Nou dan moet u zelf weten dat Luns ons zit voor te liegen over geheime
toezeggingen van John Foster Dulles,’ zei ik. Richtte een klacht tegen Algra tot de
Raad voor de Journalistiek.

6 juni 1970
Het is dus Sukarno's 69ste verjaardag.
Het is bovendien de sterfdag van Peters vader. Hij wilde naar zijn moeder. Peter
liet me een paar weken geleden een reclame van een Philishave zien, met een blonde
man, die zich in een schuimbad stond te scheren. Hij zei dat zijn vader er in diens
jeugd vrijwel hetzelfde had uitgezien.
Time Magazine had onlangs weer een Heil Suharto-reportage, de coupgeneraal
als Vader des Vaderlands. ‘The regime is not a
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Was in goed gezelschap, namelijk van prins Bernhard en de groep-Rijkens.
Fries Dagblad, 28 mei 1970.
Luns bleef volhouden dat er een geheim stuk was.
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particularly repressive one,’ aldus Time408 ‘tough the hunt for Communists goes on
relentlessly.’ Het maakt me razend, wanneer ik zoiets lees. ‘Liegen is niet alleen
onwaarheid spreken,’ lees ik in een boekje over Camus, ‘liegen is vooral meer zeggen
dan waar is, en voorzover het het innerlijk van de mens betreft, meer zeggen dan
men voelt.’ Schitterend.409 Zou dit aan Luns moeten zenden.

7 juni 1970
‘Het enige wat geweld kan rechtvaardigen, is dat hij die zulk geweld hanteert, dit
met zijn leven betaalt,’ zegt Camus. Mooie zin voor Nixon of Suharto, en zelfs Luns.
Jan Cremer belt. Hij heeft over mijn dagboek nagedacht. Hij vindt het ‘een manie’.
Misschien, maar ik weet wat ik doe.
Het Begijnhof was dicht. Ik wilde twee kaarsen voor Bung Karno branden.

8 juni 1970
De ochtendbladen brachten een foto van Sukarno op zijn ziekbed. Ik verdenk de
Telegraaf ervan deze opname met ‘plezier’ te hebben geplaatst. Heb het hart niet die
foto naar Dewi te zenden. Blader nog eens door Sukarno's biografie van Cindy Adams.
Alles komt volkomen vertrouwd terug.
Oud-ambassadeur Howard Jones van de VS in Indonesië beantwoordt mijn
informatie over de laatste verklaringen van Luns op televisie. Hij schrijft onder meer:
‘I was Deputy Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs under John Foster
Dulles and this is the first time I have heard of the alleged agreements concluded by
Luns with Secretary Dulles.’410 Mij behoeft Jones niet te overtuigen dat Luns
onwaarheid spreekt, maar hoe krijg ik het er hier door?
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijft me een verjaarsbrief voor de tiende. ‘Je
eerste verjaardag in je nieuwe huis.’ Zij leeft altijd intens mee. Ze vraagt of ik weer
eens langskom. Heb haar inderdaad verwaarloosd.

9 juni 1970
Dewi belde uit Parijs: ‘Where were you last night. Mochtar Lubis was in Frankrijk.’
Ze probeerde via de Indonesische ambassadeur uit te vinden waar hij was. ‘Je hebt
niets aan die man, die is honderd procent anti-Sukarno en pro de coupgeneraals,’
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Time Magazine, 25 mei 1970.
Conor Cruise O'Brien, Albert Camus, Meulenhoff, Amsterdam 1970.
Brief vanuit Boston d.d. 1 juni 1970.
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antwoordde ik. Zij was het oneens. ‘Lubis is pure. I can influence him.’ In France
Soir had gestaan dat zij een boek schreef en prompt had zich een Franse uitgever
gemeld. Dit irriteerde me, omdat het klonk als: ‘dus echt nodig heb ik je niet’. Straks
gaat Mochtar Lubis een boek met haar schrijven.
Om 01.00 uur zei Peter in de Cave: ‘Nou jarige Willem, een zoen.’
Om 01.30 uur belde Dewi nog dat Lubis drieënhalf uur bij haar was geweest. Hij
vertrok morgen naar Hongkong. Hij had veel vijanden gemaakt omdat hij de door
Dewi in Japan gepubliceerde stukken in Jakarta had gepubliceerd. Lubis had haar
beloofd onmiddellijk na thuiskomst naar Adam Malik te gaan om te vragen of
mevrouw Sukarno kon terugkeren met Kartika om Bung Karno te bezoeken. Zij zei
Lubis hierin te vertrouwen. Ze kan heel goed gelijk hebben. Ook Lubis had bevestigd,
zoals dr. Zairin Zain ons had gewaarschuwd, dat het zeer slecht was met Bung Karno.
Intussen was ze reeds in Zuid-Frankrijk geweest om een huisje te zoeken waar we
konden werken. Het goedkoopste kostte 2500 franc per maand. ‘So, I hope you are
not disappointed. I can also get a tiny little house on the sea in Bretagne.’
‘As far as I am concerned, lieve Dewi, I write a book on the roof of your apartment
in Paris,’ antwoordde ik.
Enkele minuten later belde zij opnieuw. Zij had een lange brief van Rachmawati
Sukarno gekregen om te waarschuwen dat het echt zeer slecht was met Bapak. Zij
herhaalde nu snel met Kartika naar hem toe te willen.
Even later belde ze een derde maal. De Comte de Beaumont in Straatsburg had
zowel Dewi als prins Bernhard voor een jachtpartij in november uitgenodigd. ‘Say
nothing to anybody about it, neither to Peter, I will tell you afterwards everything
about it, and you will be the first journalist to write about it.’411

10 juni 1970
Ben 45 jaar geworden. Om 09.50 uur was ik op Den en Rust en plaatste twee rozen
op mijn vaders graf. Helaas stond de begrafenisondernemer op kleine afstand te
kletsen. Ik kon mij niet concentreren. Bracht mam een hortensia. Zij droeg een
feestelijke jurk. We gingen samen haar boodschappen doen. Een manager van broer
Hendriks bedrijf uit Kaapstad was op bezoek geweest, wat haar goed had gedaan.
Het was warm,

411

Zij wist dat prins Bernhard een vriendin en een kind in Parijs had, want zijn dochter zat bij
Kartika in de klas. Maar dat hoorde ik pas een paar jaar later.
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waar zij altijd slecht tegen kan. Zij wees me een lijster aan, die een nest bouwde in
de clematis. Zij vroeg of ik nog wensen had. Geen enkele. Ik vertelde dat de viooltjes
op vaders graf erg mooi waren. Toen ik tegen het middaguur wegreed stond zij in
de tuin met tranen in haar ogen. Het beroerde me heel erg. Stopte even bij Gerard
Croiset. De Haagse Courant had hem gevraagd voor hen naar Dallas, Texas te gaan.
‘Ik ga alleen met Willem Oltmans,’ had hij geantwoord. ‘Bellen jullie maar met Carel
Enkelaar.’ Hij werkt aan zijn memoires. De Comtesse Saint Exupéry was hem de
Nederlandse vertaling van de werken van haar man komen brengen, omdat Antoine
Saint Exupéry Croisets werk had bewonderd.
Bracht met Peter de rest van de dag op het strand door. ‘Wat een zalige dag hebben
we weer,’ zei hij. ‘Voel me erg ontspannen.’ Diner in Americain. Nauwelijks thuis
stond Erik van der Leeden, met een vriend, een aardige jongen, maar ik zie hem
liever alleen, voor onze neus. Ook een brief van Loet Kilian.412 Speelde laat nog
Debussy. Ik geloof dat Peter er werkelijk van genoot. Een leven zonder deze muziek
is ondenkbaar.

11 juni 1970
Igor Cornelissen wil over Verrips schrijven. Hij weet helemaal niets van die hele
affaire. Misschien kan Henk Hofland hem er iets over vertellen of Pierre Claessens
en René van Eijk van het AD. Anneke Verrips spreekt nooit met hem. Ik wil haar er
niet aan blootstellen.
De heer Mommersteeg deelde mee dat de heer Schmelzer hem had gezegd dat de
KVP-fractie zich niet wenst te bemoeien met de kwestie van de Amerikaanse
toezeggingen inzake Nieuw-Guinea en de rol van Luns. Haal je de duvel. Ik zal naar
de Commissie voor Buitenlandse Zaken van het parlement moeten.413
Oliver Stone, op huwelijksreis, zond een kaart uit Martinique: ‘We are so happy
together.’ Najwa schreef een brief, even enthousiast. Oliver heeft een filmscript dat
hij op de filmschool schreef naar Bill Bast in Hollywood gestuurd.414

12 juni 1970
Joseph Luns krijgt een eredoctoraat aan de Harvard University. Niet te geloven.

412
413
414

De rest van de verjaarspost laat ik rusten.
Verzond 11 juni een stuk naar de Kamercommissie: het aangetekende strookje is in mijn
dagboek, het stuk zelf helaas niet.
Zie Memoires 1953-1957: Bast was een scriptschrijver in Hollywood en had enkele jaren
met James Dean samengewoond.
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Suharto schijnt Richard Nixon gevraagd te hebben toch vooral in Cambodja te blijven.
Dan weet je toch meteen hoe laat het is met die meneer, maar wat begrijpt deze
militair (die als kok bij de Nederlandse Marine zijn militaire loopbaan begon) van
internationale politiek? Hij doet gewoon wat hem vanuit Washington wordt
voorgeschoteld.

13 juni 1970
Ontmoeting met Aize de Visser van Bosch & Keuning en diens rechterhand mevrouw
Cor Meijer met Peter Janson-Smith uit Londen, die als literaire agent voor Dewi's
boek gaat optreden. Dewi Sukarno arriveerde in de late middag op Schiphol. We
gingen eerst allemaal naar Amerbos en daarna naar het Garudarestaurant voor het
avondeten. Zij had uit Tokio bericht ontvangen dat Sukarno op zijn verjaardag op 6
juni op een vraag van de kinderen over prins Sihanouk en Cambodja had geantwoord:
‘Lon Nol is precies als Suharto,’ een CIA-verrader dus. Hij had ruimschoots gelijk.
Dewi had gehoord dat Bung Karno nog altijd levendige belangstelling voor de
internationale politiek had getoond.
Tijdens de rijsttafel bespraken we met Aize en Janson-Smith de financiële kanten
van het boek van Dewi. Ik zei dat ik het, als initiatiefnemer van het project en
aangezien ik het meeste werk zou moeten doen, niet meer dan billijk vond als we de
royalty's 50-50 zouden verdelen, Dit leek niet in goede aarde te vallen want het was
te hoog.415 Dewi zelf aarzelde.
Dewi logeerde op Amerbos. Zij vroeg of zij een afdruk van foto's die ik van Peter
in de duinen had gemaakt mocht hebben. Het leek haar de moeite waard een dergelijk
opname van ‘Apollo’ (Peter) en Kartika ‘in the nude’ te maken.

14 juni 1970
Dewi sliep met een rood Diacid-tablet op. We vertrokken om 09.45 uur naar
Hilversum om haar interview op televisie nog eens te zien, nu in kleur. Ton Neelissen
kwam op het laatste ogenblik. Hij stelde daarna voor dat we naar het terras van de
Hooge Vuursche zouden gaan. Dewi reed met hem in de auto mee. Cor Meijer met
mij. Ton vertelde dat veel Hollandse vrouwen protestbrieven naar de NOS hadden
gezonden over het gesprek met Dewi. Later was Dewi's commentaar: ‘Ton Neelissen
seems to be a nice enemy like Suharto for me (...).’
Vervolgens reden we naar Gerard Croiset op de camping in

415

Ik vind het twintig jaar later nog altijd fair.
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Barneveldt. Hij meende dat het het beste voor Bung Karno zou zijn, indien hij nu
zou overlijden, maar ‘hij zal nog wel een jaartje leven.’416 ‘Zijn nieren zijn vergiftigd
en hij heeft curven in bewustzijnsvorming,’ vervolgde de paragnost. ‘Het heeft geen
doel voor u om nu naar Jakarta te gaan. Ze zou kunnen afreizen, maar er is geen
gevaar. Zij zou hem hoogstens een paar maal met speciale permissie kunnen zien,
maar dan moet zij het land weer uit.’ Of Dewi Kartika moest meenemen. ‘Niet doen,
het is niet goed voor haar. Misschien zal hij niet weten wie zij is. Hij herkent alleen
nog de mensen, die eerder in zijn leven waren. Wanneer alles in Parijs voor vertrek
op papier in orde is, dan zou zij naar Indonesië kunnen afreizen. Er zullen zich dan
geen problemen voordoen.’ Dewi zei dat zij duizenden mensen op het vliegveld
verwachtte, ‘al was het maar uit nieuwsgierigheid.’ Zij vroeg hem ook nog of ze
angst voor kanker behoefde te hebben vanwege pijn in haar rug. ‘Nee’, zei Croiset.
(‘De schat’, zei Peter, toen hij dit hoorde.) En hoe haar financiën zouden verlopen?
Zoiets irriteert Croiset, dus hij antwoordde wat bits: ‘Dat weet ik niet’. Dewi reisde
daarna weer naar Parijs terug.

15 juni 1970
Generaal Marcelo Levingston, een voormalige militaire attaché in Washington, is
president van Argentinië geworden. Vast patroon. Zo wriemelt de CIA zich via
afgeoefende en gehersenspoelde handlangers naar de top in alle delen van de wereld.
Geen haan die ernaar kraait.

16 juni 1970
De Volkskrant komt met een hoofdartikel ‘GENERAALS’ over de coup in Buenos
Aires. Gemakshalve wordt voorbijgegaan aan het feit dat Levingston in Washington
voor zijn nieuwe job werd voorgesorteerd. Schreef hoofdredacteur J.M.M. van der
Pluym hier een briefje over.
Sprak tweeënhalf uur met dr. Zairin Zain en Emily. Lad Johnson, de voorzitter
van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wallstreet, is hier en logeert bij mij.
Het was een weerzien van gelijkgestemde zielen wat betreft Indonesië, Suharto en
de corruptie.
Cor Meijer, van Bosch & Keuning, zei me vandaag dat wat op haar de diepste
indruk maakte tijdens het bezoek van Dewi en alles wat ermee samenhing het beeld
van mijn kasten met dag-
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President Sukarno zou zes dagen later op 20 juni 1970 in een ziekenhuis in Jakarta overlijden.
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boeken in Amerbos was. ‘Dat is misschien wel uniek in de wereld,’ zei ze. Het geeft
de burger moed dat af en toe iemand dat begrijpt.

18 juni 1970
Er is bekend gemaakt dat Bung Karno vanuit Wisma Jaso naar een militairhospitaal
is overgebracht. Ik vertrouw het absoluut niet. Hoe gaat Dewi hierop reageren?
Wanneer ze naar Jakarta gaat zal ik haar begeleiden. Vreemde voorgevoelens.
Gistermiddag reed ik in de Spiegelstraat en zag een Indische jongen lopen. Ik wist
dat ik moest stoppen. Een Loet Kiliantype, jeans, sweater, desert boots. Ralph
Nijendorf (24). We reden rechtstreeks naar Amerbos. Peter belde of ik hem van CS
wilde halen, maar dit ging nu eens niet.
Later belde Peter opnieuw dat hij een donkerblauw dagboek met notities van mij
in de trein had laten liggen. Ik belde de stations van Zandvoort en Haarlem. Het was
niet gevonden. Een vervelend verlies.417
(wordt vervolgd)

417

Na een televisiegesprek voor Véronique, begin 1990, werd ik benaderd door mevrouw Anneke
Boonstra uit de Eerste Helmersstraat. Zij was in het bezit van dit blauwe dagboek en ik kreeg
het dus twintig jaar later alsnog terug.
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