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Inleiding
Het jaar 1973 was leerzaam met veel reizen, zowel in Amerika als de USSR. Ik was
volop bezig met de uitbreiding van mijn contacten voor de Club van Rome over een
wereldwijd front. Bakken vol informatie kwamen mijn kant op. Ik wist nauwelijks
hoe de bergen nieuwe kennis op te slaan in mijn hoofd, in mijn dossiers of in mijn
dagboek. Toch heb ik zoveel mogelijk gesprekken en ervaringen weergeven, en
stapels informatie gelezen, onderstreept en verwerkt, tot ik bij het uiteindelijk
samenstellen ontdekte, dat het totaal onmogelijk was zelfs maar een fractie van wat
ik had willen meenemen ook daadwerkelijk aan deze Memoires toe te voegen. Ik
heb dat als een milde ramp ervaren.
Natuurlijk ging ook in 1973 het gedonder met Luns en BuZa gewoon door. Premier
Joop den Uyl liet mij echter vanuit het Catshuis weten: ‘Het is best mogelijk, dat
Luns eenzijdige voorlichting heeft gegeven. Maar er zijn over de gesprekken gevoerd
tijdens de Nieuw-Guinea-crisis notulen bewaard gebleven.’ Wij weten dat Luns (in
zijn eigen woorden) duizenden dossiers in de fik heeft gestoken bij zijn vertrek, dus
ga er maar aan staan. Een echt onderzoek naar de schuinsmarcheerder Luns is er
nooit gekomen. In de 21ste eeuw kan het niemand meer een fluit schelen of hij het
koninkrijk jarenlang heeft voorgelogen.
In de zomer van 1973 publiceerde ik Den Vaderland Getrouwe, mijn 700 pagina's
tellende boek over wat ik in Indonesië van 1956 tot 1966 meemaakte.
U zult zien dat ik in 1973 een druk baasje ben geweest.
Willem Oltmans, mei 2004
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Amsterdam
28 januari 1973
Ik vertrok vanmorgen om 08.00 uur uit Parijs. Ik was om 11.45 uur in Bilthoven bij
mam, had taartjes bij me uit Avenue Montaigne. In Antwerpen was een
Nieuw-Zeelandse rugbyspeler bij me in de auto, gestapt, die ik mijn telefoonnummer
gaf, omdat ik hem best in mijn vingers zou willen hebben.
Schreef een reportage over de Club van Rome-vergadering in Parijs voor De
Typhoon en de NRC.
Dewi Sukarno vertelde dat Guruh eigenlijk het minst van de kinderen bij zijn vader
in gevangenschap op bezoek was geweest. Zij had veel gehoord via haar Japanse
huishoudster in Wisma Jaso1, die later door mevrouw Hartini haar congé had gekregen
toen Bung Karno permanent in Dewi's huis werd opgesloten. De kinderen waren
volgens Dewi soms wekenlang niet bij hun vader geweest, ook toen dat nog door de
militairen werd toegestaan. Bung Karno moet naar Suharto een brief hebben
geschreven of de Japanse huishoudster niet terug kon komen. Suharto antwoordde
nimmer op dit verzoek. Dewi had het bewijs dat het verzoek hem wel degelijk had
bereikt, want hij had eraan gerefereerd, toen hij de man van de Japanse dame tijdens
een partijtje golf was tegengekomen.
Dewi herhaalde opnieuw de scène, hoe men had geprobeerd het hoofd van president
Sukarno in een kist te duwen, die echter te klein voor hem was. Iedereen hield zijn
mond, wat ik me kan voorstellen. Indonesiërs lopen niet over van durf, laat staan op
zo'n moment. Pas toen Dewi een schandaal veroorzaakte door te gaan gillen en te
protesteren, is men een grotere kist voor Bung Karno gaan halen. Dewi liet Hetty
Sabur herhalen dat Fatmawati Sukarno, de moeder van Guruh en Sukma, een
verhouding had gehad met de Egyptische diplomaat. Er was nog een andere love
affair geweest met een jonge student. Fatmawati had Bung Karno zelfs geschreven
om bescherming voor haar jonge minnaar te vragen. Hij had dit gegeven. De implicatie
van deze verhalen was duidelijk: ook gezonde dames zitten niet graag op een droogje.
Terwijl Bung Karno altijd werd afge-
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Dewi's villa in Jakarta.
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schilderd als de man van veelwijverij bleken de vrouwen in kwestie ook niet stil te
zitten.
Dewi had zelfs bezoek gekregen van de officier, die het bezoek van Suharto aan
Parijs had voorbereid. Zij had hem getest door tegen hem te zeggen dat Bung Karno
altijd tegen haar had gezegd dat wanneer er iets met hem mocht gebeuren zij direct
contact met generaal Suharto moest opnemen. De man was overrompelend en verrast
geweest door die mededeling. In werkelijkheid, zei Dewi, heeft Suharto zich in alle
mogelijke bochten gewrongen om het vertrouwen van Bung Karno te winnen, wat
hem niet is gelukt. Toen hem dit niet lukte, is hij Bapak gaan haten met alle gevolgen
van dien. Waarop mevrouw Sabur zei: ‘Is daarom niet generaal Sugandhi eveneens
Bapak gaan haten uit jaloezie tegenover de anderen, die dichter bij Bapak stonden?’
Dewi kan zeer impulsief zijn. Onverwachts zei ze: ‘You want to go with me to
Peking? I want to meet Mao Tse-tung before he dies.’ Ik zei plannen te hebben naar
Tokio te gaan, dus zou een stop in China mogelijk zijn. Vroeger zou ik haar hoogst
ernstig hebben genomen. Nu weet ik dat het slechts een tijdelijke opwelling is.
Inmiddels is in Parijs een akkoord bereikt tussen Kissinger en Le Duc Tho (van
23 pagina's), wat een houdbaar bestand in Vietnam zou kunnen betekenen.
Jerome Kagan, psycholoog in Harvard, heeft op een vergadering van de American
Association for the Advancement of Science gezegd dat na negen jaar bij armen en
achtergebleven kinderen in Latijns Amerika te hebben gewerkt, hij tot de conclusie
was gekomen ‘that children's inner abilities can overcome any adverse experiences
of their early years.’
‘Just, what is new in all this,’ had dr. Margaret Mead geïnterpelleerd, ‘for 50 years
anthropologists have been telling you this.’ ‘Dr. Mead, as you know,’ antwoordde
Jerome Kagan en hij zuchtte, ‘anthropologists are more intelligent than psychologists.
We have to keep on gathering empirical evidence to prove what anthropologists have
known all along.’
Ik geloof noch Mead noch Kagan. Ik denk hierbij altijd aan het voorbeeld
van matroos John van Haagen, die ik begin vijftiger jaren leerde kennen
op lijn 16 te Amsterdam. Ook al heeft hij het onlangs gebracht tot voorzitter
van de ondernemingsraad van de Graan en Elevator Maatschappij in de
Rotterdamse haven, ik ben er van overtuigd geraakt dat als hij niet een
kind was geweest uit een Indisch repatriantengezin van na 1945, hij totaal
anders in de
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samenleving terecht zou zijn gekomen. Zijn vader zond hem naar de
Marine, omdat hij een andere opleiding voor zijn zoon niet kon bekostigen.
John kwam op de onderzeeërs terecht en kreeg een uitstekende technische
opleiding waarmee hij later op de wal kon werken als machinist bij de
GEM. Ik heb in de veertig jaar dat we samen gesprekken hebben gevoerd,
altijd weer tegen mezelf gezegd: ‘Als die jongen andere ouders had gehad
en naar een universiteit had kunnen gaan, was hij met gemak ingenieur
geworden. Dan zou hij ook zijn vijf zonen andere kansen hebben kunnen
bieden. Ik denk, zeker in 1991, dat de input in de leeftijd van zes tot twaalf
jaar, zowel geestelijk als lichamelijk, van het allergrootste belang is en
dat - uitschieters daargelaten, waar Margaret Mead en Jerome Kagan
blijkbaar over spraken - de achterstand die in de jeugd is opgelopen, vrijwel
nooit meer werkelijk is in te halen.

29 januari 1973
Droomde dat ik met mam op de fiets naar Den en Rust ging om het graf van vader
te bezoeken. We ontmoetten bij toeval mevrouw Van Reede (de moeder van
jeugdvrienden van het Baarns Lyceum). Ik hoorde mam tot mijn verbazing zeggen
dat we op weg naar het graf waren ‘want dit is de dag waarop mijn man en ik elkaar
leerden kennen.’ Verder droomde ik dat ik in een groep van negen mensen zat,
waaronder Carel Enkelaar en de oude Drees, die een reis naar Zuid-Afrika ging
maken.
Er schijnt een antwoord te zijn binnengekomen van minister Schmelzer op mijn
klacht tegen de heer Begemann.
Casper belde uit Hungen, 350 kilometer van hier, waar hij nu aan een project
werkt.
Reed naar Bilthoven en vertelde mam van mijn droom. ‘Ik zou helemaal niet meer
weten, op welke dag ik je vader voor het eerst ontmoette.’2 Zij herinnerde zich de
eerste keer. Dat was misschien toen zij pas zeven jaar was en vader negen en hij met
onze grootouders uit Indië overkwam. De familie had in Marseille de trein genomen.
(Het viel me trouwens op dat mam Indonesië zei.)
Op de terugweg van ons etentje vertelde zij dat de winter van 1929 na 15 februari
de koudste en hevigste was geweest, die zij ooit beleefde. Met twee kachels in de
woonkamer bevroren nog alle kranen. Zij vertelt alles in detail. Broer Theo was nog
geen jaar oud. Zij plaatste zijn wieg bij de kachel ‘en ik woog hem iedere week.’3

2
3

Ik weet precies dat ik Peter op 19 mei 1967 voor het eerst zag.
Omdat bij het teruglezen van dit moment uit 1929 mijn broer Theo slechts zes weken geleden
in Kaapstad overleed wil ik dit detail hier opnemen.
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Later ontmoette ik Jan Buis van Bruna. Hij was bereid 25.000 gulden voorschot op
deel 2 van mijn Club van Rome-interviews te geven. Hij dacht dat de Nederlandse
editie mij een inkomen van 40.000 gulden zou gaan opleveren. Henk Bruna had een
mogelijk contract in Engeland verknoeid door zijn onervaren zoon mee naar een
bespreking te nemen. Verder had Henk Bruna geklaagd tegen de procuratiehouder
dat Buis eersteklastickets nam. Ik walg altijd van die verhalen over wat er zich op
dergelijke burelen allemaal afspeelt.

30 januari 1973
Een brief van mevrouw Hartini Sukarno.4 Zij was geschokt door de dood ‘van onze
vriend Konijn’, wat ook in de Indonesische bladen werd vermeld. ‘Nu heb ik iedereen,
mijn vrienden in nood, verloren. Moge God hem een goede plaats geven. Amen,
amen, amen.’ Verder schrijft zij dat haar oudste zoon (van Bung Karno) Taufan is
geslaagd voor het eindexamen SMA en Bayu is over naar de tweede klas SMA. ‘Ik
doe mijn best hen tot mens te maken, zoals de vader was. Moge God mij en ons gezin
altijd zegenen. Ik bid tot Hem elk ogenblik om sterkte en zegen.’
Professor Wertheim meent te weten dat Ruslan Abdulgani naar Nederland is
gekomen om het op te nemen voor Suharto tegen het Indonesië Comité. Onzin.
Lunchte met mam in Soesterberg. Toen ik zei haar later iets onder vier ogen te
willen vertellen, moest zij lachen. Grootmama had haar en tante Jetty geleerd nooit
iets buitenshuis over anderen te zeggen. Op een keer stonden ze op een perron op
een trein te wachten en mam zag een vrouw met haar mond wijd open. Zij zei tegen
grootmama: ‘Precies Jalsje5 als hij slaapt. Ze had enorm op haar duvel gehad en heeft
het ook nooit meer durven doen. Ze zei dat vooral tante Jetty uitstekend was in het
trekken van poker faces. Mam moest dan lachen omdat ze precies wist wat haar
zuster dacht.
Stapte bij Croiset binnen. Hij had erge maagpijn, maar hij leefde op na ons gesprek.
Hij bereidt zich voor op een nieuwe reis naar Amerika en een lezing in Los Angeles.
Hij voorspelde dat Dewi zich uiteindelijk zou realiseren dat ik de enige was met wie
zij een boek over Bung Karno kon schrijven. Ik heb opnieuw een ontwerp naar Dewi
Sukarno gezonden, mede gebaseerd op ons gesprek in het vliegtuig naar Bangkok
in 1970.6

4
5
6

Brief d.d. 25 januari 1973 uit Bogor.
Jals was mijn moeders Ierse setter.
In 1970 was ik op weg met Dewi naar de zieke Sukarno. Zie ook Memoires 1970-1971.
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Een zekere Roelof de Graeff, een broeder uit de Willem Arntzhoeve, getrouwd met
een Papoease, met twee kinderen, kwam me bezoeken om over Luns en Indonesië
te spreken. Vreemde jongen.
Om 02.00 uur belde Chris van Eeghen, die vorig jaar met me mee was gelift. We
hadden toen om een biertje gewed dat Luns niet door het parlement ter verantwoording
zou worden geroepen. Hij had gewonnen en wilde midden in de nacht dit biertje
komen halen. Leek me geen goede gedachte. Bovendien belde hij uit de kroeg van
Blonde Sien, dus hij zal wel een biertje te veel achter zijn kiezen hebben gehad.

31 januari 1973
Schiphol, Amsterdam - Parijs
Time heeft voor de gezelligheid een verzameling vignettes gepubliceerd van de
drieëndertig verslaggevers, die de afgelopen jaren de oorlog in Vietnam hebben
weergegeven. Op 1 november 1963 bestormden militairen het paleis van Ngo Dinh
Diem, die samen met zijn broer werd vermoord. Murray Gart schreef daarbij onder
meer dat er een witte vlag uit een raam stak: ‘within a minute or so the air was filled
with silence - and with the awful smell of burned powder and oil and tank drivers'
bodies (...).’ In maart 1965 schreef John Shaw hoe hij met Vietnamese rangers een
dorp binnen marcheerde. ‘On the sand in the shade of a palm grove laid an old woman,
her black pajama suit scorched and tattered. Her face was burned red as a boiled
lobster, the skin flayed back to the bone (...). A youth who might have been her
grandson was spooning water between the burned, dying lips. I knelt beside them. I
shall never forget the look of hatred in his eyes - or lose my own feelings of guilt by
association.’7
Don Sider: ‘Across the street three Vietnamese marines emerged from an alley
and cuffed a man in Vietnamese army green (...). The man was frightened but calm.
He obviously thought the Ranger patch on his sleeve assured his safety.’ Daarop
verscheen een Vietnamese luitenant en een verhit debat volgde. ‘The lieutenant
listened impassively. The prisoner waited. I stood directly beside him, but I never
saw the lieutenant's gun. A pistol shot cracked, the prisoner sagged and fell, breath
rattling in a tiny hole in his shirt pocket. Holstering his .45 the lieutenant began to
explain in good English, that the fallen Ranger had pitched a grenade at his marines.
He deserved to

7

Na Vietnam zou in Grenada, Panama en vooral in de zogenaamde Desert Storm oorlog tegen
Irak precies hetzelfde gebeuren.
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die. The prisoner lay on the ground amidst the debris of battle (...). He was still alive;
his eyes open but no longer seeing. One marine took of his own battered boots and
began to strip the dying man of his. Five minutes later the prisoner died, expression
frozen, feet bare. The marines began to move out, one of them in a fresh pair of
boots.’
‘I had been in the country for about a week when I saw my first American dead,’
schreef Bill Marmon. Het gebeurde ergens in de Mekong delta. Hij was op het water
‘and then I saw it - the bloated body of a huge Negro, floating face up in his fatigues
with bandoleers of ammunition still looped around his shoulders. He had been shot
the day before during a combat assault against some forgotten bit of swamp. Almost
in shock, I helped drag the corpse on board and into a body bag (...)’8
Ben volkomen ontsteld bij het lezen van dergelijke reportages. Ik associeer iedere
dode, de Vietnamese Ranger of de Amerikaanse neger met Peter, Casper, Erik, Frits,
Loet of Richard. Dat is dan de ochtendlectuur tijdens een geriefelijke KLM-vlucht
naar Parijs. Het maakt me van streek.
Ontmoette en interviewde Edgar Morin, de socioloog en schrijver van l'Homme
et la mort9 in Rue de Tournoi bij het Odéon. Vond hem aardig, hij droeg een oude
corduroy broek met een sweater. Hij deed me aan Hofland denken. Het was wel weer
opwarmen geblazen of een lucifer onder zijn reet houden om hem aan de praat te
krijgen, zoals Kees van Langeraad dat eens typeerde.
Heerlijk, haast lenteweer. Dewi was er niet.

Le Bourget
Morin citeert La Rochefoucauld die gezegd heeft: ‘Le soleil ni la mort ne peuvent
se regarder en face.’ Hij is van mening dat ‘la mort est donc, à première vue, une
sorte de vie, qui prolonge, d'une façon ou d'une autre, la vie individuelle (...)’ Hij
kan dit denken. Hij kan dit zeggen. Maar hoe weet hij dit? Hoe durft hij dit aldus op
papier te zetten? Het is nu te laat dit nog te vragen.
André Spoor is blijkbaar net zo'n boef als de rest. Hij wilde een artikel hebben
over de Club van Rome-bijeenkomst in Jouyen-Josas. Ik leverde het zondagavond
in. Dinsdag zei hij het kwijt te zijn en nog te moeten zoeken. Vanavond staat de tekst
nog altijd niet in de krant. Het maakt me woedend, zulk gedrag, om zo met een ander
om te springen. Hij was immers in-

8
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Times magazine, 5 februari 1973.
Edgar Morin, l'Homme et la mort, Editions du Seuil, Parijs 1970.
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dertijd ook de aantekeningen van mijn gesprek met Anak Agung Gde Agung, die hij
ter inzage had gevraagd, kwijtgeraakt. Nu opnieuw mijn artikel weg is, begin ik aan
die andere zaak ook te twijfelen. Wat is Spoor voor een kerel? Ik tipte hem dat Ruslan
Abdulgani in het land was en gaf hem aan hoe hij hem kon bereiken. Vanavond komt
de NRC met een primeur van de eerste orde. F.J. van den Broek heeft op de
opiniepagina een gigantisch gesprek met Pak Ruslan gehad. Hij geurt er zelfs mee
op de voorpagina. Mij zal Spoor een dergelijk stuk niet laten schrijven.
Lucia Böttcher belde paniekerig. Er zou een televisiedebat moeten plaatshebben
tussen NVV-jongeren en Frits Böttcher, maar de komst van Sicco Mansholt was niet
zeker geweest. Daarom had Böttcher zich opeens grieperig gevoeld en was naar bed
gegaan. Begreep er niets van. Frits speelt weer zijn Haagse leugenspelletjes.

1 februari 1973
Haalde Peter om middernacht van het Centraal Station af. Hij zei: ‘Dag schat’ en gaf
me een aai over mijn gezicht. Het liet me steenkoud. Zo zelfs dat ik me zeer
ongemakkelijk voelde en thuis meteen achter mijn bureau ging zitten. Eigenlijk vond
ik het zielig. Ook toen hij in bed kwam. Hij had bijna iedereen kunnen zijn. Ik voel
langzamerhand niets meer. The work of destruction and destitution took its toll.
Er was een briefje uit Peking van oud-ambassadeur Djawoto.10

10

Sukarno laatste ambassadeur in Peking. Djawoto was vanwege de coup niet naar Jakarta
teruggegaan.
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Frits miste zijn toestel naar Londen en kwam naar ons toe. We zijn met z'n drieën
naar Fred en Elly de la Bretonnière in Broek in Waterland gegaan. Het werd een
unieke avond. Peter zei op de terugweg: ‘Ik had ze allebei een zoen kunnen geven.’
Frits zei: ‘Die jongen is erg zuiver.’ Dat weet ik al heel lang. Op een of andere
raadselachtige manier ben ik me altijd weer bewust vooral met Indische jongens Bertie, Martin, Johnny, Frits, Erik, Loet en Fred - een heel bijzonder contact te
hebben. Vijf van hen zijn getrouwd, twee zijn gay.
We sliepen met z'n drieën in het grote bed in mijn slaapkamer. Niemand deed
eigenlijk een oog dicht. Frits lag in mijn armen. Hij lijkt nog holderdebolder van Bob
in Londen. Dit leek Peter ook een verspilling van energie.

2 februari 1973
Broer Theo heeft uit Spanje een furieuze reactie naar mij gezonden in reactie op de
brief van notaris Meijer. Hij herhaalde dat hij ‘het superrund’ bij herhaling zowel
schriftelijk als mondeling heeft proberen duidelijk te maken dat wij volgens de
Nederlandse wetgeving Nederland meer dan tien jaar ‘metterwoon’ verlaten hebben.
‘Om deze reden kunnen wij (de kinderen) elk bedrag onafhankelijk van de grootte
of het tijdstip aan mam schenken zonder dat wij (de kinderen) of mam daarover in
Nederland belasting hoeven te betalen. De door mij voorgestelde regeling, die dus
een fiscaal voordeel voor mam oplevert, elk jaar, heeft het superrund Meijer nog
altijd niet begrepen. Tussen ons gezegd lijkt het me nu langzamerhand tijd om eens
naar een kundiger man uit te zien, want deze Meijer is na zes jaar niets meer bij te
brengen (...).’11 Ik vrees dat Theo gelijk heeft en kennelijk precies weet hoe het in
elkaar zit. De notaris niet. Eindelijk heeft de NRC vanavond mijn stuk uit Frankrijk
over de Club van Rome-bijeenkomst toch geplaatst. Het is vrijwel ongeschonden en
in zijn geheel in de krant gekomen als ‘van een medewerker.’
Ik antwoordde Theo: ‘I might not agree with your views of bombing Asians, but
I fully agree about notaris Meijer.’

3 februari 1973
George de Mohrenschildt schrijft dat hij gaat scheiden van Jeanne12. Heb ik dat niet
eerder gehoord? Maar de laatste keer leek zij inderdaad dicht bij waanzin, dus nu is
het wellicht onvermijdelijk geworden.

11
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Brief uit Algorta, Spanje d.d. 29 januari 1973.
Zie bijlage 1 brief uit Dallas d.d. 29 januari 1973.
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Frits Böttcher belde dat hij mijn artikel in de NRC ‘een zeer goed overwogen stuk’
vond. ‘Ik heb er trouwens veel plezier van, want ik kan het uitstekend voor ons eigen
Bulletin gebruiken,’ zei hij.
Legde contact tussen Henne Pauli van de jongerenorganisatie van het NVV en
Roeland Kerbosch. Daar zou iets nuttigs uit voort kunnen komen.
Er zijn dit jaar negenenzestig personen voor de Nobelprijs voor de Vrede
voorgedragen, waaronder president Tito en bisschop Helder Camara. De benoeming
van Richard Nixon is toch wel de waanzin ten top gedreven. Krakkemikkige
geheugens!
In Thermos II las ik vanmiddag vijftig pagina's van Gide over Dostojevski. Had
een schreeuwende behoefte aan Gides geest. Gide herinnert er aan dat Dostojevski
zijn laatste jaren gebruikte om zijn dagboeken te bewerken.
Ik adviseerde Frank Wiering van de VPRO te overwegen een film over De Kleine
Johannes te maken. Hij had nog nooit van mijn lievelingsboek van Frederik van
Eeden gehoord.
Frits Böttcher benadrukte verder dat hij na mijn artikel in de NRC minder moeite
zou hebben om mensen uit te leggen dat de Club van Rome ook met andere projecten
bezig was dan ‘Grenzen aan de groei.’
Dostojevski bracht vier lange jaren door achter kerkermuren. Hij werd in 1848
gearresteerd omdat hij zich had ingelaten met een groep utopische socialisten onder
leiding van Mikhail Petrasherski. Hij werd ter dood veroordeeld, maar de tsaar zette
het vonnis om in vier jaar dwangarbeid. De beschrijving van het strafkamp in Omsk
was verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk dat de mensheid zo laag kan zinken?13
Wie is toch deze J.G. Heitink van De Telegraaf? Hoe komt hij aan zijn inlichtingen?
Hij neemt het in zijn laatste beschouwing op voor Pakistaanse krijgsgevangenen in
India. Zij zouden verschrikkelijke martelingen ondergaan. Heitink geeft er de voorkeur
aan die niet nader te beschrijven. Hoe weet hij dit? Is hij er geweest? En vervolgens
weet hij te melden dat het vernietigde ziekenhuis in Hanoi nota bene naast een
strategisch belangrijk vliegveld zou hebben gelegen. De Amerikanen zouden natuurlijk
slechts de bedoeling hebben gehad deze basis en niet het ziekenhuis plat te gooien.14
Omdat Heitink ook verantwoordelijk is geweest voor De Telegraaf-rel in mijn huis
over drie sovjetdiplomaten stel ik me voortdurend deze vraag.

13
14

André Gide, Dostojevski, New Directions Paperback, 1961 pp. 59-61.
De Telegraaf, 3 februari 1973.
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4 februari 1973
Heb de heer Van der Mey in Den Haag geschreven dat ik graag een aandenken aan
Emile van Konijnenburg zou willen hebben: iets wat hij altijd gebruikte, wat op zijn
bureau stond of een foto.15 Als tweede thema roerde ik Konijns archief aan: ‘Het zou
eeuwig jammer zijn als de door hem verzamelde data verloren zouden gaan.’ Ik vroeg
of het bespreekbaar zou zijn uit dit materiaal in overleg met de familie een boek
samen te stellen.16
In Bilthoven deelde mam mee dat broer Theo Spanje permanent had verlaten en
er niet wilde terugkeren. Tante Jetty haastte zich hierop in te haken en zei dat - omdat
Theo onvoorspelbaar was - in zo'n geval mam na schenking van de aandelen aan ons
ook op straat zou komen te staan. Notaris Meijer had opnieuw naar Bilthoven gebeld.
Men was tot de conclusie gekomen dat wat Theo had voorgesteld niet kon worden
uitgevoerd. Nu brak mijn klomp. Ik belde Theo. Hij vliegt vandaag terug naar Bilbao.
Er was daar niets aan de hand. Hij adviseerde mij de zaak met de heer Barents van
de AMRO te bespreken. Dineerde met mam en vermeed het hete hangijzer van de
ACF-aandelen.
Daarna reed ik naar Gerard Croiset, waar een bijeenkomst was belegd met Carel
Enkelaar, Klaas Jan Hindriks, Kees van Langeraad en Kees Buurman. Om te beginnen
vroegen we de paragnost of hij ‘zag’ waar de vermiste hersens van John F. Kennedy
zouden kunnen zijn. Ze waren oorspronkelijk in de National Archives opgeborgen
en nu onvindbaar. Hij beschreef een gebouw dicht bij het spoorwegstation van
Washington DC. Hij maakte een tekening.17 Hij zei met grote stelligheid dat ze daar
tweehoog achter stonden, maar dat niemand wist dat het JFK's hersens waren.
Vervolgens gaf hij aan hoe een lange man eruit zag, die in dat gebouw werkte en
wist waar die hersens waren.
Samen met Carel Enkelaar heb ik alle gesprekken met Croiset over de moord op
JFK vanaf het begin bijgewoond. Hij komt bijna steeds op dezelfde herkenningspunten
terug. Net als Jim Garrison, de Officier van Justitie in New Orleans, geeft ook Croiset
altijd weer de betrokkenheid van Cubanen bij de moord aan. Hij sprak over een
voormalige vaandrig, die zich een miskend genie voelde en die zich op ongeveer
twee kilometer af-
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De familie zou mij een kleurenfoto van Konijn toezenden.
Na dit uitvoerig met de familie besproken te hebben werd, echter enige jaren later het hele
archief van Emile van Konijnenburg vernietigd.
Zie bijlage 2 tekening van Gerard Croiset

Willem Oltmans, Memoires 1973

11
stand van het huis van De Mohrenschildt bevond. Hij bewoonde een huis langs een
zandweg, in een gribus, met een paar winkeltjes. Er was een muilezel en een kar, en
een muur langs een riviertje. Er waren zes tot acht mensen bij de schietpartij op
Dealey Plaza betrokken. Drie van de mannen hadden volgens Croiset geschoten op
JFK. De voormalige vaandrig had de schutters weggebracht. Hij had een maagoperatie
gehad, hield er een groot litteken aan over, waar hij mee te koop loopt. Bij deze man
woont een jongere kerel van 26, 28, of 30 jaar in huis, die een beschadigd en nog
maar half oor heeft.
Croiset gaf als reden op waarom George de Mohrenschildt mij de laatste tijd nogal
ontspannen had geleken, dat twee gevaarlijke mensen die bij de moord op JFK
betrokken waren geweest inmiddels waren overleden. Ik verbaas me altijd weer over
de schijnbaar exacte details die Croiset te voorschijn tovert. Terwijl we bij elkaar
zaten vroeg ik me af wie nog aan de onlangs overleden mevrouw Gerda Croiset zou
denken. Gerard oefende maximumdruk uit op de NOS dat ze nu eindelijk de zesenhalf
uur film, die we aan gesprekken over Dallas hebben verzameld, zou gaan uitzenden.
Hij blufte zelfs dat hij uit het buitenland andere aanbiedingen had gekregen, maar
dat hij op onze film wachtte.18 Op dat moment kruisten de blikken van zijn dochter
Nanny Croiset - die in een hoek van de kamer meeluisterde - en die van mij elkaar.
Zij glimlachte en voelde zich betrapt. Croiset verzon maar wat om de druk te
vergroten.
Carel vertelde aan Croiset dat George de Mohrenschildt mij zojuist had geschreven
dat hij zich van zijn vrouw zou laten scheiden. Croiset adviseerde hierop het volgende:
‘Ga naar die mevrouw toe en zeg tegen haar dat je altijd het gevoel hebt gehad dat
zij iets achterhield, ook om George juist te beschermen. En dan bied je haar aan haar
te helpen.’ Ik protesteerde tegen dit voorstel en zei het een smerige streek te vinden
om naar Jeanne de Mohrenschildt te gaan met een dergelijk verhaal, terwijl ik bij al
hun problemen eigenlijk altijd vanzelfsprekend achter George stond. Alle aanwezigen
lachten me hartelijk uit en vroegen waar ik mijn scrupules vandaan haalde. Iemand
zei: ‘Die George is toch ook een ploert? Dit sprak ik tegen, waarop Croiset mompelde:
‘Dat is hij wel en dat zal je nog wel merken...’ Een linke zaak.
In ieder geval werd besloten dat enige nieuwe door Croiset aangegeven informaties
zouden worden nagetrokken. Toen Kees

18

Die film is uit al dit materiaal tot 1991 nog altijd niet gemaakt, hoewel op gezette tijden
Enkelaar aankondigt dat hij ‘nu’ die film toch echt gaat produceren.
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van Langeraad terzake tot afspraken probeerde te komen werd het een gezwam van
jewelste, wat Croiset grenzeloos verveelde, vooral omdat hij dan waarschijnlijk
berekent (of ‘ziet’) dat er toch uiteindelijk niets van terechtkomt. Croiset was
voldoende ostentatief in het aangeven zijn buik er vol van hebben dat Buurman de
bijeenkomst opbrak. Klaas Jan vond dat Carel moest opbellen om excuses te maken.
Men schijnt er geen oog voor te hebben hoe onbeschoft Croiset zelf kan zijn. Carel
en Buurman vroegen om cognac. Zoon Heyman had uit de Kloosterhoeve wat flessen
gezonden. Toen de heren merkten dat het geen echte cognac was, lieten zij het staan
en namen whisky. Ongelooflijk om collega's zo zonder innerlijke beschaving bezig
te zien.
We reden naar het huis van Klaas Jan in Baarn, wel aardig, maar geen sfeer, geen
boeken, niets. Een zoontje werd uit bed gehaald om getoond te worden, wat ik
helemaal verkeerd vond. Een zwarte Deens dog gromde tegen alle gasten.
Carel wilde dat ik bepaalde gegevens in Dallas zou gaan natrekken. Klaas Jan
verklaarde dat hij dit wel even zou regelen.19 Ik vroeg me af wat Hindriks bedoelingen
eigenlijk waren. Het deed me aan gesprekken bij Bruna denken, wanneer je
voortdurend op je hoede moet zijn dat projecten waar je mee bezig bent door
buitenstaanders - en ze hebben er vaak niet eens een geldige reden voor nodig - niet
worden gedwarsboomd, geschaad of zelfs getorpedeerd.
De Journalist vermeldt het NVJ-protest bij Schmelzer.

5 februari 1973
Keizer Haile Selassie van Ethiopië heeft bij de tiende verjaardag van de Organisation
of African Unity in Addis Ababa gezegd dat heel Afrika in 1983 van buitenlandse
overheersing bevrijd zal zijn. De keizer was droevig gestemd dat noch het Portugese
kolonialisme, noch het racistische regime in Zuid-Afrika door Afrikanen onder de
voet waren gelopen. Chief Simeon Adebo noemde in de Times een van de voornaamste
problemen van Afrika ‘its low agricultural productivity.’ De Afrikaanse boeren zijn
over het algemeen analfabeet gebleven en kunnen zelfs geschriften over moderne
landbouwmethoden niet lezen, laat staan toepassen. Ook op technisch gebied bestaat
vrijwel nergens in Afrika een opleiding. Ambassadeur Adebo onderstreepte dat
Engeland in 1946 de eerste universiteit in Afrika opzette, waarschijnlijk in Nigeria,
wat hij er niet bij vermeldde.20

19
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Hindriks regelde helemaal nooit iets in de JFK-affaire.
The New York Times, 4 februari 1973.
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De inkomensongelijkheid op het zwarte continent moet een constante doorn in het
oog van negers zijn. Charles Mohr meldt uit Johannesburg dat in 1972 de eerste
aanwijzingen voor meer gelijkheid in de beloningen waarneembaar zijn. ‘The
Government says it has no objections to higher wages for blacks, but has shown a
reluctance to permit more training and employment of blacks in traditionally white
jobs,’ schrijft Mohr. In Durban is onrust ontstaan als gevolg van massale stakingen
door Zoeloes voor hogere inkomens. De meeste zwarte gezinnen in Natal hebben
een maandelijks inkomen van 120 dollar. Het is nu eenmaal de realiteit van het
industriële tijdperk dat wie niets kan of weet op de laagste trap van de ladder blijft
hangen. De vraag is: hoe vijzel je de massa van Afrika in een recordtempo op naar
een niveau van wel iets weten en kunnen en daardoor ook in staat zijn meer te kunnen
verdienen. Haile Selassie wil het zwarte continent bevrijd zien. Maar daarmee zijn
de breinen van negers niet op het niveau gebracht van hun partners in de rest van de
wereld.
In dit verband wil ik Frantz Fanon lezen, de zwarte psychiater uit Martinique, die
zich bemoeide met de Algerijnse vrijheidsstrijd, en zelfs met de Zwarte Panters van
Eldridge Cleaver en diens vrienden in Amerika. Hij hield zich bezig met de
psychologische werkelijkheid van zwart- of gekleurd-zijn in een wereld die door
blanken wordt overheerst. Fanon concentreerde zich op de vraag: ‘How can a black
man in a white world assert the reality of himself against the white man's idea of
him? He came to see with increasing conviction that nothing he could be or do would
alter the other's stereotype and that he could only become more visible as he
approached the white man's vision of the black - an action that meant the death of
the Self.21 Waar Fanon zich vooral tegen verzette was om van Afrika een derde Europa
te maken. ‘Het Westen heeft een avontuur van de Geest willen zijn. In naam van de
Geest, van de Europese Geest wel te verstaan, heeft Europa zijn misdaden
gerechtvaardigd en de slavernij goedgepraat, waarmee het viervijfde deel van de
mensheid gevangen hield (...). Als we Afrika willen veranderen in een nieuw Europa,
of als we Amerika willen veranderen in een nieuw Europa, laten we dan het lot van
onze landen maar in handen van de Europeanen leggen. Ze zullen het beter kunnen
dan de meest begaafden onder ons (...).’22
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Thomas Lask, The New York Times, 13 januari 1973.
Frantz Fanon, De verworpenen der Aarde, Bruna, 1971, pp. 237-240.
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Frantz Fanon stierf in 1961 aan leukemie. Hij botste met orthodoxe communisten,
omdat hij bepleitte dat het noodzakelijk was bij het bereiken van revolutionaire
doelstellingen: ‘that also individual violence was beneficially therapeutic in shoring
up the psyche of the oppressed person.’ Fanons benadering is daarom belangwekkend
omdat ontwikkelingen in China, de Sovjet-Unie en Oost Europa hem in 1991 in het
gelijk stellen. Marxisme-Leninisme, zoals het aan de andere zijde van de Berlijnse
muur wordt toegepast, zal gedoemd zijn te mislukken omdat de psyche - die
onvermijdelijke realiteiten van de hogedrukpan in het hoofd van ieder individu compleet wordt veronachtzaamd. Misschien slaagt men erin met vuurpelotons en
een KGB de deksel voor langere tijd op het potje te houden, maar eens zal de
temperatuur van de koorts van onvrede zodanig stijgen dat een uitbarsting
totstandkomt.
Wat het na-apen van Europa door de rest van de wereld betreft zou Fanons liefste
wens niet in vervulling gaan. Met het ontploffen van het Marxisme-Leninisme in
Oost-Europa en de USSR blijkt men ook daar juist vooral wel als West-Europa en
Amerika te willen leven. De snelheid waarmee Pepsi Cola, blue jeans, Kentucky
Fried Chicken, de minidramaserie Dallas en het tijdschrift Playboy de minds en
bodies van honderden miljoenen mensen ten oosten van Berlijn overspoelen toont
aan dat uiteindelijk de Euro-Amerikaanse levensstijl bepalend gaat zijn voor alle
mensen op deze planeet, inbegrepen Afrikanen. In 1991 zie ik dit dagelijks in
Johannesburg, nu alle symptomen van de bevrijding van Zuid-Afrika en de afschaffing
van apartheid een feit gaan worden.

6 februari 1973
Gisteren zei ik tegen mam dat ik dacht dat als ik maar regelmatig zou studeren, ik
behoorlijk piano zou kunnen spelen. Haar reactie: ‘Waarom doe je het dan niet? Dan
ben je van alle problemen af. Rubinstein is toch ook 87, dus je zou nog 40 jaar kunnen
spelen.’
Vanavond dineerde ik met mam. Het eerste wat zij vroeg was of ik behoorlijk
piano had gestudeerd. Zij was het eens dat gezien Böttchers lamentabele houding ik
hem uit mijn boek moest weglaten. Peter zei ook al: ‘Heb nu niet weer medelijden,
laat hem eruit.’ In plaats van Böttcher neem ik Hans Linnemann, hoogleraar in de
ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, die aan het tweede
Wereldproject van de Club van Rome werkt, samen met Jan Tinbergen. En ik eindig
mijn boek met Aurelio.
Peters sloffen stonden op de trap. Dat maakte me triest. We zijn niet zoals vroeger
als we samen zijn. We lachen nog wel, maar
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er ontbreekt een zekere inspiratie, wanneer we in het Americain aan de boerenkool
zitten. Wat mij betreft komt dit, omdat ik in belangrijke mate ben bekoeld tegenover
hem. Ik weet nooit echt wat hij doet. Wanneer hij met zijn tas arriveert, kan hij net
zo goed uit Tilburg als uit Düsseldorf komen. Van de zomer wil hij naar zijn
Amerikaanse vriend Dane in San Francisco gaan. Ik heb ook geen enkele behoefte
meer om met Peter te spelen of te vrijen, zoals met Frits of Erik. Er verandert iets,
of misschien is dit al gebeurd.

8 februari 1973
De eerste krokussen zijn uit, in een prachtige paarse kleur.
Frank Wiering van de VPRO belt om te zeggen dat de film die hij van me maakte,
o.a. met opnamen op de begrafenis van Emile van Konijnenburg en ook bij mij thuis
aan de vleugel, vanavond in Het Gat van Nederland zal worden uitgezonden.
Lieve brief van Casper Bake.

23.15 uur
De VPRO-film werd uitstekend gepresenteerd. Ook een beetje als herinnering aan
Konijn aan wiens plotselinge heengaan ik voortdurend denk. Professor Wertheim
belde direct na de uitzending op: ‘Er zaten interessante dingen in. Je werd serieus
gebracht.’ Bibeb belde vervolgens: ‘Ik wil een interview met je maken. Je was
indrukwekkend en echt...’ Daarop meldde Peter zich: ‘Je was precies zoals je bent,
Willem. Ik hield wel mijn hart vast, maar het was erg goed. Je kwam integer en
serieus over.’ Erik van der Leeden belde dat hij er zeer van had genoten. Ik schreef
Frank Wiering meteen een briefje, heet van de naald, om hem hartelijk te bedanken.

9 februari 1973
Als reactie deed ik geen oog dicht. Onrust vanwege de film. Er belden mensen op
uit Kaapstad, die zeiden broer Hendrik uitstekend te kennen. Hij had echter nooit
een woord over mij gesproken, dus ze waren zeer verrast geweest door deze film.
Eens had deze meneer die opbelde een artikel over mij aan broer Hendrik getoond,
die daarop zou hebben gezegd dat hij nooit meer naar Holland terug kon keren, omdat
hij dan wegens mij zou worden gearresteerd, of door wat ik tegenover hem zou
hebben ondernomen. Dit krankzinnige telefoontje also kept my head spinning.
Mam zei vanmorgen de film ‘aardig’ te hebben gevonden. ‘Je pianospel viel nog
mee, maar het was niet goed opgenomen, je
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zag zo bleek.’ De inleiding had zij rubbish gevonden, maar geleidelijk was het
inderdaad beter geworden. Ik vroeg me af wat er echt in mam kon zijn omgegaan
toen ik zei dat ik mijn dagboeken was begonnen uit gebrek aan perfecte communicatie
als kind, maar ook dat ik mijn moeder altijd dankbaar zou zijn ‘dat zij mij vanaf mijn
vierde jaar solfège had geleerd...’
Ruslan Abdulgani belde en zei dat ik eruit had gezien als een kleinzoon van
Lodewijk XIV. En Nettie Klein-von Baumhauer: ‘Ik vond je prachtig mooi...’ Maar
haar moeder begreep nog altijd niet waarom ik de resterende 2.250 gulden die ik van
haar leende nog altijd niet had terugbetaald. Dat is waar. Ik kom er maar niet toe,
want ik leef tenslotte vrijwel permanent met mijn hakken over de sloot.

10 februari 1973
Hoherodskopf, Hungen
Telefoneerde mam eerst om haar te feliciteren met broer Hendriks verjaardag.
Peter heeft gisteravond in Tilburg een lezing gehouden over het boek Van de koele
meren des doods van Frederik van Eeden.23 Ik dacht aan hem. Ik ben er op zijn
aandringen in 1969 in begonnen, maar kwam nooit verder dan pagina 31.
Bereikte Casper gisteravond om 17.30 uur in West-Duitsland. Hij woont hopeloos
bij een hospita, burgerlijke nosy people, afschuwelijk. We reden naar Hamburg en
overnachtten in Hotel Hamburgerhof. Op de terugweg naar Hungen maakten we een
wandeling door de bossen. Bij de invallende duisternis zagen we nog vier of vijf
reeën. Ze verdwenen met reuzensprongen in het kreupelhout. De lucht was er zuiver
en heerlijk. De tweede nacht sliepen we in Hungen.
Stopte op de terugweg eerst in Bilthoven. Mam en tante Jetty hadden het een ramp
gevonden op mijn film te moeten wachten bij de VPRO terwijl ze eigenlijk op een
ander kanaal naar schaatswedstrijden hadden willen kijken. Maar direct na mij konden
ze de rest nog uitstekend volgen.
Bij Bruna leek een revolutie tegen Jan Buis uitgebroken. Ze willen geen hardcover
en een paperback, maar alleen een paperback voor vijfentwintig gulden uitgeven.
Misschien is dit inderdaad beter. Ik ben er niet tegen. Er was nog steeds geen geld
voor mij, als toegezegd. Ellen van der Ploeg, secretaresse van Buis, was de eerste
die de VPRO-film niet goed had gevonden. Ze zei vooral tussen de regels door te
hebben geluisterd:
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Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1969.
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‘En waarom zeg je dat je een dagboek begon uit gebrek aan communicatie met je
vader?’ Ze vond ook het gebruik van Engelse woorden hopeloos en het gooien met
namen van Freud en Goethe onnodig.24
Nauwelijks thuis belde dr. Anton Constandse25 om me te gelukwensen met de
VPRO-film. ‘Die opnamen hadden poids zei hij: ‘Ik vond het erg goed.’ Ik vroeg of
hij hier kwam eten met Ruslan Abdulgani, ‘maar die is naar Suharto overgelopen,’
zei hij direct. Dat was ook gedeeltelijk waar.
Jan Bank zwaaide de makers van het Gat van Nederland vrij uitgebreid lof toe:
‘zoals in gesprekken met Victor van Vriesland, mr. G.B.J. Hiltermann en Willem
Oltmans.’ Herman Hofhuizen schreef in De Tijd: ‘Ronduit meesterlijk in zijn soort
was het televisieportret van de journalist Willem Oltmans die bij tijd en wijlen het
lieve vaderland in een merkwaardig, onkies soort opschudding weet te brengen. Hij
schijnt met het plan rond te lopen na zijn dood zijn “gedachtewereld” ter beschikking
te stellen van de wetenschap, zoals sommigen dat met hun lichamen doen. Welke
tak van wetenschap hij daarbij op het oog heeft bleef in het vage. Mij dunkt dat hij
de medische toch moeilijk zal kunnen passeren. De documentaire verdient in ieder
geval een plaats in het filmmuseum.’
Henk Hofland moffelde het filmpje over zijn voormalige Nijenrode-vriend en
Handelsbladcollega opzettelijk in zijn televisieoverzicht weg.26 Bibeb belde erover
op. Zij zei Henk Hofland ‘klein’ te hebben gevonden in zijn reactie. Zij had met
Rinus Ferdinandusse overlegd: eind maart wilde zij een interview voor Vrij Nederland
met me maken. Leo Riemens mag blijkbaar mijn naam niet in De Telegraaf zetten
en sloeg de uitzending helemaal over. Zo gaat dit in Holland met het Gat van
Nederland.
Theo Cammann belde. Peters spreekbeurt27 over Frederik van Eedens boek was
prima verlopen. Hij had er een 7-8 voor gekregen. Direct daarna was Peter naar
Düsseldorf afgereisd.
Casper Bake gaf mij een advies. Hij had een paar glaasjes wijn op bij ons avondeten
en zei dat hij me niet bescheiden genoeg vond, bijvoorbeeld over de Club van Rome.
Hij had bij de studenten een weekkrant opgezet. Toen hij zijn opvolger hoorde zeggen
dat hij dit had gedaan, had hij zich hierover niet op-
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Na al die jaren Amerika denk ik bijna steeds in het Engels.
Bij wie ik mijn journalistieke loopbaan begon.
Alle drie de overzichten verschenen op 9 februari 1973.
Peter moest voor zijn atheneumexamen dit boek bespreken. Of liever, ik weet dat het zijn
keuze was.
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gewonden en gedacht: ik heb er veel van geleerd en daarmee uit. Hij vond dat ik dit
voortaan ook moest doen.
Ik heb hier fel op gereageerd wat hem, geloof ik, pijn deed. Maar ergens ‘rook’
ik advies van buitenaf. Ik ben altijd automatisch méfiant voor zogenaamd nobele
houdingen en quasi ‘verstandig’ gedrag. Wil graag in aanmerking nemen dat de lieve
jongen 24 jaar is, maar een gezonde clash ga ik nooit uit de weg. Het bracht ons
eigenlijk tot dieper contact. Ik onderstreepte bijvoorbeeld dat een schoolkrant in
Arnhem iets anders inhield dan gelieg van de minister van Buitenlandse Zaken ten
aanzien van Indonesië en dat zijn eigen motto - van kinds af aan bijgebracht - tenslotte
de bereidheid veronderstelde ook om de eerlijkheid der dingen te willen knokken.
Een ander punt van wrijving tijdens onze twee dagen en twee nachten in Duitsland
was dat hij altijd weer voorstelt naar bars te gaan om wat te gaan drinken. Dat noemt
hij dan ‘gezellig’, terwijl er een beslist ‘nee’ van mij tegenover staat. Die zuiprage
mag studentikoos lijken, maar wat mij betreft had er van huis uit behalve het in acht
nemen van eerlijkheid ook best ingepompt mogen worden dat drank als regel
vermeden behoort te worden.

12 februari 1973
Droomde dat ik bij Luns en zijn echtgenote en dochter was en hem zielig vond,
terwijl ik deed alsof ik hem eigenlijk wel aardig vond. In ieder geval maakten we
een gentleman's agreement dat ik hem eerst zou inlichten en met hem spreken voor
ik nieuwe acties tegen hem zou ontketenen.
Minister Schmelzer heeft de NVJ geantwoord over de zaak-Begemann. Ik deelde
de heer Jongerius vandaag schriftelijk mee dit antwoord niet acceptabel te achten.
Dr. Gerald Barney heeft namelijk helemaal geen informatie bij Begemann over mij
ingewonnen maar gewoon verteld dat we hadden geluncht en met wie. Daarop heeft
Begemann, als diplomaat van de Nederlandse ambassade, ongevraagd een tirade
over mij afgestoken, die op character assassination van de zijde van de overheid
neerkwam.28
Het gesprek met Aurelio als sluitstuk van mijn boek is perfect. Enkie Feldhaus-van
Ham maakt mij er op attent dat ik in de 1972-uitgave van Het aanzien van 1972 sta
vermeld.29
Broer Theo schrijft opnieuw over de ACF-aandelen die man in haar bezit heeft en
die momenteel op acht ton staan. Hij schijnt
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Zie brief van minister Schmelzer, bijlage 3.
Het aanzien van 1972, Amsterdam Boek, zie bijlage 4.
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niet meer te hopen op een beter management van mams vermogen en blijft er bij dat
reeds nodeloos veel geld verloren is gegaan.
Time publiceert een opmerkelijke reportage, waaruit naar voren komt dat wat ik
hier van de BVD ondervind in Washington ook de gewoonste zaak van de wereld is.
Jack Anderson en zijn medewerkers staan onder voortdurend toezicht van de FBI en
nu is Andersons voornaamste reporter, Leslie H. Whitten, zelfs door de FBI in
hechtenis genomen. Het smoesje is dat hij op onrechtmatige wijze in het bezit was
gekomen van documenten, die eigendom van de overheid waren. Indiaanse militante
revolutionairen hadden de stukken uit het Bureau of Indian Affairs in Washington
gestolen. Uit Andersons kolommen in de pers bleek dat hij er steeds vaker gebruik
van maakte. Hier smokkelen ze via een van je beste vrienden een Telegraaf-fotograaf
in je huis om je als communist te kunnen afschilderen, omdat je sovjetcontacten hebt
opgebouwd.30
In Televizier krijgt Gerard van het Reve gelegenheid de grootst mogelijke onzin
uit zijn nieuwe boek Lieve Jongens voor te lezen. Er moeten al in de voorverkoop
40.000 exemplaren van zijn verkocht.
Joop van Tijn over de VPRO-film: ‘Je bleef recht overeind, erg goed. Ageeth zat
met rode koontjes te kijken...’ Fred en Elly de la Bretonnière hadden er een hele
discussie over gehad. Fred zei: ‘Je kwam wel als bohémien over...’
Drs. G. van der Mey schrijft dat Van Konijnenburg zelf een foto had uitgezocht
die naar vrienden zou kunnen worden gezonden en dat ik er ook eentje zou krijgen.
Wanneer zijn bezit zou zijn getaxeerd zou men in zijn boedel naar een aandenken
voor mij zoeken.31 Als uitvoerder van het testament heeft hij zich verder te houden
aan strikte instructies, die Van Konijnenburg dienaangaande heeft gegeven. Dit
betreft eveneens zijn uitgebreide documentatie ten aanzien van de Nieuw-Guinea
affaire en de groep-Rijkens. Hij kan er verder geen mededelingen over doen, want
zelfs die vrijheid schijnt hij niet te hebben.32 Het zou doodzonde zijn als dit
bewijsmateriaal met beslist historische waarde - zeker na alle leugens die van
overheidszijde over ons zijn verspreid - verloren zou gaan. Wat kan ik doen?

14 februari 1973
Het celloconcert van Benjamin Britten begin ik mooi te vinden.
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Dat aandenken zou nooit worden gevonden en ik heb er natuurlijk geen tweede keer om
gevraagd.
Brief d.d. 10 februari 1973.
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Gisteren was ik om 15.00 uur bij Frits van Eeden van wie gisteren een lange
openhartige brief aan Peter en mij was gekomen. We reden naar Erik van der Leeden
en haalden hem uit bed. Hij zag er slecht uit, te mager. Maar zijn ogen troffen me
opnieuw als pure animal, pure nature. Hij had de VPRO-film eigenlijk ‘te lief’
gevonden. Frits nam intussen bij Erik een douche en kwam met zijn lekkere blote
lijf bij ons in de kamer, op het kokette af. Frits was praterig en plaisant. Hij gaf me
weer dagboeken mee in bewaring. Hij praat schetsend en illustreert zijn verhalen
uitstekend. Hij vertelde bijvoorbeeld over een affaire met een bootwerker op de boot
naar Harwich. Later zijn we met z'n allen naar Fred en Poek Zumpolle in Wassenaar
gegaan en in Scheveningen gaan eten. Frits vroeg mij om bij hem te blijven slapen,
maar ik aarzelde. Ben door de sneeuw naar huis getuft.
De heer Jongerius van de NVJ belde en adviseerde me om de advocaat Max Rood
in te schakelen om die diplomaat in Washington, Begemann, in rechten aan te spreken.
Maar dat gaat ook weer geld kosten en komt me slecht uit.
Hofland heeft natuurlijk, precies zoals ik verwachtte, uitgebreid over Gerard van
het Reve bericht in zijn televisierubriek voor de NRC en niet verzuimd te vermelden
dat het Van het Reve was gelukt een wind in een wijnglas te laten. Ik denk eigenlijk
dat we helemaal geen vrienden meer zijn, maar dat is iets dat ik me nog steeds niet
kan voorstellen. Na 25 jaar?
Een lieve brief van mevrouw Hartini Sukarno met een foto van haar zonen Taufan,
de oudste, een beetje hip en lang haar, en Bayu, die in menig opzicht inderdaad op
Bung Karno lijkt. Ook een opname van haar zelf bij een huwelijk.
Zij schrijft: ‘Reeds drie jaren heeft Bapak mij voorgoed verlaten en de stilte en
eenzaamheid in mij is soms onhoudbaar. Ik tracht bezigheden te zoeken, maar helaas
is me dit nog niet gelukt. Om mijn tijd te vullen lees ik daarom veel, ook onmogelijke
kranten en tijdschriften. Pas nu voel ik wat Bapak voor me heeft betekend. Toen hij
nog leefde kon ik het niet voldoende waarderen. Hij is alles voor me. Hij heeft me
op zo'n hoog voetstuk geplaatst, zo'n man als hij zal ik nooit meer vinden. Ik bid tot
God, moge Hij Bapak een goede plaats geven naast hem en moge God hem vergeven
voor al zijn zonden.’

15 februari 1973
Gisteren besprak ik de brief van notaris Meijer d.d. 12 februari met mam in Bilthoven.
Mam zat op de pianokruk en toen ik onderstreepte dat Theo misschien gelijk had en
notaris Meijer
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gewoon achterliep zei ze nota bene: ‘Maar dan dien ik als proefkonijn.’ Hierover
raakte ik buiten mezelf van woede en dreigde met weggaan. Hoe kan zij zoiets
denken? Maar zij gaf aan dat Theo steeds over ‘zeven jaar’ sprak terwijl vader nog
geen zes jaar geleden is overleden. Ook memoreerde zij opnieuw hoe Theo direct
na de dood van vader haar hele bezit wilde overnemen en gaan beheren. Dit had haar
zeer upset gemaakt en zij het nooit meer kunnen vergeten. Ik vind dit zeer begrijpelijk
en eigenlijk deel ik haar gevoelens in die affaire. Theo is crazy to even suggest such
shit.
Ik legde haar echter uit dat ik wel enige belangstelling voor mijn erfdeel had, dat
ze met zoveel zorg voor ons alle drie bijeen had gehouden, omdat ik dit later als ik
oud was als enige zekerheid zou hebben, na een leven lang self-employed te zijn
geweest. En dan zei ze weer plotseling: ‘Soms wilde ik dat ik helemaal niets had,’
en ook dat ging me dan weer door merg en been. We gingen wel naar Lage Vuursche
om te dineren, maar ik genoot er deze keer helemaal niet van, want we kwamen
steeds weer op dit shit-onderwerp terug.
John van Haagen heeft de VPRO-film gezien. Onafhankelijk van Ruslan Abdulgani
zei hij eveneens: ‘Ik dacht waar zou zijn degen hangen als een Franse edelman.’33
Hij vond wat ik over Sukarno had gezegd ‘historisch belangrijk’. Daarop zei hij:
‘Eindelijk ziet het publiek eens dat er een mijnheer Oltmans is en wat hij heeft te
zeggen (...). De moderne jeugd, die jou ziet pianospelen, krijgt tranen in de ogen.
Waar vind je tegenwoordig nog iemand die zoiets kan? Je hebt je wolkenpad verlaten.34
En je hebt je files (dagboeken) daar als een monument laten neerzetten.’ Ik merkte
op dat hij afgemetener en bedachtzamer als anders sprak. Hij gaf me gelijk en zei
dat dit een gevolg was van het feit dat hij nu bij de GEM (Graan en Elevator
Maatschappij in de Rotterdamse haven) voorzitter van de ondernemingsraad was en
de vergaderingen moest leiden.
Stan Huygens vermeldt in De Telegraaf35 een gesprek tussen Henk van Stipriaan
en Gerard van het Reve over Lieve Jongens. Op de vraag of hij een rechtse man was,
antwoordde de volksschrijver nummer één - of is dat Jan Cremer? - ‘Ik ben tegen
concentratiekampen, dus ik ben tegen links. Ik ben voor persvrijheid, dus ik ben
tegen links. Ik ben rechts (...).’ Je zult toch met zulke onzin de geschiedenis ingaan.
Van Stipriaan voerde terzake aan dat er heel wat landen waren met rechtse regimes,
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Ruslan had immers bij mijn film aan Lodewijk XIV moeten denken.
John noemde mij altijd ‘een wolkenjager’.
De Telegraaf, 14 februari 1973.
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waar ook concentratiekampen waren gevestigd, zoals Indonesië. En wat antwoordde
deze flikflooier? ‘Ja, maar toen Sukarno 90 procent van de nationale begroting
opslorpte en de gevangenissen vol zaten toen deed niemand een mond open...’ Thomas
Lepeltak vermeldt niet wat Van Stipriaan hierop heeft gezegd. Het kan nauwelijks
iets anders zijn geweest dan: Reve, je kletst uit je nek. Hield die man zich nu maar
bij zijn lieve jongens, want tot iets anders is hij kennelijk niet in staat. Sukarno heeft
éénmaal een doodvonnis van een Darul Islam-terrorist ondertekend en hij heeft er
weken over gedaan om tot dit besluit te komen. Suharto liet een miljoen boeren,
buitenlui en Sukarnisten vermoorden en zette meer dan 100.000 mensen op een
afgelegen eiland (Buru) in concentratiekampen. Maar dat zijn blijkbaar details die
deze schrijver op ‘zijn geheime landgoed’ zijn ontgaan. Een vergelijking trekken
tussen Sukarno en Suharto is als tussen Willem van Oranje en de hertog van Alva,
waarbij Reve aan de kant van Alva staat.
Joop van Tijn stapte binnen. We spraken anderhalf uur samen. Morgen om 10.00
uur interviewt hij Ruslan Abdulgani voor Vrij Nederland. Ook dat is geregeld.
Bruna heeft nu eindelijk een cheque van 5.000 gulden gegeven. Deze week gaat
mijn Club van Rome- boek in productie. Dit resultaat windt me zeer op. Thor
Heyerdahl zond zijn tekst juist op tijd in, met een aardige brief.36
Julian Spoor had via André gehoord dat iedereen het VPRO-filmpje prima had
gevonden. Ik heb haar om 19.30 uur opgehaald. Zij luchtte haar hart over André,
maar uit egards tegenover hen beiden maak ik er geen notities over.

16 februari 1973
Telefoon: ‘Mijnheer Oltmans?’
‘Ja.’
‘Ik wil zo graag een lekkere dikke geile lul zien...’ Bam. Hoorn op de haak.
Nederland anno 1973.
Vanmorgen heb ik in Laren een TR 6 besteld: rood met zwart leer. Peter: ‘Heb je
dat besluit zonder mij genomen?’ Casper: ‘Hè, hè, je hebt de knoop doorgehakt.’
Joop van Tijn is zo aardig even te bellen dat het gesprek met Abdulgani prima
was verlopen; hij gaat maandag verder.
Haalde Richard Thieuliette op. Hij was lief en affectionate. Hans Geerlofs had
sinds Kerstmis niets laten horen. Richard wil dit jaar beslist naar India gaan.37 Hij
ziet in dat hij niet de rest van
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zijn leven horoscopen kan blijven trekken. Tegen middernacht rolde hij een
drugsstrootje - ik weet niet wat het was - nam een bad en bleef slapen.

17 februari 1973
We haalden Joop van Tijn op in Nieuwendam en reden naar de stad. Professor Wim
Wertheim gaf om 10.30 uur zijn afscheidscollege over Eclips van de eliten. Er waren
fraaie passages in zijn redevoering, maar ik vroeg me af of zijn inzichten mogelijk
met China te maken hadden. Voor mijn gevoel slaan ze in West-Europa als een tang
op een varken. Hoe denkt hij hier de elites de laan uit te krijgen? Via een rode
revolutie? Chinese methoden zullen hier nooit werken, want de welvaart heeft reeds
veel te veel minds vervuild. Wertheim refereerde enkele malen aan de Club van
Rome-bonzen. Anderen zouden de samenleving hervormen, zeker niet de heren van
deze elitaire groep.
Achter me zat een mij onbekende Indische dame. Zij begon ongevraagd: ‘U zou
een leugendetector niet goed doorkomen.’
‘U bent zeker tegen Sukarno,’ zei ik, maar in werkelijkheid was ik woedend over
de impertinentie. Ik werd bovendien knalrood.
‘Ik ben voor de waarheid,’ antwoordde ze. Ignoreerde haar verder.
Om 17.00 uur arriveerde ik in Hungen. Geen Casper. Hij was met Tjakko nog bij
de skilift. Gezellig.38
Toen Casper binnenkwam zag hij er uitermate aantrekkelijk uit: een gele coltrui,
een ruwe schapenwollen trui. Hij was in Frankfurt de sneeuwboots gaan halen, die
we samen hadden gezien.
Hij stelde voor om in het Stadttheater in Giessen naar de operette Die
Csardasfürstin te gaan. Het was niet om te doen. We zijn niet gebleven en eindigden
in kamer 40 van Hotel Kübel. ‘Eigenlijk schuilen we allemaal bij elkaar,’ zei ik tegen
hem.

19 februari 1973
Reed gisteren van Hungen naar Willen bei Wollerau buiten Zürich. Logeerde bij
broer Theo en Nellie. Vanmorgen zijn we samen naar het bankiershuis Vontobel
gegaan, waar ik wat geld van mijn rekening opnam. Vertrok om 11.30 uur uit Zürich,
was om 12.30 uur in Bern en om 14.00 uur in Genève.
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Bereikte om 17.00 uur Grenoble, waar Peter was voor een HOM modeshow. Ik heb
een Viva39 voor hem meegebracht, waar hij op vijf kleurenpagina's ‘Knip uit, plak
op, trek aan’ staat.40 Ik vond hem om 19.00 uur in Hotel du Louvre. Ik ontdekte
meteen dat hij een kamer deelde met Georg, de vriend van Peter Gottmer. Maar hij
wees een derde bed aan en zei dat hij daarop had geslapen. Ik geloofde hem niet. Hij
zag de uitdrukking op mijn gezicht en onze eerste scène was onderweg. Ik belde
Dewi in Gland op, die heel spontaan vroeg of we kwamen logeren op Villa Rajada.
De stemming veranderde gelukkig weer. We dineerden ergens in een restaurant op
weg naar Genève, waar we om 23.00 uur arriveerden. We waren om 23.30 uur in
Gland en het was enig zoeken om de oprijlaan van het huis te vinden. Dewi en
Francisco Paesa, die we voor het eerst ontmoetten, waren allerhartelijkst. Tot diep
in de nacht zitten praten bij een drankje.

20 februari 1973
Villa Rajada, Gland
Vandaag rijden we naar Parijs. Ik belde eerst Casper in Hungen en Peter riep: ‘Zeg
tegen hem dat hij oefeningen doet voor zijn body.’ Hij was verrast dat we hem vanuit
Dewi's villa belden. Ik zei dat ik hem ook een keer naar Gland wilde meenemen.41

21 februari 1973
Peter en ik overnachtten als altijd in Hotel Vendôme en reden vandaag terug naar
Amsterdam. Na een zalmdineetje op het Centraal zette ik hem op de trein naar Keulen
voor een andere HOM-modeshow.
Nauwelijks thuis belde André Spoor. Omdat André een affaire is begonnen met
de babysitter van hun zoontje heeft Julian een zelfportret dat zij André indertijd had
geschonken uit haat en nijd aan haar psycholoog Henk Jurriaan weggegeven. In de
geest van: jij de babysitter, ik jouw portret. André schijnt in een vlaag van woede en
opperste kordaatheid naar het huis van deze meneer te zijn gestapt, het schilderij van
de muur te hebben genomen en bij het verlaten van het pand een glazen deur achter
zich dicht te hebben gekwakt op het moment dat Jurriaan kwam aanstormen. De man
schijnt door het glas te zijn gelazerd. André was kennelijk in uiterste paniek.
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Ik belde Julian, die blijkbaar niet vermoedde dat ik van het incident reeds op de
hoogte was en me in geuren en kleuren het verhaal vertelde. Zij vermeed te vermelden
dat zij oorspronkelijk het schilderij aan André had geschonken. Dit wist ik uit haar
te krijgen, waarop zij dit ook toegaf. Daarop maakte ik haar duidelijk dat dit schenken
het verhaal ingrijpend anders maakte en André wel eens gelijk zou kunnen hebben.
Zij vond haar man ‘laf’ om met een auto met draaiende motor voor de deur een
dergelijke stunt uit te halen. Hij had het schilderij bovendien weer in zijn kamer aan
de oorspronkelijke spijker gehangen. Zij noemde dit ‘een uitdaging.’ Bovendien was
ze razend dat hij onmiddellijk na deze gigantische scène naar een diner op de Franse
ambassade was vertrokken.
André belde later om te informeren wat Julian allemaal had gezegd en voegde me
toe: ‘Ik heb enorm veel hoop op jou gevestigd.’ Ik vraag me echter af of er iemand
in de hele wereld een lijmpoging tussen die twee met succes zou kunnen ondernemen.
Als er al een tweede dame in het spel is kan je zoiets vergeten. Bovendien ben ik
geneigd - zoals ik in de affaire-Hofland achter Mimi sta - deze keer achter Julian te
staan. Geen wonder dat Spoor en Hofland zulke prima kameraden zijn. Ze behandelen
hun dames als voetveeg, wanneer het in hun kraam te pas komt. En wat de gevolgen
voor de inmiddels verwekte kinderen zijn is verder evenmin een punt van overweging.
Ze doen eigenlijk allebei maar raak. Ik doe dit ook - met jongens - maar ik heb geen
duurzame eed gezworen, aan niemand en niet de verantwoordelijkheid voor een
kind(eren) op mij genomen.
Er zijn nog heel wat aantekeningen uit te werken van de korte reis met Peter.
In Zürich had ik een diepgaand gesprek met Nellie.42 Ik vertelde haar mijn jeugd
als rampzalig te herinneren. Eigenlijk kwam voor het eerst de gedachte bij me op
dat dat misschien de reden was waarom wij geen van drieën misschien kinderen
hebben gekregen. Maar tegelijkertijd heb ik onderstreept dat onze ouders hun uiterste
best deden ons allround op te voeden en hiervoor hadden zij alles over. Wij mochten
alles en kregen vrijwel alles. Maar het ontbrak aan menselijk contact. Ik legde uit
dat onze ouders beiden uit gescheiden huwelijken waren voortgekomen en dit de
reden moet zijn geweest dat ze zelf geen raad wisten met hun affecties voor ons. Ik
beschreef mijn uiterst gespannen verhouding met mam als kind - ook wat betreft de
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cellolessen - en de fikse straffen die werden uitgedeeld - maar benadrukte dat ik haar
nu eeuwig dankbaar ben dat ze mij een passie voor muziek had bijgebracht.
Op een gegeven moment bracht ik ter sprake dat mij ter ore was gekomen dat
broer Hendrik niet naar Nederland durfde, bang dat hij door mijn toedoen bij terugkeer
in Zuid-Afrika zou worden gearresteerd? Dat was omdat De Telegraaf had gemeld
dat ik Russen op bezoek had gehad en dus communist was. Aangezien communisten
in Zuid-Afrika werden gearresteerd, wilde hij niet het risico lopen in moeilijkheden
te komen omdat ik communist zou zijn. Nu ging mij een licht op over de eerder
ontvangen telefoon. Nu begrijp ik ook dat broer Hendrik vanuit Zwitserland weer
terugvloog naar Kaapstad. Maar wat een grenzeloze waanzin. En kon niemand, ook
Theo of Nellie niet, hem duidelijk maken wat er werkelijk in mijn huis was gebeurd?

22 februari 1973
In Grenoble was ik stinkend jaloers geweest toen ik ontdekte dat Georg en Peter in
een kamer sliepen. Wilde niet geloven dat Peter apart in een bed had gepit, maar uit
alles kon ik later opmaken dat het wel waar was geweest. De zoveelste botsing was
het gevolg van mijn jaloezie en ongeloof geweest.
Peter zei dat hij van mijn komende boek had gehoord dat de inhoud veel algemener
was dan de studie Grenzen aan de groei en daarom een bredere titel zou moeten
krijgen. Eigenlijk had hij gelijk. Ik besprak dit met Bruna, maar het cliché voor de
omslag was al gemaakt. Over het komende Bibeb-interview zei hij: ‘Nu moet je het
eens niet over Sukarno hebben.’
Benjo Masso - een vertaler voor Bruna - heeft enkele interviews die mevrouw
Niessen - een andere vertaalster - in het Nederlands had vertaald op de band
teruggeluisterd. Hij zei dat er ‘honderden correcties’ in haar vertaling moesten worden
aangebracht. Het geeft me een verschrikkelijk onzeker gevoel dat ik niet op de
vertalers van Bruna kan bouwen.
De Israëlische Luchtmacht heeft een Libanees verkeerstoestel neergeschoten met
zeventig mensen aan boord. Israël doet toch ook maar raak. Dat kan je in dit land
niet zeggen, want dan ben je anti-joods. Je zou van het gedrag van Israël anti-joods
worden.
De Japanse verzorgster van Kartika, mevrouw Azuma, ontving ons op Villa Rajada,
een uniek huis dat door de Rockefellers werd neergezet. De livingroom was een
enorme koepel met veel glas en eigenlijk helemaal niet gezellig. De muren waren
opge-
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trokken uit blokken graniet. De villa lag natuurlijk aan het meer van Genève. Er was
een aanlegsteiger voor boten. Mrs. Azuma vroeg of we ieder een slaapkamer wilden
of samen sliepen. We kozen samen. Daarop kwam Kartika binnen. Ze leek a living
doll. Ze liet een groot konijn zien, waar haar nachtpon in had gezeten.
Tegen middernacht kwamen Dewi en Francisco thuis. De begroeting was formeel,
geen omhelzingen, want we wisten niet hoe hij erop zou reageren. Francisco was
een typische Latino, donkere ogen, mid-dertiger jaren, kalm, althans uiterlijk, op zijn
hoede, niet onaardig. Tot ongeveer drie uur hebben we in leren fauteuils zitten praten
met een whisky (behalve ik). Dewi vertelde veel last te hebben van allerhande
Indonesiërs, die haar om financiële hulp kwamen vragen. Francisco was blij dat hij
eindelijk eens over andere onderwerpen dan Indonesië kon spreken. Hij bleek
geïnteresseerd in de Club van Rome.43

23 februari 1973
Dewi leek weinig echte sympathie te hebben voor de overige familie van president
Sukarno. Zowel mevrouw Hartini - die mij dit ook had geschreven - als de oudste
zoon Guntur geven ieder afzonderlijk een ‘selamatan’ voor het feit dat Bung Karno
1000 dagen geleden is overleden. Zij toonde een brief van Hartini, waaronder stond
‘With love’. Dat toonde aan dat de beide weduwen althans een poging ondernamen
on talking terms te blijven.
Dewi had een Spaans echtpaar in dienst, dat elders woonde. Er was ook een
tuinman, die mijn auto ongevraagd had gewassen. ‘He came with the house,’ zei ze.
‘He never does anything so this morning he proves his money worth.’ Mevrouw
Azuma kreeg op haar lazer: ‘I told you a thousand times, there was no salt...’
Guruh belde dat hij een brief van Sukmawati voor me had.44 Hoe lang doet hij
erover deze te geven? Ik vind hem toch een beetje een sukkel. Loop minder warm
voor Guruh dan voorheen.
Peter - met negen zussen - vond het weggeven door Julian Spoor van André's
schilderij een positieve zaak en een geraffineerde manier om hem bij haar terug te
krijgen.
Joseph Luns is in Maastricht om voor de Maatschappij voor Nijverheid en Handel
over de NAVO te spreken. Meer en meer mensen schijnen door te krijgen wat een lul
die man is. Diver-
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se actiegroepen hebben demonstraties in de Maastrichtse binnenstad tegen de komst
van deze mijnheer opgezet.
Intermediair45 opent met Wertheims afscheidscollege De eclips der eliten. De
onderkop luidt: ‘In China gelooft men anders dan bij ons niet in domme kinderen’
Het lijkt me geen vraag van geloven in domheid. Domme ouders produceren domme
kinderen, niet als een vraag van geloof, maar van werkelijkheid. Zwart Afrika is
dom, en niet up-to-date, omdat de input van huis uit achtergebleven is geweest. In
1945 beschikte Indonesië over 627 universitair opgeleide burgers. Wat wil je? Garbage
in, garbage out. Zonder input is de output navenant. De minds van Chinese kinderen
zijn niet dom. De input is achtergebleven. Hiervan vind ik niets terug bij Wertheim.
Voordat de minds van de massa zullen zijn opgekrikt naar het niveau van de elites
zal er voorlopig van een eclips geen sprake kunnen zijn.46

24 februari 1973
Hofland licht niet alleen tegels - wat ik bestrijd; hij licht helemaal niets - maar hij
schrijft ook toneelstukken. Bij Uitgeverij Contact zal het toneelstuk De foto van hem
verschijnen, aldus meldt de Volkskrant.
De ‘rode reus’, Dirk de Vroome, schijnt in Maastricht de toespraak van Luns te
hebben verstoord. Hij ontrolde op het podium een gigantisch pamflet. Luns vond het
een prestatie dat hij door het cordon heen had kunnen breken, want alle straten rond
het gebouw waren afgesloten. Burgemeester A. Baeten was razend. En Herman van
Veen, de cabaretier, liet vanaf het dak van de schouwburg met megafoonversterking
het kerstliedje Gloria in Excelsis Deo schallen. Intussen spint Luns er garen bij, want
hij wijst er natuurlijk weer op dat alleen links en rood tegen hem is. Hij slaagt er
altijd weer in de rest van de achteloze kudde via een afweermechanisme naar zich
toe te trekken.
Mejuffrouw Boekhoudt zegt de VPRO-film ‘wel goed’ te hebben gevonden, wat
overigens niet al te enthousiast klonk. ‘Ik zie je toch liever hier bij mij op bezoek,
want het was natuurlijk toch wel wat toneel...’ Zalig zo'n opmerking van een dame,
die me vanaf de oorlogsjaren kent.47
Lieve brief van Casper.
De hele film met opnamen van Peter, Casper, Kartika en onze reis is mislukt. Hoe
kan dit?
Een meneer Van den Tempel uit Houten bij Utrecht belde. Hij
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had de VPRO-film gezien. ‘Speelde u Chopin?’
‘Nee, Liszt’.
‘Na uw programma ben ik weer les gaan nemen. Na de dood van mijn vader ben
ik gestopt. Ik vond uw programma erg fijn. Ik zei tegen mijn vrouw: die mijnheer,
die is iemand...’ Heb hem gevraagd eens langs te komen.

25 februari 1973
Arnhem, Hotel Haarhuis
Kwam gisteravond in een sneeuwstorm terecht op weg naar Casper. De motor sloeg
zelfs af. Maar na Leersum was het voorbij. Arriveerde om 22.15 uur in het motel.
Casper kwam om 22.30 uur. Hij vertelde over zijn werk in Hungen. Hij had water
bij een brug moeten meten toen er een ongeluk gebeurde. Een koe lag zonder kop
op straat. Hij pakte in het motel mijn hand en gaf uitdrukking aan zijn blijdschap
over mijn komst. Morgen moest hij terug naar Hungen.
Had eigenlijk geen zin om meer terug te rijden naar Amsterdam. In het motel was
geen kamer meer vrij, dus we belandden in Hotel Haarhuis. We lagen nog uren in
bed te kletsen - en te stoeien - voor hij naar zijn ouders terugreed. ‘Jij hebt me wel
body-conscious gemaakt,’ zei hij.
‘Dat is ook een uiterst belangrijk aspect van het leven,’ antwoordde ik. ‘Dat deed
Bertie Hilverdink in 1950 bij mij.’
‘Je hebt me ook bewust gemaakt van mannen in het algemeen,’ vervolgde hij.
‘Toch zal ik nooit als jij worden en op mannen overstappen.’
‘Wat doet het ertoe? Iedereen lost dit eeuwig terugkerende probleem van de
noodzakelijk lozing van overtollig zaad op eigen manier op. Ik doe het liever samen
met een vriendje. Jij met een vrouw. Does it really matter? Waar het omgaat is dat
jij en ik vrienden zijn en soms in elkaars armen liggen, fijn samen zijn.
Gemeenschappelijke zaadlozing is daar geen noodzakelijke voorwaarde voor, ook
niet om van jou en mij zeker te weten dat we echt van elkaar houden.’
Sliep als een blok. Weer een belangrijke ervaring rijker. Hij gaf me een stuk
versteend hout dat hij uit Duitsland voor me had meegenomen. ‘Heb je gezien hoe
mooi het is?’ vroeg hij. Als ik naast hem lig zie ik steeds andere aspecten van zijn
gezicht. Casper is beautiful.
Rollo May heeft westerse seks in vier soorten verdeeld: 1) Puur seks, of wellust,
libido. 2) Eros, the drive of love to procreate or create. 3) Philia, vriendschap,
brotherly love. 4) Agape of Caritas, the love which is devoted to the welfare of the
other, the prototype of which
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is the love of God for man. May voegde eraan toe: ‘Every human experience of
authentic love is a blending, in varying proportions, of these four.’48 Probeerde Casper
hierover iets te vertellen. Ik geloof dat hij me begreep. Ik vertelde de ervaring van
het leven te vergelijken met de ringen van een boom, the life tree. Daarom wil ik
geen beslag op je leggen of ‘een recht’ doen gelden, want iedereen gaat door een
reeks verliefdheden, hoofd-op-hol-illusies en navenante dwaasheden. Daar heeft
iedereen recht op en men moet erdoorheen voordat men enig inzicht begint te krijgen
in wellust, Eros, Philia of Agape.
In de Wibautstraat reed ineens Erik van der Leeden met een jong Indisch meisje
in de auto naast me. We stopten. ‘Ik zal je nu maar niet zoenen,’ zei hij lachend en
pakte me toen pas goed. Het meisje keek vol afkeer de andere kant op. Hij had haar
helpen verhuizen. Later kwam Erik naar Amerbos. We spraken urenlang. Hij blijft
onzeker over de verhouding met zijn vrouw Helga. Hij speelt met de gedachte
kinderen te willen. Toen ik zei het een riskante zaak te vinden om kinderen te krijgen,
antwoordde hij: ‘Je rijdt ook met gemak steeds 180 kilometer met je TR549, dat is ook
een risico, dus waarom niet gegokt op een kind?’ Ik dacht: sorry, maar die vergelijking
gaat niet op. Met je eigen leven Russische roulette spelen is iets anders dan de
verantwoordelijkheid voor ‘een leven’ op je nemen. Hij zei weggebleven te zijn
vanwege eigen problemen, die hij wilde zien op te lossen zonder door mij te worden
beïnvloed.
Guruh kwam langs met een Indische jongen, Boy, een autohandelaar. Deze wilde
1.250 gulden voor mijn TR5 betalen. Hij had in Amerika gewoond en zag er lekker
uit, droeg laarzen en jeans, met zelf opgenaaide leren zakken. Vraag me af of Guruh
naar zijn moeder aardt?
Om 23.00 uur arriveerde Erwin Aschmoneit met een Italiaanse jongen, die hij had
opgepikt. Of ze op de logeerkamer konden overnachten. Ik dacht er niet over, waarop
hij weer nichterig vals werd, wat ik maar al te goed van hem ken, dus ik vroeg hen
te vertrekken.50
Sprak minstens een half uur met Julian Spoor in een nieuwe poging haar ertoe te
bewegen geen drastische maatregelen tegenover André te nemen. Maar in mijn hart
begrijp ik haar maar al te goed. Hij leeft of hij niet met haar getrouwd is. Als
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ze er terecht vandoor wil gaan, dan moet ze van André opeens blijven.

27 februari 1973
Gerard Croiset is met zijn zoon Roy bij Bibeb in Scheveningen gaan eten. Hij huilde
om zijn overleden vrouw Gerda. Drie minuten later, toen Bibeb hem vroeg naar zijn
mening over Dolle Mina's had hij gegrapt: ‘Ze willen toch nog altijd onder liggen,
ha, ha, ha.’
Er staan twee brieven in Propria Cures, die me verbazen. T. Graftdijk zet boven
een kritiek over Lieve Jongens van Gerard van het Reve: VUILAK NOEMT ZICH
SCHRIJVER. Dat is al heel lang ongeveer mijn mening. Graftdijk: ‘De eindeloze
monotonie in de gebeurtenissen die zich afspelen - altijd weer achter jongens en
jongetjes aan - wordt niet irritant: het extreem doorgevoerde plechtstatige
woordgebruik - moede, wederom, het weder, gevoelen - wordt in bedwang gehouden
door een plotseling tegenwicht van grove en vulgaire terminologie (...).’ En wanneer
RJM over het boek Lenin heeft echt bestaan van Karel van het Reve schrijft, staat er
boven: SMEERPIJP HEEFT BROER.51
Om 09.00 uur haalde ik dr. Ruslan Abdulgani af. We hebben vier uur zitten praten.
Hij noemde Suharto ‘not so bad’. Het was meer zijn omgeving, die problemen
veroorzaakte, met uitzondering van generaal Sutikno Lukitodisastro. ‘Schrijf hem
maar een brief, nu hij ambassadeur in Australië is.’ Ik wilde er geen ruzie over maken
met Bung Karno's voormalige rechterhand en vertrouweling, maar ik was het
diepgaand met hem oneens. Over Dewi zei hij: ‘Zij zou een zeer belangrijke rol
kunnen spelen bij het herstel van Bapaks image.’52
Hij vertelde dat hij zich meende te herinneren dat hij op 7 april 1966, de dag van
de verjaardag van de keizer van Japan, bij Bung Karno en Dewi in Wisma Jaso was.
Bung Karno was boos geweest, omdat een vrouw in een krant in Bandung kritiek op
dr. Subandrio had geuit. Daarop had de president, in aanwezigheid van Dewi,
mevrouw Abdulgani bekritiseerd en tegen haar gezegd: ‘Jij bent ook tegen mij.’53
Dewi had onmiddellijk geprobeerd Bapak te kalmeren en was uitermate tactvol
tijdens het incident geweest. Ook sultan Hamengku Buwono IX was erbij aanwezig
en had de Abdulgani's in zijn
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auto meegenomen naar de receptie ter ere van de keizer op de Japanse ambassade.
‘Dewi vervulde die rol,’ zei Abdulgani. Ook dat betwijfelde ik, want ik had haar
tenslotte vrij aardig van een geheel andere kant leren kennen. ‘Dewi heeft ons, toen
zij in New York was, opgebeld. Dat was erg goed,’ aldus de oud-minister van
Buitenlandse Zaken. Hij was nog steeds van mening dat ik Dewi zou kunnen helpen
bij het schrijven van haar herinneringen. ‘Daarom heb ik je indertijd toen ik
ambassadeur was bij de VN geadviseerd geen ruzie met haar te maken.’
Pak Ruslan had mijn boek Dulles over Suez, The Theory and Practice of his
Diplomacy54 geleend. Er wordt op pagina 167 vermeld hoe minister Ruslan Abdulgani
van Indonesië een aanvaardbare formule had weten te vinden en de Suez-Conferentie
in Lancaster House in augustus 1956 had weten te redden uit een penibel deadlock.
Hij zei dat hij gewoon Bung Karno's richtlijnen had gevolgd, die altijd gebaseerd
waren geweest op het Indonesische musjawarah en mufakat-principe: praten tot je
overeenstemming bereikt. Dr. Zairin Zain had vlak achter Abdulgani gezeten en al
gevraagd: ‘Wanneer gaat u de bal in de arena gooien?’ ‘In the midst of a heated and
stormy wrangle at the eighth and last session on Augustus 23, 1956, Indonesian
Foreign Minister Abdulgani found a solution in the form of a conference communiqué,
which would authorize all governments to approach Nasser (...)’, schreef Finer. ‘Toen
hebben ze eigenlijk de betekenis van niet gebondenheid begrepen,’ aldus Pak Ruslan.
‘Ik heb toen tegen John Foster Dulles gezegd: “Our Foreign Policy is not
communist-oriented, nor western-oriented...”.’
Intussen arriveerde een fotograaf van Vrij Nederland, die plaatjes wilde maken
bij het interview met Joop van Tijn. Terwijl de man foto's nam praatte Pak Ruslan
verder. Als secretaris-generaal van het ministerie van Voorlichting had hij vroeger
tegen wartawans55 gezegd: ‘Jullie mogen geheimen stelen, maar begrijp please dat
ik geheimen moet bewaren. Een goede journalist heeft een wervelwind in zijn rug
nodig plus een jachthond...’ zei hij. Hij had Grenzen aan de groei vorige keer
meegenomen. Hij vond het dermate belangwekkend dat hij een exemplaar aan een
generaal in Jakarta had gezonden. Hij had maar één exemplaar kunnen krijgen. Het
boek schijnt uitverkocht te zijn.
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Bruna berichtte dat Putnam & Sons het manuscript voor de Amerikaanse uitgave
voor 5000 dollar voor een hardcover- en paperbackuitgave had aangekocht. Dit
bedrag is peanuts, als je de tijd en kosten in aanmerking neemt van alle reizen naar
de VS. Het valt allemaal erg tegen. Van de gouden bergen door Jan Buis in het
vooruitzicht gesteld, blijft bitter weinig over.
Pak Ruslan: ‘Jij bent de polder al ontgroeid. Dit huis, met zijn boeken en papieren
ademt uit, wat er in de wereld aan de hand is.’

28 februari 1973
Ruslan Abdulgani schijnt met Joop van Tijn op positieve wijze over de groep-Rijkens
en onze Nieuw-Guinea-activiteiten uit 1955-1961 te hebben gesproken. Godzijdank,
vooral nu Emile van Konijnenburg er niet meer is. Konijn is dagelijks on my mind.
Schreef de heer Van der Mey om naar dat artikel met Ruslan uit te zien.
Ik vroeg Ruslan Abdulgani of hij een mening had over de rol van de Nederlandse
koninklijke familie inzake het Nieuw-Guinea-conflict en de door Luns opzettelijk
aangezwengelde keet met Sukarno. Ruslan fronste zijn wenkbrauwen. Ik liet niet los
en later in het gesprek zei hij: ‘Bung Karno heeft me wel in zijn slaapkamer in Wenen
gezegd dat hij zeker was dat prins Bernhard er anders over dacht.’ Ik heb altijd
geweten dat Bung Karno en Bernhard elkaar in het geheim hebben ontmoet.56 Maar
hoe kunnen we dit ooit onomwonden vaststellen? Zou Bernhard bij zijn ontmoetingen
met Dewi haar hebben willen uithoren wat ik wist of niet wist?
Ruslan was het geheel met me eens dat Bung Karno's voormalige eerste adjudant,
generaal Sugandhi, beserk was gegaan. Ik benadrukte: ‘Omdat Bapak gesteld was
op generaal Sabur was Sugandhi gewoon ordinair jaloers. Liefde gaat over in haat.’57
‘Precies,’ aldus Abdulgani, ‘jij bent nog psycholoog ook!’ Ik had toch zelf gezien,
bijvoorbeeld in het Waldorf Astoria Hotel in New York, hoe Sugandhi zich eigenlijk
disrespectvol gedroeg tegenover de president? Dat was de eerste indicatie. Zo'n
onbeschoftheid zou in Saburs hoofd nooit ofte nimmer zijn opgekomen.
Heb mam twee biljetten van 25 gulden gezonden dat ze in ieder geval niet in de
sneeuw naar de bank behoeft te wandelen. Ze belde om voor de attentie te bedanken.
Ze zei verder: ‘Ik
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ben ook weer aan het pianospelen, niet dat ik jouw peil zal bereiken, maar ik ben
weer aan een sonate van Beethoven begonnen.’
Ik heb de heer F.J. Burger van Meijburg en Co, belastingadviseurs geraadpleegd.58
Hij liet me weten dat de voorstellen van broer Theo ‘een keiharde zaak’ waren. Het
kon worden uitgevoerd zoals Theo voorstelde. Notaris Meijer zat er naast. Het leek
hem eveneens het beste om voorlopig slechts over zesendertig ACF-aandelen te
spreken. Schreef een pittige brief aan de notaris, die hij verdient. Hij verstaat inderdaad
zijn vak niet, zoals Theo steeds heeft gezegd.
Mijn Club van Rome-boek zal waarschijnlijk op 2 mei 1973 in Nieuwspoort worden
aangeboden. Aurelio Peccei informeerde me aanwezig te zullen zijn. Hij vroeg Frits
Böttcher ook in te lichten en uit te nodigen.
Ben gezellig met mam gaan eten. Ik heb haar verteld dat de aandelenoverdracht
volgens Meijburg & Co kon plaatsvinden. Zij was verrast en zei: ‘Als mijn Burgertje
er akkoord mee is lost hij het wel op als er ooit moeilijkheden zijn.’ Het kan haar nu
kennelijk niets meer schelen. Zij zal notaris Meijer meedelen zeer verbaasd te zijn
dat Theo's voorstel wel kan.
Er was een verschrikkelijke film op Achter het Nieuws over verminkte kinderen
in Vietnam. Dat is nu wat me zo razend op Nixon maakt. En met Kerstmis op broer
Theo.

1 maart 1973
Lieve brief van Casper uit Hungen. Hij had van zijn grootvader een verrekijker
gekregen: ‘Nu kan ik hier de buurvrouw veel beter naar bed zien gaan...’
Vanmorgen besprak ik de kwestie van de schenking van ACF-aandelen bij de AMRO
met de heren Barents en Maris. Men was het volkomen eens met de heer Burger en
begreep evenmin waarom notaris Meijer zich had verzet. Het gaat nu gebeuren. Bij
de NOS ontmoette ik Klaas Jan Hindriks en Ben van Meerendonk - die mijn job in
New York hebben ingepikt. Het bleek dat niets van wat er was afgesproken, was
gedaan aan de JFK-onderzoekingen in Washington en Dallas.

2 maart 1973
Droomde van Casper (vaag). En zelfs van broer Hendrik in Kaapstad, dat hij hartelijk
tegen me was.
Jaap Jansen kijkt naar de introductie van mijn Club van Rome-
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boek. Haalde later vier pagina's bemerkingen bij hem op. Telefoneerde hem dat ik
het vrijwel in alle gevallen met hem eens was. Kon je maar een introductie schrijven
à la een brief aan een geliefde.

3 maart 1973
Frits Böttcher moet van 2 tot 4 mei als voorzitter van de Nederlandse delegatie naar
de OECD in Parijs en kan de presentatie van mijn Club van Rome-interviews niet
bijwonen. Des te beter.
Propria Cures komt met een belachelijke pagina waarin een passage aan mij is
gewijd.59 Normaliter zou je er geen aandacht aan besteden, ware het niet dat er een
smerige leugen in werd gepresenteerd: ‘Willem Oltmans, speciaal overgekomen uit
New York, was er ook. Tegen zijn gewoonte in, want meestal blijft Oltmans van dit
soort bijeenkomsten weg. Hij zit dan thuis bij de telefoon en belt mevrouw Hofland
drie keer uit bed om haar te melden dat haar echtgenoot met een andere dame goede
sier maakt. Dergelijk telefoonvandalisme is natuurlijk niet bevorderlijk voor een
goede verstandhouding. De vroegere boezemvrienden meden elkaar dan ook als de
pest. Tot vrijdagnacht echter. Op zeker moment zag PC hoe de politieke
spotprenttekenaar Opland in gesprek raakte met Hofland. Beiden keken voortdurend
naar Oltmans en even later was het zover. Hofland, Opland en Oltmans zetten zich
gedrieën aan de bar. Het duurde niet lang of PC zag tot zijn stomme verbazing de
arm van Oltmans om Hoflands schouder: de vrede was getekend...’ Het was een
imaginair verhaal, omdat het bovenstaande natuurlijk nooit is gebeurd. Ik wind me
om zulke leugens op, die opzettelijk door Hofland worden verspreid.
Zoals ik in 1972 heb beschreven belde ik Mimi Hofland op na het incident
met de door Hofland binnengesmokkelde Telegraaf-fotograaf, omdat ik
had vernomen dat Henk Hofland in de penarie zat. Na 25 jaar vriendschap
was ik gewoon bezorgd, ongeacht wat er was voorgevallen. Bovendien
had ik Henk en Mimi samen thuis uitgenodigd en was Henk, zonder mij
dit van te voren te zeggen, ongevraagd met Marianne Koldewij op de
proppen gekomen. Mimi vroeg tijdens dit gesprek met wie Hofland dan
wel was verschenen. Dit vertelde ik haar. Hofland heeft die mededeling
met zijn over de toeren geraakte brein vervalst en tegen een ieder, die het
maar horen wilde, gezegd dat ik Mimi opzettelijk zou hebben opgebeld
om tussen hem en haar te stoken. Hofland zie ik al jaren
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niet meer. Mimi Hofland zie ik regelmatig. Tussen ons is niets veranderd.
Ik denk dan ook dat Mimi Hofland zelf het beste antwoord kan geven op
de vraag of ik ooit, zolang ik de Hoflands ken, tussen hen heb gestookt.

4 maart 1973
Gisteravond stonden twee Israëlische dansers voor Amerbos. Een van hen had Peter
ontmoet. Ze gingen naar het DOK en kwamen pas om 04.00 uur thuis. Voel me
geradbraakt. Ze zijn weg.
Ontdekte Bomen Spreken van de psychiater J.R.M. Maas.60 ‘Twee mensen bepalen
samen de grenzen, de structuur van hun omgang (...). Volgens mij bestaat er geen
gezonde rivaliteit (...). Doorslaggevend zijn de eerste jaren van je leven, waarin je
nog een onbeschreven blad bent en nog zonder ervaringen,’ aldus dr. Maas.
Hij spreekt veel over wat mejuffrouw Boekhoudt me altijd voorhield en waar ik
nooit in slaagde om onder controle te krijgen: iemand anders de ruimte te laten
zichzelf te blijven. Frits van Eeden zei het laatst nog: ‘Het zou er tussen ons wel
ingezeten hebben als jij maar niet zo overwhelming was geweest.’ Ik kan blijkbaar
niet anders. ‘Er is iets tussen mensen dat ze haast noodlottig naar elkaar toe drijft,
vaak ondanks henzelf, een zuiging tussen twee mensen, die hen naar elkaar drijft,
koppelt en beiden dwingt tot afhankelijkheid en overgave (...) de relatie tussen twee
mensen die elkaars noodlot zijn.’61 Kocht ook een exemplaar voor Casper.
Belde mam om haar voor de zondag op te vrolijken. Zij was aan het pianospelen.
Ik blijf Van Konijnenburg missen.

5 maart 1973
Malcolm MacPherson van Newsweek heeft in het Spinal Cord Injury Center in Long
Beach, Californië met een aantal oorlogsinvaliden uit Vietnam gesproken.62 Er zijn
volgens dit blad 25.000 ‘paraplegics, quadriplegics, men disassembled and totally
disabled by the frags, mines and bullets of the Vietnam war. Er is een foto van een
jongen, Lawrence Meneses (24), een Mexicaanse Amerikaan geboren in Sacramento,
Californië. Hij raakte verlamd als gevolg van een per vergissing uitgevoerde
duikvlucht van een Amerikaans vliegtuig op eigen troepen. Hij raakte verstrikt in de
drug scene, toen hij drie jaar geleden in
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een rolstoel uit het ziekenhuis werd ontslagen. Hij is getrouwd en weer gescheiden.
Ik tuur naar die foto en denk altijd weer: dat had iemand kunnen zijn als Peter, Erik,
Frits, Casper, noem maar op. Vreselijk.
Lange telefoon van Peter. Dat is dan zo de tactiek als hij een tijdje in lucht is
opgegaan en met zijn vrienden de hort op is geweest.
Ik herinner me tegen Ruslan Abdulgani op weg naar zijn logeeradres te hebben
gezegd dat ik teleurgesteld was dat ik in zijn flat in New York wel een foto van hem
met Suharto had gezien en geen met Bung Karno. Net als toen zei hij: ‘Dat was
opzettelijk.’ Alsof ik dit niet wist. Ik bedoelde iets anders: waar is je trouw gebleven?
Hij vertelde dat in 1970 bij de dood van Bapak 82 ambassadeurs bij de VN het
condoleanceregister waren komen tekenen. Hij had de vlag halfstok laten hangen.
‘Harto weet wat hij aan mij heeft.’ Hij benadrukte in een middenpositie te zijn blijven
opereren met het eigenlijke doel noch de zijde van de huidige regering, noch die van
de voormalige regering te kiezen. Dat was misschien inderdaad het ‘voordeligst’
maar het minst principieel en de gemakkelijkste uitweg.
Zat vrij lang achter de vleugel. Muziek roert me altijd.

6 maart 1973
Casper is op het carnaval in Hungen.
Nu heeft ook Mexico's Fondo de Cultura Economica een contract getekend voor
de Spaanse uitgave van mijn interviewboek.63 Geef toe, het gebeurde met een push
van Aurelio, want anders was het waarschijnlijk niet gelukt. Nam mam voor het
avondeten mee naar Lage Vuursche om dit te vieren.

7 maart 1973
Heb voor Casper een airline-ticket vanuit Frankfurt gekocht zodat hij vlugger hier
zal zijn. ‘Je bent een engel,’ zei hij.
Mr. J.M.A.H. Luns heeft de volgende boodschap aan de ‘Kei-
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enbijters’ van Helmond gezonden: ‘Ik heb gemeend negatief te moeten reageren op
het dringende verzoek van formateur Burger om samen met Marga Klompé deel uit
te maken van een rode regering. Ik zal waarschijnlijk nog wel enige tijd in België
blijven (...). Ik heb Burger geadviseerd een ander vijgenblad te zoeken, aldus de heer
Luns zelf “ere-prins” van de “Keienbijters”.’ Deze onzin ressorteert onder
carnavalspret.64

8 maart 1973
Om 11.00 uur arriveerden Wim en Hetty Wertheim op Amerbos. Ze kwamen van
Jaap Jansen bij Van Gennep, waar zij Hetty's scriptie over een historisch onderwerp
in Gelderland hadden besproken. Jaap zei later dat ze in zijn bijzijn met elkaar in de
clinch waren gegaan. Ze hadden Jaap niet verteld dat ze naar mij gingen, slechts naar
Amsterdam-Noord. Begrijp zoiets nooit. Hij ging aan mijn vleugel zitten en speelde
twee Chopin-etudes, niet om te gillen. Anton en Gerda Constandse zag ik op de Van
Heekweg langs het huis lopen, ik riep ze door een open raam. ‘Wij wandelen nog
maar wat, omdat we te vroeg zijn,’ zeiden ze. Ruslan Abdulgani en zijn vrouw
arriveerden als laatsten. Het werd een gezellige perkumpulan.65
Mevrouw Abdulgani vertelde me waarom zij nooit een pas in de richting van
mevrouw Hartini Sukarno had gezet. ‘She committed two sins. She left her own
children to have other children and therefore she left her first husband.’ Ze vertelde
dit verhaal alsof het voor haar een principiële kwestie was, ongeacht of haar eigen
echtgenoot een belangrijke minister dichtbij Bung Karno was. Ik minachtte haar on
the spot voor haar zwart-witburgermanspraat. Ik dacht ook: arme Bung Karno; om
zulke simpele zielen om je heen te hebben gehad. Zonder twijfel had mevrouw
Abdulgani een stem in het kapittel in huize Abdulgani. Bovendien, wanneer madame
aldus over Ibu Hartini dacht, kan je nagaan hoe zij over Bung Karno zelf dacht, die
Fatmawati verliet en als islamiet Hartini en Dewi tegelijkertijd als echtgenoten had.
Ik wist meteen dat Bung Karno voor 100 procent gelijk had gehad toen hij tegen
mevrouw Abdulgani in Dewi's huis had gezegd: ‘Jij bent ook tegen mij.’ Je zal zo'n
burgertante als echtgenote hebben. Kasihan Abdulgani. Misschien vreesde hij wel
zijn vrouw als hij het te krachtig voor Bung Karno zou opnemen. Mevrouw Abdulgani
ging er zelfs prat op dat de adjudanten van de president haar soms drie
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keer achter elkaar opbelden om haar te vragen alsjeblieft naar een receptie op het
Istana te komen.
Eindelijk kreeg Ruslan het woord. Hij deed een aantal uitstekende uitspraken. De
naam Suharto werd vermeden, behalve toen Wertheim ter sprake bracht dat ‘officieel
Indonesië’ deed of Bung Karno nooit had bestaan. ‘Officieel Indonesië weet eigenlijk
ook niet wat ze met mij moeten doen,’ antwoordde Pak Ruslan.
Constandse merkte op: ‘Ik kom uit een anarchistisch milieu, dus heb ik me er niet
over verbaasd dat Mao op een gegeven moment Nixon ontving.’ Daarop haakte
Wertheim in: ‘Het is mogelijk dat Chou En-lai de Amerikanen bij die gelegenheid
heeft voorgehouden dat het nooit goed zou komen tussen Amerika en China, wanneer
zij niet onmiddellijk vrede in Vietnam zouden maken.’ (Zo'n opmerking maakt mij
huiverig voor Wertheim.)
Mevrouw Constandse vertrouwde me toe dat Anton altijd een kritisch mens was
geweest: ‘maar hij is ook altijd zeer op jou gesteld geweest.’ Dit wist ik wel maar ik
vond het prettig dit nog eens te horen. De Constandses bleven het langst en vertrokken
pas om 16.00 uur.
Ontmoette samen met Jaap Jansen, Roeland en Mady Kerbosch, Henne Pauli van
het NVV-Jongeren Contact en nog enkele mensen. Ze waren van mening dat de
300.000 werkende jongeren in Nederland stap voor stap vooruitgang zullen moeten
maken. Slechts 125.000 zijn bij bonden aangesloten. Hoe maak je ze bewust, want
momenteel zijn ze maar in één ding geïnteresseerd: meer geld verdienen. Ze hebben
bij het vakbondsgebeuren er geen benul van dat het om de samenleving in haar geheel
gaat. Jaap Jansen is bezig met een soort Mao-roodboekje voor werkende jongeren,
maar tot ergernis van Pauli houd hij zich blijkbaar te veel met rooms-katholieke
werkende jongeren bezig. Pauli zelf werkt met contactmannen in alle milieus en
probeert tijdens bijeenkomsten de belangstelling van de jongeren te wekken. Hij wil
het nu met een krant in Telegraaf-stijl gaan proberen. Hij gaf me drie recente
exemplaren van Boemerang. De oplage bedraagt 9000 exemplaren voor 125.000 tot
300.000 werkende jongeren? Het is een druppel op een gloeiende plaat. Ik kletste
als brugman, maar kreeg nul op het rekest. Het enige wat ze je voorhouden is dat ik
een typische bourgeois ben. Ik kies niet. Ik behoor tot geen partij. Volgens hen dient
men eerst tegen het kapitalistische systeem te kiezen. ‘Ach, kijk maar naar Amerika,
nergens ter wereld hebben mensen zo'n bestaan als daar: het resultaat van kapitalisme’.
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‘Als ze maar de kans kregen zouden ze heus wel ergens anders gaan wonen,’ werd
hierop gezegd. Volgens Gerard de Bruyn van de Nieuwe Linie - ook aanwezig leefden 40 procent van alle Amerikanen in kommervolle omstandigheden.
Peter arriveerde na middernacht. Hij zag nogal bleek toen hij mijn werkkamer
binnenstapte, die nog vol zat met genoemde gasten. Ik keek naar hem, bijna als een
vreemde, in ieder geval anders. Dit gebeurt steeds als hij weg is geweest. Door al
die trips naar Londen en Düsseldorf waar hij in het modeshowmilieu verkeert, draagt
hij ook andere kleren. Hij heeft nu een enorme schoudertas en een zware metalen
schakelketting om zijn nek. Ongewoon en vreemd voor mij. Maar ik voelde me ook
out of touch met mijn gasten. Jaap Jansen is bijvoorbeeld idolaat van Ernest Mandel,
de Marxistische econoom. Hij begrijpt absoluut niet dat ik het Marxisme afwijs en
het toch op sommige punten met Mandel eens kan zijn.

9 maart 1973
Peter gaf me de modelkaart van Richard Hunter, de jongen waar hij al een aantal
weken mee optrekt en die uit Los Angeles komt. Heeft een touch van Indiaans bloed.

Professor Wertheim had werkelijk nog nooit van B.F. Skinner gehoord. Ik liet hem
Beyond Freedom & Dignity zien. Hij keek er verder niet eens in. Hij legde het gewoon
weg. Dat is nu precies de ramp van de stand der wetenschap. Er wordt niet verder
gekeken dan eigen neus lang is. Dat is precies wat ik tijdens mijn tour d'horizon in
Amerika ook keer op keer constateerde. Wertheim stamde uit de rechterlijke macht
in het oude Indië en ontwikkelde zich als een soort politieke socioloog.
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‘Dan heb je verder met de psychologie van de mind niets te maken’, zei hij nota bene.
Niet alleen een hopeloze attitude: oerdom.
Heb overgeslagen dat André Spoor hier is geweest. Ik vind het een ramp om te
moeten luisteren naar verhalen over de complicaties tussen hem en Julian. Het lijkt
een gevecht op leven en dood tussen twee dieren.66

10 maart 1973
Casper is gearriveerd. Hij zit in tight white pants, een wollen trui en desert boots in
Peters stoel en ziet er heel lekker uit.
Henk Hofland schreef in de Haagse Post een pagina over DREK. Het betreft de
overal in Amsterdam verspreide hondenpoep. Het is buitengewoon geestig geschreven.
Hij zegt wel in het algemeen geen dierenvriend te zijn, hoewel hij in zijn betrekkelijk
korte leven ‘soms met trotsering van enig gevaar, al heel wat dieren had gered.’ Er
zijn 30.000 honden in Amsterdam, die jaarlijks 1500 tot 2000 ton ontlasting in de
straten achterlaten.67 Jean Paul Sartre zegt in de HP: ‘Laten we aannemen dat iemand
morgen president Nixon zou doden, dan zou ik me in de handen wrijven, omdat
Nixon een mens is, die ik in de diepste zin als schadelijk beschouw. Maar dan zouden
de mannen die hem ondersteunen nog steeds leven en zou er niets veranderen.’ Na
te hebben uiteengezet dat socialisten (over François Mitterand zegt hij liever niets)
en Gaullisten één pot nat zijn en dat hij ook niets met de communisten meer te maken
wil hebben, wordt hem gevraagd: ‘Met wie dan wel?’ Sartre antwoordt, net als
Wertheim en Jaap Jansen: ‘Met de Mao's’. Hij legt uit dat de aanhangers van Mao
Tse-tung zich sedert 1967 in Frankrijk behoorlijk hebben georganiseerd. Ze noemen
zich de marxistisch-leninistisch-communistische jeugd. Ze zijn intussen gesplitst in
een organisatie met directe contacten met Peking en een die ‘proletarisch links’ is,
waar Sartre zich toe aangetrokken voelt. Ze noemen zich de Mao's, kan je nagaan
hoe gek die mensen zijn. Hij betreurde ondertussen dat Mao de heer Nixon had
ontvangen, ondanks de bombardementen op Hanoi.68

11 maart 1973
Toen Casper vrijdag op Schiphol landde noemde hij het de
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Kan de aantekeningen hier niet door mijn keel krijgen: dat soort ellende is mij tenminste
bespaard gebleven.
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beste dag tot dusverre in zijn leven. Hij babbelde eerst over een ontmoeting met een
meisje in Hungen en over een brief van Pauline. Als klap op de vuurpijl zou hij ons
weekend eerder afbreken, want zijn beste vriend Hein ging naar Zuid-Afrika. Hij
wilde hem ook nog zien. Dit betekende dat onze zondag naar de knoppen was. Ik
liet niets merken, maar nu hij al vroeg is vertrokken ben ik in tranen. Zijn stoel is
leeg. Zijn kopje staat er nog. We waren op het strand, ook in Noordwijk. We pikten
een sauna, waar vier kerels in de steam-room hem hadden proberen te grijpen. Later
belde hij van Schiphol voor de vlucht terug naar Frankfurt. Hij merkte mijn trieste
stemming: ‘Ben je in love or something?’ vroeg hij.
Henk Bruna en Frits Böttcher gaan ermee akkoord dat ik probeer mijn Club van
Rome-boek op Drakesteijn aan Beatrix en Claus aan te bieden. Böttcher adviseerde
opnieuw: ‘Wat je nu doet is positief en niet tegen iets: laat Luns zitten.’ Zoiets begrijp
ik niet. Het zijn niet met elkaar te vergelijken activiteiten. Ik vind opkomen voor wat
er werkelijk tussen Nederland en Indonesië gebeurde minstens even nobel als een
bezigheid als het samenstellen van een boek met Club van Rome-interviews: het zijn
allebei brokken geschiedenis.
C.L. Sulzberger schreef het artikel BRUTAL POLITICS OF WAR.69 Hij verzamelde
cijfers. Nixon en Kissinger hebben tijdens hun befaamde kerstmisbombardementen
1318 mensen in Hanoi en 305 in Haiphong gedood. ‘Blood cannot be measured: nor
can the exquisite gift of life,’ schrijft hij. Wat ik niet begrijp is dat niemand van de
verlichte commentatoren ooit met een woord rept over het denken, de minds, die de
politics of brutal war mogelijk maken.
Brigitte Bardot zegt in een gesprek met Jean-Pierre Lucovich: ‘Ik heb grote
verachting voor het mensdom. Ik ben er allergisch voor. Ik zie niemand, ik ga nooit
uit. Ik heb een eigen wereld geschapen, die precies is zoals ik graag wil, de wereld
van mijn kinderjaren. Want volwassenen, serieuze en kwaadaardige mensen, die
vechten en elkaar doden, daar houd ik niet van (...). Ik houd geen oorlog tegen door
me morgen aan te sluiten bij Jane Fonda (...). Ik walg van alles, van de oorlog, het
geweld, belastingfraude, de manier waarop ze in ziekenhuizen met oude mensen
omgaan, de ouden van dagen, die van ellende doodgaan. De mens is een beest. De
beesten gedragen zich nog niet eens zo beestachtig. Er is geen sprake van dat ik, in
de huidige levensomstandigheden, een kind op de wereld zou zet-
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ten. Godnogtoe! Mensen die in deze tijd kinderen maken zijn gek.’ Ik moet zeggen:
haar boodschap is me uit het hart gegrepen.70

12 maart 1973
Ik vroeg Peter (telefonisch) of ik de kritiek op Frits Böttcher niet uit mijn voorwoord
moest halen. Maar net als in mijn houding tegenover Hofland antwoordde hij: ‘Heb
nu niet weer medelijden.’ Peter vindt dat Hofland me voldoende schade heeft
berokkend om me nu ook hard op te stellen. Bij Hofland lukt me dit nauwelijks. Bij
de persoon van Böttcher ben ik verder niet emotioneel betrokken. Casper, die me
met Peter hoorde praten schudde van nee: ‘Laat het staan, dan wordt een boek
sprankelend.’ Peter vroeg de passage nog eens voor te lezen. Omdat Aurelio Peccei
verder niet heeft gereageerd op mijn brief of hij emplooi voor hem weet, is Casper
nu via een oom bezig met de HVA. Zo verraste Peter me, toen hij vertelde formulieren
voor een studiebeurs te hebben ingezonden om in Amsterdam psychologie te kunnen
gaan studeren. Casper begreep niet waar hij de moed vandaan haalde nog eens aan
een lange studie te beginnen. ‘Ik werk nu in een laboratorium en daar leer ik tenminste
iets,’ zei hij. Ik gaf Casper Bomen Spreken en wilde er ‘een zoen van Willem’ inzetten.
Hij reageerde met: ‘dan kan ik het aan niemand uitlenen.’
Lunchte met mam in Soesterberg. Zij vroeg om de Petite Suite voor quatre-mains
van Debussy te kopen, opdat we de vier stukjes samen zouden kunnen spelen.
Zag bij Bruna de omslag van mijn boek: sensationeel.71 Aurelio Peccei schrijft een
aardige brief, die eindigt met ‘I will see if something can be done for young Van den
Wall Bake, although it seems difficult to me.’72
Ontmoette Maurits Mulder in Thermos, Indische jongen, die me interesseert. Ik
zag hem voor het eerst toen hij nog in dienst was. Maar hij heeft een vriendje. Hij
noemt me ‘Bongk’.
Telefoneerde vandaag met de particulier secretaris van prins Claus, de heer Van
Warmenhoven, die dacht dat we hem voor de persconferentie wilden uitnodigen. Zo
commercieel zijn we nu ook weer niet. Ik heb Beatrix enkele dagen geleden hier zelf
over geschreven.
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13 maart 1973
Arrondissementsrechtbank, Prinsengracht
14.00 uur
Henk Hofland is aanwezig en geeft Peter Zonneveld een bemoedigend klopje op de
schouder. Milo Anstadt kwam zeggen: ‘Je krijgt de groeten van Hofland.’ Ook mr.
K. Helder van de Raad voor de Journalistiek kwam een hand geven. Het ANP maakte
foto's.
J.J. Abspoel leest zijn requisitoir van 25 pagina's voor.73
De officier van justitie zegt dat Henk zich op zijn parket heeft vervoegd en daar
opgebiecht dat hij wel degelijk tegenover Peter Zonneveld (van De Telegraaf) de
mogelijkheid heeft geopperd om plaatjes te maken (in mijn huis met mijn
sovjetgasten). Abspoel zegt dat Hofland een eerdere verklaring intrekt, omdat zij in
strijd was met wat verdachte zelf tegenover de rechter-commissaris had verklaard.
Toen had Hofland gezegd: ‘Ga je mee. Er is een mooi partijtje. Het is misschien wel
interessant voor jou als persfotograaf. Het is bij Oltmans.’
Abspoel: ‘Hofland, die hier ter zitting zijn verklaring tegenover mij heeft bevestigd,
is niet zover gegaan dat hij tegenover de rechter-commissaris gewoon heeft zitten
liegen. Hij beroept zich op een betere realisatie achteraf van het gebeuren. Laten wij
wat dit betreft maar de maatstaven van de hemel aannemen en zeggen: ‘Er is in de
rechtszaal meer vreugde over een getuige, die zich bekeert dan over tien die nooit
gedraaid hebben.’
Hier volgt een pijnlijke, maar eigenlijk vernietigende passage voor mijn vriend
Hofland:
PARKET VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM
Wel dat heeft de heer HOFLAND dan ook gedaan, hij heeft

zich bij mij op
het Parket vervoegd en daar opgebiecht dat hij wel degelijk tegenover
ZONNEVELD de mogelijkheid geopperd heeft om plaatjes te maken. Zijn
verklaring: ‘Ik heb tegen ZONNEVELD toen ik hem uitnodigde beslist niet
gezegd: het is interessant voor je als persfotograaf’, trekt hij dus in. Zij
was in strijd met wat de verdachte zelf tegenover de R.C. had verklaard:
‘Hij (d.i. HOFLAND) zei: Ga je mee. Er is een mooi partijtje. Het is
misschien wel interessant voor jou als persfotograaf. Het is bij OLTMANS’.
HOFLAND, die hier ter zitting zijn verklaring tegenover mij heeft bevestigd,
is niet zover gegaan dat hij toegeeft dat hij tegenover de R.C. gewoon
heeft zitten liegen; hij beroept zich op een be-
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tere realisatie achteraf van het gebeuren. Laten wij wat dit betreft maar de
maatstaven van de hemel aannemen en zeggen: ‘Er is in de rechtszaal meer
vreugde over een getuige, die zich bekeert dan over tien die nooit gedraaid
hebben’.
Maar moeilijk aan te nemen is dat de heer HOFLAND zich niet gerealiseerd
zou hebben, wat de consequenties zouden kunnen zijn als hij een
persfotograaf van De Telegraaf in OLTMANS huis binnenbracht, die daar
foto's zou gaan maken. Dit mede gelet op het feit dat HOFLAND wist dat
die avond Russische diplomaten bij OLTMANS waren.
Want wie is de heer HOFLAND? Ten tijde van dit feit, was hij hoofdredacteur
van het NCR Handelsblad, dat betekent dat hij een van de toonaangevende
journalisten van dit land was. De heer HOFLAND heeft bovendien een boek
geschreven, getiteld: Tegels lichten, waarin hij blijk geeft volledig op de
hoogte te zijn met de politieke verwikkelingen in Nederland na de 2de
Wereldoorlog, zowel met datgene wat zich achter de schermen, als wat
voor ieder zichtbaar zich heeft afgespeeld. De heer HOFLAND moet uit dien
hoofde bekend zijn geweest met de rol die de heer OLTMANS als journalist,
met name tijdens de verwikkelingen in Indonesië, zowel ten tijde van de
politionele acties als tijdens het Nieuw-Guinea-conflict heeft gespeeld.
De heer HOFLAND moet hebben geweten dat het Dagblad De Telegraaf
zich in deze kwesties altijd uiterst vijandig tegenover de heer OLTMANS
heeft opgesteld - uit hoofde van zijn journalistieke werk kan de heer
HOFLAND zich niet het genoegen permitteren De Telegraaf ongelezen te
laten - en hij moet geweten hebben dat niet alleen nu maar ook vroeger
De Telegraaf OLTMANS heeft beschuldigd van conspiraties met de landen
van achter het IJzeren Gordijn en handelen in strijd met de belangen van
Nederland. En deze mijnheer HOFLAND neemt de persfotograaf van De
Telegraaf mee naar een bijeenkomst ten huize van OLTMANS, waar hij
weet dat Russische diplomaten aanwezig zijn en komt dan hier met de
verklaring dat het
a. geen doorgestoken kaart was met ZONNEVELD,
b. niet tot hem doorgedrongen is wat de consequenties zouden kunnen zijn van
het binnenloodsen van ZONNEVELD onder valse vlag op de bijeenkomst van
OLTMANS’.
Officier van justitie J.J. Abspoel vervolgde:
Mijnheer HOFLAND, ik herhaal het, kan me nog meer vertellen. Hij heeft
nog steeds niet genoeg verteld.
Als deze hele affaire doorgestoken kaart is, dan is zonder meer
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duidelijk dat de gelegenheid die ZONNEVELD kreeg om in de woning van
OLTMANS zijn foto te maken, geschapen is door een list of kunstgreep. De
voorstelling, die HOFLAND geeft van ZONNEVELD aan OLTMANS: een lifter
- al dan niet een goede vriend - kan niet anders gequalificeerd worden als
een list, waardoor ZONNEVELD toegang heeft verkregen. Er is geen sprake
van dat OLTMANS ZONNEVELD als hij had kunnen vermoeden wie deze
was, in zijn woning zou hebben toegelaten.
De indruk van een list wordt nog versterkt door wat daarna volgt.
Men rijdt weg: de heer HOFLAND met juffrouw COLDEWEY in zijn auto,
ZONNEVELD in diens eigen auto erachter. Halverwege laat men de auto
van ZONNEVELD staan en stapt ZONNEVELD over in de auto van HOFLAND.
Waarom? Een antwoord ligt voor de hand: ‘Als je aan je vriend vertelt
hebt dat je een lifter meebrengt, kun je moeilijk die zogenaamde lifter in
zijn eigen auto bij het huis van je vriend laten voorrijden.’
ZONNEVELD zelf zegt dat hij overgestapt is omdat hij bang was de auto
van HOFLAND kwijt te raken op weg naar het Amersbos. Dat is ook een
verklaring.
ZONNEVELD stelt dat hij van het voorstellen als lifter niet geweten heeft
dat hij niet op de hoogte is geweest van het feit dat de Russische diplomaten
op de bijeenkomst bij OLTMANS aanwezig waren, dat hij niet met het
vooropgezette doel daar foto's te maken, naar OLTMANS is gegaan, doch
pas op het idee is gekomen toen hij er eenmaal was.
Wanneer u echter HOFLAND's leugen, het aankondigen van een lifter, en
handelwijze na die leugen, het in zijn auto vervoeren van ZONNEVELD naar
OLTMANS en bij zijn binnenkomst OLTMANS er niet van op de hoogte stellen
dat de lifter die hij meebracht een persfotograaf van De Telegraaf was,
ziet als een list of kunstgreep, dan is ZONNEVELD toch ongetwijfeld door
die list of kunstgreep in de gelegenheid gesteld de afbeelding te maken.
Dat hij van die list vooraf niet op de hoogte was disculpeert hem niet. Dat
toont de redactie van het artikel aan met name de plaats van het woord
‘opzettelijk’.
Wij lezen:
Hij die gebruikmakende van een door een list of kunstgreep daartoe
geschapen gelegenheid van een in een woning of een niet voor het publiek
toegankelijk lokaal aanwezige persoon met een technisch hulpmiddel
opzettelijk een afbeelding vervaardigd enz.
Vervolgens verklaart de officier van justitie:
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Wanneer men de feiten zo interpreteert als ik het tot dusver gedaan heb
en wat ook het meest logische is, dan is de onvermijdelijke vraag: waarom
staat hier dan alleen ZONNEVELD terecht, waarom niet ook HOFLAND, die
is dan toch overduidelijk medeplichtig, zo niet de uitlokker van dit delict.
De reden daarvan is dat ik toch enige twijfel heb over de rol van HOFLAND.
Wanneer hij opzettelijk ZONNEVELD in zijn hoedanigheid van persfotograaf
bij De Telegraaf binnensmokkelt bij OLTMANS, wat is dan zijn motief?
Ik heb aan de getuige OLTMANS gevraagd welke reden HOFLAND kon
hebben om hem een dergelijke kool te stoven, maar hij weet het niet. Geen
animositeit tegen OLTMANS dus. Een behoefte om De Telegraaf een dienst
te bewijzen?
Erg aannemelijk klinkt dat niet, van enige affiniteit tussen HOFLAND en
De Telegraaf, zij ideëel zij materieel, is niets gebleken.
HOFLAND's eigen motivering van zijn handelwijze klinkt uitermate zwak:
bij de RC zegt hij: ‘Op de vraag waarom ik nu eigenlijk ZONNEVELD en
juffrouw COLDEWEY had meegenomen naar OLTMANS zeg ik dat ik gewoon
een paar mensen wilde ontmoeten tegenover wie ik geen verplichtingen
had.’
Hij bracht dat, het komt in de verklaring bij de RC niet helemaal duidelijk
over, in verband met zijn gedeprimeerde stemming.
Ik begrijp niets van deze verklaring en de heer HOFLAND is niet in staat
geweest deze hier te verduidelijken. Waarom had HOFLAND behoefte aan
gezelschap van ZONNEVELD tijdens de bijeenkomst bij OLTMANS? Uit niets
blijkt dat hij zich bij OLTMANS nog nader met ZONNEVELD heeft
beziggehouden.
Het gezelschap bij OLTMANS lijkt gevarieerd en interessant genoeg te zijn
geweest om geen behoefte te hebben aan de aanwezigheid van ZONNEVELD.
Waarom moest ZONNEVELD dan per se mee?
Ik heb me wel afgevraagd of het misschien zo was dat niet ZONNEVELD
per se mee moest, maar dat de heer HOFLAND behoefte had aan het
gezelschap van juffrouw COLDEWEY en toen ZONNEVELD maar op de koop
toe heeft genomen?
Er zijn wat aanwijzingen in die richting.
Getuige COLDEWEY verklaart: ‘Omtrent half zes 's avonds waren wij (zij
en ZONNEVELD) in het Hilton Hotel in Amsterdam. Hij (HOFLAND) vroeg
mij of ik meeging naar OLTMANS, waar een partijtje zou zijn. Ik maakte
eerst bezwaren omdat ik in bespreking was met ZONNEVELD, waarop
HOFLAND zei dat ZONNEVELD dan ook maar mee moest gaan. Het is dus
niet zo dat HOFLAND ZONNEVELD uitnodigde en dat ik dan als derde mee
mocht.’
ZONNEVELD verklaart: ‘Hij (HOFLAND) zei: “Ga je mee enz.” Wij
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hebben toen nog een meisje meegenomen dat bij het Hilton Hotel de public
relations verzorgt, een zekere Marianne.’
HOFLAND verklaart: ‘Ik heb aan ZONNEVELD en Marianne COLDEWEY
gevraagd of zij mee gingen naar een feestje bij OLTMANS. Ik heb toen
OLTMANS gebeld en ik heb tegen hem gezegd dat ik een lifter en een meisje
mee wilde brengen.
OLTMANS verklaart: ‘Hij (HOFLAND) zei dat hij wat verlaat was dat hij net
uit Den Haag kwam en dat hij een lifter mee zou brengen. Ik maakte daar
bezwaar tegen, waarop hij zei dat het een goede vriend betrof. Hij zou ook
nog een vriendinnetje meebrengen.’
Er zit een zekere tegenstrijdigheid in deze verklaringen.
Nog zo'n tegenstrijdigheid vinden we aan het eind van twee verklaringen.
HOFLAND verklaart: (dit betreft de terugweg uit OLTMANS woning) ‘Op de
Prins Hendrikkade is ZONNEVELD in zijn eigen auto gestapt. Ik heb juffrouw
COLDEWEY naar huis gebracht.’

Zij zelf verklaart: ‘Toen wij bij OLTMANS weggingen zijn we eerst met de
auto van HOFLAND naar de Prins Hendrikkade gereden, waarna ZONNEVELD
mij naar huis heeft gebracht.
Ik veronderstel dat juffrouw COLDEWEY wel weet door wie ze naar huis
gebracht is. Als HOFLAND toch zegt dat hij het gedaan heeft is hier dan de
wens de vader van de gedachte?
Dat HOFLAND naar de bijeenkomst van OLTMANS juffrouw COLDEWEY
mee wilde nemen ter verstrooiing, wordt iets aannemelijker. Hij verklaart
gedeprimeerd te zijn geweest op die avond. Hij kon bij OLTMANS niet veel
anders dan een vrijwel uitsluitend mannelijk gezelschap verwachten en in
een dergelijk gezelschap pleegt, naar mijn ervaring, in hoofdzaak gesproken
te worden over: politiek, zaken en auto's, en, wederom steunende op eigen
ervaring, dat zijn onderwerpen die weinig geschikt zijn om je een wat
vrolijker kijk op de wereld te geven. Een wat onschuldig flirtend gesprek
met een charmante vrouw is daarvoor een veel beter middel. Nog steeds
uit eigen ervaring sprekend, mijnheer de President! ZONNEVELD zou dan
alleen meegenomen zijn omdat juffrouw COLDEWEY niet van hem
losgeweekt kon worden. Wanneer we rekening houden met de mogelijkheid
dat het niet de opzet was van HOFLAND om ZONNEVELD naar binnen te
smokkelen bij OLTMANS als persfotograaf van De Telegraaf teneinde hem
in staat te stellen daar foto's te maken en dat ook het vermelden van de
mogelijkheid om plaatjes te maken slechts middel was om hem mee te
krijgen om wat voor andere reden dan ook, maar niet om hem werkelijk
te laten fotograferen, dan dienen wij op-
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nieuw na te gaan of wat ZONNEVELD gedaan heeft onder deze
omstandigheden nog valt onder de strafbepaling in kwestie.
Vast blijft dan staan dat HOFLAND door middel van een list of kunstgreep
ZONNEVELD naar binnen heeft gekregen en dat ZONNEVELD daarvan gebruik
heeft gemaakt om opzettelijk een afbeelding te vervaardigen.
Is dit voldoende voor de strafbaarheid.74
Zonneveld wordt door de president van de rechtbank75 gevraagd of hij wist wie er
op mijn ontvangst aanwezig zouden zijn. Hij zegt te hebben geweten dat er Russen
waren. ‘U wist dat De Telegraafeen campagne - misschien is dat een te sterk woord
- maar het niet erg begrepen had op de heer Oltmans?’ Zonneveld zegt dat ik geweten
zou hebben wie hij was. Dat kan hij gedacht hebben, maar hij liegt tegen beter weten
in, want pas nadat ik door Kopuit was gewaarschuwd, heb ik ten overstaan van
iedereen, inbegrepen de sovjetdiplomaten, gevraagd wie hij was. Hoeveel getuigen
zijn er niet van dit moment?
Voorts toont hij hoe hij met een minicamera onder zijn jasje gewend is in het
geheim foto's te maken. De rechter wijst hem er op - onder luid gelach van de zaal
- dat er tijdens de zitting niet mag worden gefotografeerd. Zonneveld zegt niemand
te hebben willen schaden. Hij was op volkomen legale wijze binnengekomen want
Hofland had immers gebeld of hij mee mocht komen? Zonneveld werd niet met naam
of functie door Hofland aangekondigd, maar mij als een aantrekkelijke blonde lifter
voorgesteld.
De rechter vraagt Zonneveld: ‘Is Oltmans niet tijdens de ontvangst geschrokken
bij u gekomen?’ Ja, dat was het geval geweest. Hij zat zich vast te kletsen met zijn
gelieg en gedraai, ondanks een bemoedigend schouderklopje van Hofland. Zonneveld:
‘Oltmans is een geëmotioneerd man, zegt hij zelf, dus ik was van zijn schrikken niet
onderste boven.’ Hij maakte het alleen nog erger.
Daarop werd Hofland ondervraagd. Hij zegt dat Zonneveld en Coldewey hem over
hebben gehaald naar mijn huis mee te mogen gaan. Hij voelde zich al anderhalf jaar
somber en terneergeslagen. Zou je er ook wel van krijgen. Hij gaf toe gezegd te
hebben: ‘Wie weet kan je nog wel foto's maken ook.’ Ik luisterde er met verdriet
naar, want het begon bij me te dagen dat Hofland die avond precies heeft geweten
wat hij deed. Hij
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wist dat De Telegraafdeze foto's tegen mij zou gaan gebruiken. ‘En u hebt niet tegen
Oltmans gezegd dat Zonneveld een persfotograaf was?’ vroeg de president. Nee,
haal je de duvel wanneer hij dàt zou hebben gezegd! Of Hofland dan wist dat
Zonneveld in het geheim snel plaatjes maakte. Ja dat wist hij nota bene ook. Hofland:
‘Het is een verschrikkelijke fout geweest dat ik Zonneveld heb meegenomen. Ik heb
Oltmans niet willen benadelen...’ Ik zit er bij. Ik luister, maar ik geloof hem niet
meer. Hij klinkt alles behalve overtuigend.
Ik sprak nog even met Hofland in de wachtkamer en zei dat ik deze botsing tussen
ons verschrikkelijk vond en vooral voortdurend aan zijn moeder moest denken. ‘Jij
had een betere verhouding met haar, dan ik,’ zei Henk. ‘Jij weet niet wat ik tien jaar
lang met haar heb meegemaakt. Van mij mocht zij doodgaan en gauw ook...’ Dit
was voor mij helemaal een vernietigende klap op de vuurpijl. Wat is er eigenlijk met
Hofland in deze jaren gebeurd? Hij is niet in orde.
Thuisgekomen zette ik Sirènes van Debussy op. Zoals Peter in de bossen jogt om
zijn longen met frisse lucht te vullen, zo heb ik een zuivering via lievelingsmuziek
nodig na een middag van pure rottigheid en mentale stank.
Bij de post was een onthutsende brief van mijn lieve vriend Richard Thieuliette:
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Schreef hem: ‘Darling, kom hier gauw naartoe, wanneer je maar wilt. Zoen.’
Frits is vandaag jarig. Schreef: ‘Denk aan je. Zoen.’
‘Lieve broer Willem,’ schrijft mevrouw Hartini Sukarno.76 Zij kondigt aan dat
Sukmawati en Didi zijn gescheiden. Megawati Sukarno is inmiddels hertrouwd,
ditmaal met een vriend van oudste zoon Guntur Sukarno. Mevrouw Hartini zegt een
uitstekende relatie met Guntur te hebben, op gepaste afstand en vooral door zich
nergens mee te bemoeien.
Op 15 maart zal zij een grote selamatan geven ter ere van het feit dat Bung Karno
1000 dagen geleden is overleden. Op 19 maart gaat de hele familie naar Blitar, naar
het graf ‘van onze lieve Bapak. Ik zal ook tegelijk bloemen namens onze vriend
Oltmans strooien. Okay?’ Gelukkig. De smeerlap Suharto houdt me buiten het land,
maar wie kan beter bloemen voor me plaatsen dan mevrouw Hartini?
Zoon Taufan werd ontgroend en kaal geschoren nu hij is gaan studeren. Alleen
Bayu woont nog bij haar. Ook was Hetty Sabur, teruggekomen uit Parijs, bij haar
binnengestapt. Zij hadden hun hart bij elkaar uitgestort. Ook had mevrouw Sabur
verteld over mijn bemoeiingen met Ibu Dewi en de ontmoeting in het algemeen.
‘Lieve Willem, als u eens in Indonesië mag komen, hoe mooi zou het zijn, als u eens
een boek van mij kon maken. Ik heb zeer mooie memories aan Bapak en andere
dingen. Een boek maken is niet gemakkelijk. Ik heb het enkele malen geprobeerd,
maar het is niet gelukt.’ Nu Emile van Konijnenburg er niet meer is lijkt het me
helemaal onmogelijk een boek met mevrouw Hartini te maken. Hij zou haar op een
KLM-ticket hier hebben kunnen laten komen.
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Robert Kroon heeft voor Televizier een veertig minuten durende televisieopname
met Dewi gemaakt op Villa Rajada. Ik belde haar in Gland. Ze vertelde me dit. Flauw.
Dat had ik ook kunnen maken. Zij was erin geïnteresseerd de Abdulgani's te
ontmoeten. Ik belde Pak Ruslan, maar die vroeg om geen druk in die richting uit te
oefenen. Dewi begon nota bene ook weer over haar boek. Zij was de tweede helft
van juli en augustus beschikbaar om eraan te werken. Ik belde Gerard Croiset. Hij
was tevreden dat hij gelijk had gekregen. Zelfs mam reageerde: ‘Wat fijn voor je,
dan heeft Croiset toch gelijk gekregen.’77
Belde André Spoor, die bij die juffrouw Renate Rubinstein was, nota bene. Hij
zegt dat zowel Henk Hofland als juridisch medewerker Kuitenbrouwer hem hebben
gezegd dat de BVD De Telegraaf had gewaarschuwd over de avond van de Russen
bij mij en dat om die reden Anton Veldkamp die avond voor mijn huis is geweest
om een foto van een Russische auto voor mijn huis te maken. Ik weet dat Goeman
Borgesius dit aan Hofland heeft meegedeeld, die zelf afwezig was. Heitink was
verantwoordelijk. Die moet er meer van weten.
Hofland vertelde me trouwens in de wachtkamer van de rechtbank dat hij wist dat
ik niet in zijn huwelijk had gestookt: ‘Je hebt willen lijmen.’
‘Waarom zeg je dan tegen Hans Gruyters dat je die avond dronken was?’
‘Dat was ik ook, dat ben ik nu (hier in de rechtbank) ook,’ antwoordde hij.
‘Waarom heb je de hele wereld opgebeld dat ik bij Mimi tegen jou zat te stoken?’
Hij keek schuldig en zielig. ‘Nu staat het zelfs in Propria Cures,’ zei ik. Hij vertelde
dat na de affaire bij mij, hij nu 1.000 gulden in de maand minder verdiende. Ik zat
eigenlijk in stomme verbazing naar hem te luisteren. Gelukkig moest ik weg. Ik dacht
werkelijk: stakker.
Intussen produceerde De Telegraaf vanmorgen een kolossale kop op de voorpagina:
HELFT SOVJET-DIPLOMATEN SPIONEERT. Dit volgens het in Londen door Britse
diplomaten, generaals en het zogenaamde Instituut voor de bestudering van conflicten
uitgebrachte rapport. In Nederland werden 37 van de 74 geaccrediteerde
functionarissen verdacht van spionage. Het is natuurlijk te bezopen om los te lopen,
want wat valt er te bespioneren? Dat wordt ook niet vermeld. Vladimir Kouznetsov
van de ambassade in Den Haag noemde het bericht tegenover De Telegraaf
‘belachelijk’, wat het dus ook is. We weten boven-
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dien langzamerhand hoe deze relkrant aan zijn informaties komt. Ik kan er zelf van
mee praten.
Pearl Buck (80), die eens de Nobelprijs voor literatuur ontving, is in Danby,
Vermont aan kanker overleden. Zij schreef meer dan 85 boeken. Newsweek vermeldt
dat het haar werd verboden op haar oude dag nog naar Peking te reizen, waar ik, in
overleg met haar, enige moeite voor heb ondernomen. Jammer.
Ik had vooraf aan de rechtszitting Gerard Croiset gebeld. ‘Ik moet me zeker kalm
houden?’
‘Ja, natuurlijk, je moet je op het standpunt stellen dat deze zaak eigenlijk beneden
je waardigheid is, maar dat je rechtsgevoel je ingaf haar aanhangig te maken.’ Zo is
het eigenlijk ook precies.
Heb een keer vriendelijk naar Zonneveld gekeken. Hij keek vriendelijk terug. Kon
het niet laten, maar het was steeds duidelijker dat hij zichzelf vast kletste. Henk
Hofland zat achterin de zaal in een hoekje. Ik hoorde soms het gebrom van zijn stem
uit protest over het een of ander, terwijl de court clerk hem moest manen zijn sigaret
uit te maken. De advocaat van de tegenpartij,78 die mij geen vragen stelde,
beargumenteerde dat ik degene was die de hele affaire had aangezwengeld, alsof er
geen pagina's juist in De Telegraaf aan al die leugens waren gespendeerd. Milo
Anstadt had geen klacht over de zaak ingediend en er ook geen nadeel van
ondervonden. Ook de sovjetambassade had in alle talen gezwegen, terwijl V. Opalev
anders maar al te gauw met een dementi kwam. Ik kreeg ook de indruk dat vooral
door tal van loopholes in de wetgeving Abspoel geen gemakkelijke zaak op zich had
genomen. Om die reden had hij vooralsnog Goeman Borgesius zelf buiten schot
moeten laten. Ik benadrukte echter dat ik Borgesius als verantwoordelijke
hoofdredacteur even schuldig vond, omdat hij onrechtmatig verkregen foto's zonder
meer sensationeel in zijn krantje had
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opgenomen. Ook mejuffrouw Coldewey van het Hilton Hotel kwam uitvoerig ter
sprake, zogenaamd door Hofland meegenomen, opdat Zonneveld haar niet in de
koffer zou krijgen. Maar Abspoel stelde openlijk dat het Zonneveld was geweest die
de hoge prijs van de fameuze avond naar huis had begeleid. Henk Hofland voegde
me in de wachtkamer nog toe: ‘Je weet een ding, ik ben altijd eerlijk (...).’ Dat zei
de man, die me opbelde een lifter mee te nemen, terwijl hij feitelijk een
Telegraaf-fotograaf het maken van foto's had aangeboden. Het was geen fout geweest.
Het was verraad met voorbedachten rade. Ik dacht dan ook toen hij dit zei: Hij is gek
geworden. Waar ziet hij me voor aan? In de rechtszaal verklaarde hij intussen: ‘Ik
heb Oltmans nog nooit iets ten voordele van de Sovjet-Unie horen zeggen’ wat
eveneens een leugen was. De Telegraaf-man verklaarde opnieuw dat ik in de
Nieuw-Guinea-zaak de Nederlandse belangen zou hebben geschaad. Precies andersom:
Luns heeft dit gedaan, maar nu is Emile van Konijnenburg er niet meer om me te
helpen. Ik zei trouwens tegen Henk vandaag dat Konijn zijn Indonesië- en
Nieuw-Guinea-hoofdstukken in Tegels Lichten walgelijk had gevonden. ‘Waarom
dan?’ zei hij schaapachtig. Dat is dan de man met de grote bek en een bestseller. Het
is een fraude in commissie gearrangeerd met zijn fameuze vriendjes uit de
Amsterdamse café's.
Zo'n college rechters is anders ook een ongewone collectie heren. Ik heb de eed
gewoon afgelegd, al vind ik het maar griezelige bewoordingen. Hofland weigerde
en zei: ‘Dat doe ik niet.’ Hij was weer op het verkeerde moment op de flinke toer.
Hij mocht toen de frase van God et cetera weglaten. Wist niet dat dit kon.

14 maart 1973
Het Nederlandse belang: hier zou een fraaie brochure in brede context over zijn te
schrijven.
Ze hebben alles in Indonesië verloren en nog houden De Telegraaf, de BVD en
meneer Luns strijk-en-zet vol dat niet zij maar wij het Nederlandse belang zouden
hebben geschaad. Ze hebben een plaat voor hun kop.
Nadat Hofland zijn verhaal had afgestoken - en dit was amusant - keek de president
van de rechtbank hoogst ongeloofwaardig en vroeg de zaalbediende om een raam
open te zetten. Heerlijk illustratief incidentje. Frisse lucht. Op de hele vloer en het
podium lag tapijt, behalve op de plek waar de verdachte moest staan. Daar waren
kale planken. Het kan niet Hollandser.
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Ben met Ellen Thomassen naar de première van de film Because of the Cats geweest,
voor Nederland niet onaardig. Er kwamen een paar lekkere ventjes in voor. Wat
critici zich niet zoal aanmatigen. De Volkskrant komt met een schandelijk afkraakstuk
van B.J. Bertina. Fons Rademakers zou de kluts kwijt zijn en de film is derderangs....
Erik Koch deed vanmorgen verslag in De Telegraaf over de rechtszaak tegen zijn
blad. De ‘heimelijkheid’ van de fotograaf werd betwist, alsof dit überhaupt mogelijk
zou zijn. Neem de dagelijkse vermelding in deze krant van artikel 2 van haar statuten:
‘Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te zijn aan
enige staatkundige partij, kerkelijke richting of belangengemeenschap, uitsluitend
in dienst van 's lands belang.’ Een fotograaf naar mijn huis afvaardigen, op advies
van de BVD, was kennelijk in de ogen van de heer Heitink ‘in dienst van het
landsbelang.’ Ze zijn mesjoche. Dat zoveel mensen er nog altijd intrappen.
Mr. K. Helder van de Raad van de Journalistiek heeft gisteren met officier van
justitie J.J. Abspoel gesproken. Hij gaf toe dat de zaak tegen Zonneveld moeilijk lag,
maar tegen Goeman Borgesius zou het helemaal moeilijk procederen zijn. Helder
vond dat Abspoel Hofland ‘ongebruikelijk hard’ had aangepakt, en dat hij zelf ook
met de zaak voor de Raad voor de Journalistiek zeer in zijn maag zat.
Zowel Trouw als de Volkskrant brengen vanmorgen uitgebreide
driekolomsreportages van het proces en van de eis van Abspoel wegens overtreden
van de Wet op de Privacy van een week voorwaardelijke gevangenisstraf met een
proeftijd van drie jaar. Alle andere bladen, Het Parool vijf kolommen - halve pagina,
De Tijd, Het Vrije Volk, de GPD-bladen en NRC Handelsblad komen met uitvoerige
berichtgeving. Het is ook een primeur wat betreft de Wet op de Privacy en de
toepassing ervan. Een lector van de faculteit van rechtswetenschappen, Verkade,
was met een aantal studenten in de rechtszaal aanwezig.
De Haagse Post geeft een omslagverhaal over het Gat van Nederland. Jan
Haasbroek heeft het geschreven, dan weet je meteen hoe laat het is. ‘De mens is niet
wat hij zegt,’ aldus Frank Wiering (25), de man die mij filmde. Haasbroek verwijst
naar mij als ‘de pathetische Willem Oltmans.’ Wat weet de brave man van me af?
Wiering: ‘Als iemand zijn mening geeft, dan is dat niet hijzelf die vertelt, maar dan
heeft hij iets bedacht...’ Misschien is het Frank duidelijk wat hij bedoelt, mij in ieder
geval niet.79
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Trouwe vriend Joris van den Berg belde om te zeggen dat hij De Telegraaf-affaire
en het verloop ervan toejuichte. Wim Wertheim belde omdat hij niet begreep waarom
Abspoel geen schade had geëist. Daar moet je in Holland niet om komen. Wertheim
zei trouwens ook - tijdens de lunch bij mij - dat hij zeer in de denkbeelden van Anton
Constandse was geïnteresseerd, maar dat Ruslan Abdulgani hem verder geen lor had
kunnen schelen. Zoiets begrijp ik dan niet en op zo'n moment vind ik Wertheim eng.
Ben om te ontspannen met mam in Lage Vuursche gaan dineren. De altijd lollige
ober (ook op leeftijd) zei op een gegeven moment: ‘...daar heeft u niets mee te maken
of ik uw moeder het hof maak.’ Mam was zo perplex over die zin: ze keek gewoon
koddig. Ik zei: ‘Dat is u nog nooit overkomen.’
‘Nee, verschrikkelijk’, antwoordde ze.
‘Om nooit meer terug te komen...’ Zij lachte en was het met mij eens.
Joris van den Berg zei nog iets, waar ik me over verwonderde en wat ik niet wist:
‘Ik vraag me af of Henk Hofland nu ook de officier van justitie gaat opbellen en hem
bedreigen dat hij hem op zijn bek zal slaan, zoals hij met ons allemaal heeft gedaan.’
Daar wist ik absoluut niets van.

15 maart 1973
Vandaag is Bung Karno 1000 dagen geleden overleden. Ik moet een roos bij zijn
portret plaatsen. Het zou Ibu Hartini waarschijnlijk in moeilijkheden brengen indien
ik haar zou opbellen. Ik worry over Sukmawati. Ze huilde bij het vertrek van Schiphol.
Nu is ze van Didi gescheiden.
Ageeth Scherphuis belt, Joop van Tijns wederhelft. Zij vindt de publiciteit zeer
positief en vindt ‘dat Henk Hofland werkelijk in alle standen schandalig heeft
gehandeld.’
Nu wil ook Gerard de Bruyn van de Nieuwe Linie een interview maken. Ik zei dat
Bibeb de oudste rechten had.
Leopold Quarles is nu ambassadeur in Brazilië.80 De Telegraaf komt met een
onbenullig bericht, waarbij de jonker zich heeft geposteerd onder het portret van ‘een
illustere voorganger’ Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen, bijgenaamd ‘de
Braziliaan.’ Hij was van 1637 tot 1644 voor de West-Indische Compagnie gouverneur
van het tegenwoordige Brazilië. Hij was ook de bouwer van het Mauritshuis in Den
Haag.
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16 maart 1973
Droomde dat ik met enkele anderen voor een rechter ergens in Soesterberg moest
verschijnen. De zitting werd steeds verder verdaagd. Tenslotte dienden we te worden
opgesloten. Wilde mam bellen dat ik niet thuis kwam slapen. Een dikke, oude militaire
pater (aalmoezenier) stond nog even met me te praten op een lege binnenplaats met
lage betonnen hekken. Ik overwoog 'm te smeren en werd wakker. Waar komt zoiets
vandaan?
Ben verdrietig en triest dat Peter al weer weg is. We hadden zo weinig echt contact.
Ik ben er beroerd van. Wat zou er in hem omgaan? Hoe heeft hij het gevoeld? Hij
kwam pas vanmorgen om 09.00 uur weer thuis. Hij had de nacht bij een vriend op
de Vinkeveens plassen doorgebracht. Ik kwam stil binnen. Ik probeerde zo gewoon
en vrolijk mogelijk te zijn, rekening houdende met zijn situatie en leeftijd en vooral
dat hij zich toch weer op Amerbos thuis zou voelen.
Japan heeft nu ook mijn boek gekocht. Men is aan de vertaling begonnen, aldus
meldt Ellen van Bruna.
Om 23.00 uur belde Gerard Croiset verontwaardigd op. Hij had vanavond een
zogenaamde proef op afstand met mensen in Santa Barbara, Californië moeten doen.
Het ging om de ‘beïnfluencering’ van metaal. Om 20.45 uur belde de contactman
op of Gerard zich maar even op een andere kamer wilde concentreren. Hij voelde
zich beduveld en in de boot genomen. Kees van Langeraad had de gebeurtenissen
voor de NOS gefilmd. Omdat Croiset tijdens zijn jongste reis naar Los Angeles mijn
vrienden William Bast en Paul Huson had ontmoet, wilde hij nu dat ik hen op zijn
kosten belde. Dit heb ik afgeremd en gezegd: ‘Het zou u niet meer moeten verbazen,
u weet toch hoe de wereld is?’ ‘Dat doe ik wel,’ zei hij, ‘ik heb nog altijd vertrouwen
in de mens.’ Had het gevoel dat hij zich alleen voelde. Hij ging een slaappil nemen.
Ik zette La Bohème op.
Ik mis Peter en Casper allebei. Ik denk soms dat de gehechtheid tussen Peter en
mij eigenlijk al dood is.
Wil een boekje maken over wat ik over de jaren aan ellende met De Telegraaf heb
beleefd. Heb al acht pagina's geschreven. De Typhoon in Zaandam heeft, dankzij
Cees Meijer, van Het Slot Loevestein van Jan Frederik Oltmans een feuilleton
gemaakt.

18 maart 1973
Gerard de Bruyn was gisteravond hier van 19.00 tot 01.30 uur en gaat nu een artikel
in De Nieuwe Linie schrijven.81 Misschien
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heb ik te vrijuit tegen Gerard geluld. Ik zal hem straks nog eens spreken en nagaan
wat ik zou kunnen bijslijpen.
Verbaas me altijd weer over de snelheid waarmee de vogeltjes ontdekken dat ik
op het balkon sta en bruine boterhammen naar ze toe zeil.
Gerard kwam nog eens drie uur. Ik heb nu maar eens iets gezegd over mijn
pogingen dr. Jermen Gvishiani bij Philips binnen te brengen en hoe labbekakkerig
het Philips management hierop reageerde ten detrimente van zichzelf. Heb ook
onderstreept, omdat ik dit via Emile van Konijnenburg zeker wist, dat Bernhard
geprobeerd heeft Luns van de NAVO weg te houden. Maar ik stond hem niet toe dat
op dit moment te publiceren.

19 maart 1973
Dineerde met mam in Soesterberg om Theo's verjaardag te vieren. Theo was opnieuw
naar Bilbao vertrokken voor Dow Chemical, waar hij nu al zeven jaar voor werkt.
Maar hij scheen buitengewoon upset dat hij terug naar Spanje moest. Zijn vrouw zei
hem nog nooit in zo'n staat te hebben gezien. Mam was bezorgd. Ik ook.
De tekst van Edward Teller kwam nog net op tijd binnen. Hij zegt nota bene: ‘dat
Suharto Indonesië voor een afglijden naar een ergere vorm van dictatuur behoedde.’
Teller mag veel van atoomwapens af weten, maar over Indonesië, en wat daar de
afgelopen tien jaar aan de hand is geweest, kan hij beter zijn mond houden. Ik zal
voor een behoorlijke voetnoot bij die verklaring zorgen.82

20 maart 1973
Moest om 12.00 uur bij Bruna een praatje van twintig minuten over mijn nieuwe
boek houden voor de verkopers van de uitgeverij. Ik werd ingeleid door Henk Bruna.
Ik keek langs de lange tafel in een reeks gezichten van klootzakken met aan het einde
de grijns van Ellen van der Ploeg. De heren verkopers waren niet enthousiast, ik ook
niet. Wim van Beusekom gedraagt zich nu wel aardig.
Boeiende brief van Opéra Mundi te Parijs. ‘Je tiens tout d'abord à vous dire combien
nous avons été impressionnés par l'érudition de votre auteur, Monsieur Oltmans, qui
a pu non seulement approcher et interroger des personnalités aussi nombreuses et
éminentes, mais encore s'entretenir avec elles à la fois
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sur le problème de la croissance et sur toutes sortes de problèmes scientifiques,
sociologiques et philosophiques. C'est peut-être cette richesse, ce foisonnement qui,
à nos yeux, constituent l'obstacle majeur...’ Dat was nieuw. Een boek niet uitgeven
vanwege its richness of contents. Zeer origineel. Dat was meneer Charles Ronsac.83
Via mevrouw Maas-Hin in Hilversum heb ik de informatie verkregen dat mam,
omdat zij 76 is, zich slechts derde klasse kan laten verzekeren tegen 1090 gulden per
jaar. Ik zal dit met tante Jetty bespreken.
Mam is nogal geschokt door de nieuwste brief van notaris Meijer, die opnieuw
heeft geschreven dat mr. F.J. Burger van Meijburg & Co en hij van mening zijn dat
wat broer Theo voorstelt niet kan. Hij eindigde met op te merken dat indien zij onze
mening deelt hij het juister acht dat mam zich tot een andere notaris zou wenden.
Theo heeft mij reeds geschreven dit een prima gedachte te vinden. Mam wil indien
wij dit zouden wensen nu inderdaad van notaris veranderen. Ik sta op het standpunt
dat we dit mam in dit late uur niet kunnen aandoen. We blijven bij notaris Meijer.
Wat we verloren hebben krijgen we door van notaris te veranderen toch niet meer
terug.
In bed vergelijk ik de emoties bij de dood van vader, van Bung Karno en van Emile
van Konijnenburg. Ik heb de dood als uiterste climax van alles nog lang niet verwerkt
of doordacht. Wat de grootste puzzel is: hoe de dood plotseling kan toeslaan.

21 maart 1973
Telefoneerde met Dewi in Gland. Zij denkt nu dat het gesprek met Robert Kroon
niet zal worden uitgezonden, ook omdat zij heeft benadrukt dat Suharto veel meer
schulden heeft gemaakt en corruptie heeft gepleegd dan er in de dagen van Bung
Karno plaatsvonden. Het is ook een van de punten, die ik zelf met haar besprak. Ze
schijnt ook Joseph Luns in zijn hemd te hebben gezet.
Wouter van Dieren vraagt slijmerig of hij een drukproef van mijn boek mag zien.
Vertrouw hem niet.84
Ben samen met mam in Utrecht naar mr. F.J. Burger geweest om een definitief
einde te maken aan het al dan niet schenken van de ACF-aandelen. Het bleek dat de
notaris in Amsterdam ongelijk had. Mr. Burger vroeg zich zelfs af of Meijer het
traineren van ons verzoek wel had mogen doen. Mr. Burger was het inderdaad met
Theo eens dat we allemaal veel geld hadden
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verloren, eigenlijk omdat Meijer de zaak nooit echt had begrepen. Om de een of
andere reden voelde ik tijdens het gesprek bij Meyburg & Co niet dat mam achter
me stond. Toen we vertrokken en zij zich ook nog liet ontvallen: ‘En toch denk ik
dat Meijer het goed heeft bedoeld,’ ben ik geëxplodeerd en buiten mezelf geraakt
van woede. Ik was zo fel en onaardig dat ik mam eerst niet durfde aankijken, maar
al rijdende gluurde ik naar haar en vond haar onder mijn barrage van furie opeens
zo zielig en triest dat het me nog verder in verwarring bracht. Ik hoorde mezelf
zeggen: ‘Vroeger toen wij kinderen waren koos u met vader ook al de kant van
anderen. U zette ons voor schut voor onze leraren.’ Dit was onwaar, want dat deed
mam nooit, dat was vader en die deed dit zelfs dikwijls. Hoe komt zo'n onredelijke
woedeaanval bovendrijven? Het leek wel een surrealistische droom. Wat zitten
verwijten dicht aan de oppervlakte, verwijten van 30 of 40 jaar terug. ‘Ik heb geen
zin meer om samen te gaan eten. Ik breng u thuis.’ Maar niet ver van de afslag naar
Lage Vuursche was ik voldoende gekalmeerd. We gingen lunchen. Mam had niets
gezegd om me te laten uitrazen. Ze zei alleen: ‘Dat geld kan me steeds minder
schelen.’
Ik vroeg haar of vader vroeger ook niet zo was geweest, buiten zichzelf van woede,
en dan het volgende moment alles vergeven en vergeten. Dat was inderdaad zo. Ik
vroeg waar zij dacht dat die woede-erupties vandaan kwamen. ‘Denkt u dat je ze
genetisch mee krijgt?’ Ze knikte. Later heb ik haar nog gebeld, omdat ik bang was
dat zij toch door dit voorval van streek was geraakt. Maar ik kon het horen: she was
fine. Belde Theo over het bezoek aan Meijburg en Co. Hij scheen tevreden. Het hield
me de rest van de dag bezig. Hoeveel opgekropte shit zit er in ons brein?
De psychoanalyticus Rollo May schreef een boeiend artikel in de Times over het
gebrek aan ‘a tragic sense’ van Amerikanen. De Fransen verloren de slag om Dien
Bien Phu, en zeiden: ‘We hebben verloren, we gaan naar huis.’ Waarom zijn Yanks
hier niet toe in staat? Dr. May brengt onder woorden wat ik jarenlang in mijn lezingen
in de VS heb gezegd. ‘We have never been invaded by a non-American army, never
heard the explosion of bombs in our cities, never seen the suffering of wounded in
our streets. We managed to participate in two World Wars on the other side of the
ocean and still avoid, as Henry Steele Commager puts it, “that sense of evil and sin
which is almost instinctive with European peoples”.’
En dan verwoordt de kenner van de mind, Rollo May, wat ik wilde dat ik in mijn
Amerikaanse lezingen naar voren zou heb-
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ben gebracht, namelijk: ‘As one result of all this, we blatantly practice that evil in
the Vietnam war, consciously or unconsciously refusing to open our eyes to what
our nation is doing.’ May zegt ook: ‘Many perceptive persons have echoed what
Aristotle first said, that tragedy as a drama purges us by awakening the emotions of
pity and fear. A tragic sense means the simultaneous awareness of our fate and our
freedom.’ Dan spreekt hij over de aanvaarding van het noodlot, de dood en
waarschuwt voor het onderdrukken van ‘awareness’ in het algemeen. Nazi-leiders
werden in Neurenberg opgehangen, omdat zij verantwoordelijk werden gehouden
voor daden waar Amerika het niet mee eens was. ‘Sheer honesty demands that we
apply it to ourselves. Mr. Nixon orders the bombing massacre of thousands of private
citizens of Vietnam because he does not like the stand of its leaders (...). Whether
phrased in religious or humanistic terms it is inevitable that when a nation resorts to
irrational power, it invites its own doom.’85
Wanneer ik bijna twintig jaar later deze overdenking van Rollo May
terugvind en denk aan het irrationele bloedbad eerder in 1991 door George
Bush met duizenden bommenwerpers en de allermodernste
oorlogsmiddelen in Irak aangericht, dan vraag je je af: ‘When - if ever will America invites its own doom?’

22 maart 1973
Sliep slecht. De botsing met mam raast nog steeds door mijn hoofd. Schuldgevoelens.
Was vooral ook erg bezorgd dat het haar misschien diep kwetste. Juist de laatste
weken was het steeds ‘Wimmes’, wat bij haar een teken is van being really pleased.
Ik voelde me razend worden, maar het hek was al van de dam. Ik wist dat de woede
niet meer zou zijn tegen te houden. Erger mij aan het tweede artikel van Joop van
Tijn met Ruslan Abdulgani.86 Hij is geen revolutionair meer, die aan de principes
van 1945 vasthoudt. Ik begrijp zijn wens om te proberen onpartijdig tussen kibbelende
militairen te staan, maar hij geeft me niet het gevoel steeds eerlijk te zijn. Wanneer
zogenaamde slimheid de overhand krijgt boven wat er werkelijk gebeurde, of zoals
het was, dan kan je beter je mond houden.
Rollo May noemt het een ‘drawback’ van Amerikanen in het algemeen dat ze het
feit van de dood, die onvermijdelijk is, on-
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derdrukken. ‘The antiseptic aura of funeral services is the pretence that the deceased
was not really dead. But if we frankly accept the fact of death, we can drive our car
more carefully or stop smoking in order not to bring on our death so quickly.’ Wat
is de dood? Een vorm van inslapen? Is het pijnloos? Kom je adem te kort? Dikwijs
denk ik aan de dag dat mam er niet meer zal zijn, en de leegte die erop zal volgen,
zonder de zekerheid van een altijd aanwezige ouder. Het zal een onvervangbare
eenzaamheid in het doolhof zijn dat we de wereld noemen. God behoede me ervoor
om in avonturen te treden, die de nieuwe leegte dan zullen moeten compenseren.
Life must be faced independently, op eigen kracht.

23 maart 1973
De ouders van Casper zijn in Hungen op bezoek. Hij vertelde naar een sauna
(gemengd) in Frankfurt te zijn geweest en er helemaal aan verslaafd te zijn geraakt.
Belde mam in Wassenaar, waar ze als steeds was voor het gebruikelijke
strijkkwartet. Tante Jetty kwam aan de telefoon. Ik vroeg hoe het was gegaan:
‘Technisch heel knap, maar niet ontroerend,’ zei ze. Dit antwoord verbaasde me. Als
iemand in mijn ogen een koude, zelfs nare vis is, is zij het. En dan opeens zo'n
antwoord.
Gisteravond was Peter hier. We arrangeerden een etentje met Julian Spoor, die
een vriend, Niels, meebracht. Ook Ellen Thomassen en Gerard Croiset waren
aanwezig. Peter maakte warme melk met honing voor zijn maagklachten. Peter
verzorgde trouwens al het eten en was lief en meewerkend. De tijd is gekomen om
hem dankbaar te zijn en ik meen het.
Zoals Julian nu is, met die beeldhouweraanhang, vind ik haar niet meer aardig.
Ze drinkt te veel. Haar houding is er een van in de contramine zijn en zich misdeeld
voelen. Ik telefoneerde met André Spoor vanmorgen en vertelde hem mijn indruk.
Peter vond trouwens dat de ogen van Niels, de beeldhouwer, verkeerd stonden. Hij
zat in zijn neus te peuteren en begreep geen jota van wat Croiset zat te vertellen.
Gerard was eigenlijk moe en had gisteren 85 patiënten behandeld. Hij vertelde
over zijn recente Amerikaanse reis. Hij beschreef op levendige wijze de ploerterige
en valse schijn waar Amerikanen de matador in zijn. Hij had Mae West ontmoet op
een cocktailparty waar iedereen dezelfde onechte grijns op zijn gezicht had. Hij deed
het uitstekend voor. Ook gaf hij details over de laatste mislukte proef van
‘beïnfluencering van metaal’, zoals hij dit noemt. Het had hem slechts nieuwe maag-
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bloedingen bezorgd. Ook was hij in een definitieve botsing met professor Tenhaeff
terechtgekomen, die zijn opvattingen en theorieën als ‘onzin’ afdeed. Vroeger zouden
hun vrouwen hen weer met elkaar hebben verzoend, maar die zijn er nu niet meer.
Croiset vertrok om 23.30 uur en was doodmoe. Hij had bij een lezing in Californië
ook Majorie Kellogg ontmoet en natuurlijk Bill Bast en Paul Huson.
Peter hielp mee het artikel van Gerard de Bruyn voor De Nieuwe Linie, dat nergens
op leek, te bewerken.

24 maart 1973
Peter en ik lagen lang in bed te praten. Hij constateerde dat hij, net als ik, eigenlijk
nagenoeg geen mens meer echt aardig vond. Hij maakte zich er zorgen over omdat
hij dit niet bij zijn leeftijd vond passen. Hij kwam er later in de auto op terug.
Misschien heb ik hem hier wel in meegetrokken.
Later belde hij nog eens. ‘Ik wilde je nog eens bedanken,’ zei ik meteen.
‘Voor wat?,’ vroeg hij.
‘Voor het verzorgen van het eten en voor de adviezen wat betreft De Nieuwe Linie.’
Hij had zin om terug te komen. Ik bood aan hem in Tilburg te komen halen. Dat
mocht wel eens. Sprak ook met zijn moeder. Ik reed misschien te snel terug naar
Amsterdam, want dan krijgt hij het warm. We zijn naar Thermos gegaan.
Peter: ‘Willem, je bent de grootste naïeveling, die ik ken. Je bent een kind.’
‘Dat is niet zo'n beroerde classificatie.’
‘Maar zo bedoel ik het juist.’

25 maart 1973
Peter ging naar het DOK en kwam om 04.00 uur thuis, waardoor ik slecht sliep.
Vandaag werkte hij redelijk aan zijn economie-examen voor morgen en is al blij als
hij een vijf krijgt.
Liep bij Joop van Tijn binnen in Nieuwendam, want ik wil een kritische brief over
Ruslan Abdulgani in VN zetten. Althans zijn verhaal heeft een voetnoot nodig. Bij
Joop was Just Bendien (psychiater) op bezoek.87 Hij had psychische moeilijkheden
en pijn in zijn rug. Hij had geen vriend: ‘dat is het 'm juist.’
‘Het is eigenlijk zo eenvoudig’ zei ik hem. ‘Door maximale inzet voor Peter heb
ik van alles de grenzen leren kennen en misschien wel het meest de grenzen van de
menselijke relatie.’

87

Zie over de familie Bendien in Memoires 1925-1953.

Willem Oltmans, Memoires 1973

64
Ik bracht ter sprake dat toen ik Noam Chomsky had voorgesteld op MIT een
samenspraak te houden met B.F. Skinner van Harvard - burenwetenschappers dus,
die elkaar niet konden luchten of zien, en het verdomden om de koppen bij elkaar te
steken en naar elkaar te luisteren - juist Chomsky had geantwoord: ‘Skinner isn't
worth my time...’ Ik vond dit toen een schandalig kortzichtige opmerking, die er aan
bijdroeg de ‘beroemdheden’ van de wereld met andere ogen te bekijken. Joop en
Just interpreteerden Chomsky's uitspraak anders. Ik verloor even met allebei mijn
geduld, maar het liep met een sisser af. Ageeth Scherphuis lijkt me oprecht. Ik mag
haar. Joop vond het een schandaal dat ik Bibebs interview met Gerard Croiset nooit
had gelezen.88 Ik heb dat nu dan gedaan en het meeste ervan was me bekend. Verder
is het niet waar dat ik Croiset voor de televisie in Chicago anderhalf uur interviewde.
Dat deed juist Irv Kupcinet: ik vertaalde slechts.

26 maart 1973
De vogels hebben nu alle rijst van donderdag opgepeuzeld. Waarom zulke korrels
in het afvalvat gegooid?
Rachmaninovs tweede symfonie, het derde gedeelte, is vol triestheid. Ik denk dat
Ahram Khatchaturian door Rachmaninov is beïnvloed.
De takken op mijn bureau staan in volle bloei. Vlak voor ik wakker werd met een
erectie droomde ik van een jongen met een gezicht vol pukkels, niet ver van
grootmama's huis aan de Homeruslaan. Hij trok me een bospad in, met een pony aan
een teugel en we raakten elkaar aan. Ik keek in twee erg lieve ogen. Toen ik wakker
werd dacht ik: als niets meer de moeite waard is (Nietzsche) dan is er altijd nog die
lach van die enkeling, de ogen van die ene unieke uitzondering.
Lunchte met mam in Soesterberg. Zij vond dat de lente er al was. Toen ik haar
later thuis bracht zei ze: ‘Ik ga nu piano studeren.’

27 maart 1973
De familie van Konijn heeft me een kleurenfoto van hem gestuurd. Hij is het helemaal.
Prettig om deze nu bij me te hebben. Zette hem in een lijst in mijn slaapkamer. Een
zo langdurige vriendschap - met een dosis affectie, wat ook de botsingen mogen zijn
geweest - is een kostbaar goed in dit madhouse dat we de wereld noemen. Mam gaf
me gelijk dat je eerst de gren-
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zen van de mogelijkheden van menselijke relaties moet aftasten en leren kennen en
dan pas kan je werkelijk beginnen te leven. Ik was eigenlijk verrast haar te horen
zeggen dat ze het met mij eens was.
Wanneer Joop van Tijn - die ook meende dat Gerard de Bruyn nog de beste bij
De Nieuw Linie was - dan opeens zegt: ‘En toch houd ik van je, Willem’, zoals Jaap
Jansen dit soms ook kan doen, dan krijg ik eerder een gevoel dat ze ergens bij willen
horen terwijl ze deksels goed weten er niet bij te horen en er ook niet bij kunnen
horen. Ik geloof Joop van Tijn dan gewoon niet net zo als helaas Jaap Jansen.89
Was vanmorgen om 10.00 uur bij het gerechtshof om de uitspraak te vernemen
tegen Peter Zonneveld van De Telegraaf. We hebben nu de eerste gerechtelijke
uitspraak gebaseerd op de nieuwe Wet op de Privacy binnen. Die meneer heeft een
week voorwaardelijk plus een proeftijd van drie jaar gekregen. Hij liever dan ik,
terwijl de eigenlijke schuldige van het drama Henk Hofland is. Maar tegen hem nu
iets te ondernemen kan ik niet over mijn hart verkrijgen.90
Suharto is intussen voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar door het zogenaamde
Volkscongres geïnstalleerd. Van de 920 afgevaardigden waren er maar 770 aanwezig.
Dat zegt voldoende. Onbegrijpelijk dat sultan Hamengku Buwono IX zich tot
vice-president heeft laten benoemen en zich door de coupgeneraals laat misbruiken.
Mohammed Heikal, hoofdredacteur van Al Ahram in Cairo, wordt al jarenlang
beschreven als Gamal Abdel Nassers alter ego en de tweede belangrijkste man in
Egypte. Edward Sheehan produceerde vorig jaar een lang artikel, waarin Heikal 's
werelds machtigste journalist werd genoemd. Ik schreef in de kantlijn: ‘een soort
Sugandhi?’ refererend aan Bung Karno's voormalige voornaamste adjudant, die
journalist werd en zich tegen hem keerde. Heikal schreef memoires, The Cairo
Documents.91 Ik lees ze momenteel. In het eerste hoofdstuk over Nasser, Lion of
Egypt, spreekt hij al meteen over de momenten dat de CIA meer invloed uitoefende
in het Nabije Oosten dan het State Department. Eine alte Geschichte immer wieder
neu. Dat is precies wat in Indonesië en zoveel andere landen is gebeurd.
Belde André Spoor en vertelde hem de uitslag van de uitspraak tegen De Telegraaf.
‘Dat is een felicitatie waard, Wim,’ zei hij.
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Alle kranten berichten over de uitspraak van de rechter. Ook schreef mr. G.J.
Wolffensperger vanmorgen een analyse in de Volkskrant over schending van de
privacy. Philip van Tijn kwam in De Tijd met een, voor hem gebruikelijk, rebels
stukje waarin hij mij omschrijft ‘als misschien wel de meest curieuze journalist, die
Nederland sinds Laurens Janszoon Coster heeft gekend...’ Ik heb die man nog nooit
ontmoet of gesproken. Wat weet hij ervan?
Time publiceert een serie van vier lange essays over Man. Wat me plezier doet is
dat ze met bijna alle mensen gesprekken hebben gevoerd, die ik ook voor mijn
Brunaboek heb geïnterviewd, zoals Margaret Mead, B.F. Skinner en anderen.
Lieve brief van Casper uit Hungen. Hij is alleen op zijn kamer, voelt zich eenzaam
‘zonder ongelukkig te zijn.’ Je bent natuurlijk ook nooit echt ongelukkig zolang je
geen commitment maakt ten aanzien van een ander, zoals hij nog steeds niet doet.
Hij verheugt zich op de trip, die we planden.
Wat ik in de Time-serie toch mis is wat José M.R. Delgado zou noemen the debacle
of the brain: het niet willen weten of het niet durven entameren van waar het
uiteindelijk om gaat, om die soep in ons hoofd; daar komen ze ook bij Time blijkbaar
nog niet aan toe.
De NRC meldde vanavond in een lullig klein stukje dat De Telegraafin hoger beroep
zal gaan.
Dineerde met Roman Bittman en Bruce Martin van Canadian Broadcasting System.
Zij hielden een gesprek met Aurelio Peccei te midden van de ruïnes van het Romeinse
Forum. Ze hadden gehoord dat er iemand was geweest die vijftien miljoen dollar
had betaald om tot de Club van Rome te kunnen toetreden. ‘Where did you hear
that?’ had Aurelio geantwoord, die hun mop ernstig had genomen. Ik was meteen al
op mijn hoede. Ze hadden achtergrondinformatie van Aurelio gekregen: facts van
Alexander King. Vanmiddag filmden ze ook Jan Tinbergen. Ik adviseerde hen om
Jermen Gvishiani in Moskou niet over te slaan en gaf hen het contacttelefoonnummer.

29 maart 1973
Casper belde of ik op 6 april naar Hungen kwam. Tjakko's ouders zouden dan ook
komen. ‘Als je geen wijf bij je hebt kom ik misschien.’ Hij riep: ‘Priorities!’
De Nieuwe Linie publiceert de pagina met het artikel over mij, geschreven door
Gerard de Bruyn. Zoals hij me beschrijft ben ik helemaal niet. Het is niet waar dat
ik de wereld als hopeloos beschouw na fatale uitspraken van B.F. Skinner of Noam
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Chomsky. Wat er nu over Bung Karno, Aurelio Peccei en ook over homoseksualiteit
staat zou ik zelf heel anders hebben gepresenteerd.
Gezellig met mam in Lage Vuursche gegeten. Zij had zo intens piano gestudeerd
dat, hoewel het nu weer ging zoals zeven jaar geleden, haar ogen moe waren
geworden. Zij kon op het laatst geen noten meer lezen. Tante Jetty was boos want
nu besteedde ze teveel aandacht aan de piano en te weinig aan de altviool, voor het
kwartet maken. Waar haalt zij de energie vandaan om alles op alles te zetten met de
piano?
Aunty, mejuffrouw Büringh Boekhoudt, belde om te bedanken voor de azalea, die
ik voor haar verjaardag had laten bezorgen. ‘Weer een jaartje ouder,’ zei ze. Dit gaf
me een machteloos gevoel.

30 maart 1973
De Volkskrant spreekt over mijn interview in De Nieuwe Linie ‘als de babbelzieke
journalist Willem Oltmans.’ Jaap Jansen belde om te zeggen dat hij vond dat ik wel
afging wanneer ze zoiets over je schreven. Igor Cornelissen zei het NL-artikel aardig
te vinden.
Ben aan een nieuw manuscript begonnen dat ik wel bij Jaap Jansen, bij Van Gennep
zou willen uitgeven en nu eens niet bij Bruna.92 Ik herlees mijn dagboek van 1957
en val van de ene verbazing in de andere. De pagina's rollen eruit.

31 maart 1973
Gisteravond belde Peter. ‘Hoe is je examen gegaan,’ vroeg ik. ‘Wat bedoel je, ik had
geen examen.’
‘O, ja, sorry, Casper had een examen, ik haal de examens van mijn lovers door
elkaar.’
‘Dat gebeurt mij nooit.’
‘Ja, maar ik heb pas sinds een half jaar twee lovers tegelijkertijd: jij hebt veel meer
ervaring...’
Vind het heerlijk om te zitten schrijven, bereikte pagina 84. Maar ik moet eerst
nog de namenindex voor het Club van Rome-boek afmaken. Er komen steeds meer
drukproeven van Tulp binnen.
Voor het eerst in mijn leven vroeg mam of ze 25 gulden van me kon lenen want
dan hoefde zij maandag niet eerst naar de bank voordat haar huishoudhulp kwam.
Ik feliciteerde haar omstandig met deze vooruitgang. Want zij vraagt immers nooit
iets.
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Bovendien vond ik het prettig dat ze het liever aan mij vroeg dan aan tante Jetty.
Kwam er niet eerder toe eens te schrijven hoe intens ik geniet van mijn werkkamer
op Amerbos, zittend aan het bureau van mijn vader met de vleugel, die ik van mam
kreeg, op één pas afstand.

1 april 1973
De Waarheid is van mening dat de Volkskrant jurist zijn spijt liet doorschemeren dat
in mijn zaak tegen De Telegraaf oud-Handelsbladchef Henk Hofland niet werd
vervolgd. ‘Wat ook buiten de deur wordt gehouden is het aandeel van de heer Hofland
(...) want in het requisitoir van de officier van justitie werd hij als overduidelijke
medeplichtige, zo niet als uitlokker van het delict beschouwd.’ Hofland is feitelijk
de enige schuldige. Hij boft dat ik de 25 jaar dat we elkaar kennen niet met één
pennenstreek uit mijn mind kan laten verdwijnen, zoals hij daar blijkbaar zijn hand
niet voor omdraait.
Casper kwam gisteravond tegen middernacht. We praatten met een glas wijn tot
01.30 uur. Hij had in het vliegtuig naar Frankfurt naast een juffrouw gezeten die voor
Lufthansa ging werken en hem sedertdien al tweemaal een blow-job heeft gegeven.
Ondanks alles is hij nog altijd gevoelsmatig aan Pauline gebonden. Ik weet dat maar
al te goed. Zijn vriend Hein was naar Zuid-Afrika vertrokken en was bij het afscheid
nemen van de kaart geweest. ‘Vreemd’, zei Casper, ‘dat ik dit niet heb.’ Ik lag er
later in bed over na te denken hoe ik hem duidelijk moest maken dat zolang hij niet
iets van zichzelf geeft in de overgave aan een ander, niets hem ooit echt zal beroeren.
Woorden schieten te kort zoiets subtiels en fundamenteels uit te leggen.
Hij las vanmorgen De Nieuwe Linie. ‘Het lijk nergens op: je bent het helemaal
niet.’
Zag bij mam The Partridge Family. We aten een pannenkoek in Lage Vuursche.
Ik was gehaast en ben misschien niet lief genoeg geweest.
Was twee uur bij Croiset. Hij zei weer interessante dingen. Maakte er een tape
van.93 Hij had kennelijk weer een klankbord nodig. Ik zou hem meer in de richting
van mensen willen trekken. Hij vindt professor Tenhaeff nu een lor. Tenhaeff zou
een boek over hem willen gaan schrijven ‘om nog meer ge-
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Het liefste zou ik nu die tape terugluisteren en gedeelten hier opnemen. Maar ik zal alle tapes
samen met mijn dagboeken aan de Koninklijke Bibliotheek overdragen. Heb er nu geen tijd
voor.
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dachten van mij als de zijne aan de man te brengen,’ zei hij. Er woont nu een vrouw,
Adèle, bij Gerard in. Croiset vond mij een ander mens geworden en impliceerde kreeg ik het gevoel - dat dit voornamelijk zijn werk was geweest.

2 april 1973
Lunch met Carel Enkelaar. Hij wil per 24 april drie artikelen hebben over de stand
van zaken van ons JFK-Dallas-onderzoek. De storm is hopeloos. In de tuin van
Soestdijk was een grote boom omgewaaid. Belde mam - na een uiterst geslaagd uitje
samen - dat ik veilig thuis was.
De love scene tussen Betty en Rod in Peyton Place emotioneert me. Het zal mij
wel nooit overkomen.

3 april 1973
Liep bij Frits van Eeden in Den Haag binnen. Bob uit Londen was er. Frits zag er
vreemd uit en was zichzelf niet. Ik zie hem liever niet in dat gezelschap en ben
weggegaan.
Telefoneerde met zowel Emily Zain als met haar man oud-ambassadeur Zain, die
nu alleen in Rijswijk woont. Hij vond dat Ruslan in zijn uitspraken Bung Karno
probeerde na te apen. Hij zei generaal Alamsjah, als ambassadeur in Den Haag,
‘geweldig’ te vinden. ‘Hij heeft een visie. Wat heeft Ruslan in New York gedaan?’
Hij vond dat er een nieuw boek over Bung Karno moest komen ‘anders is er alleen
maar Cindy Adams. Dan moet je met mij praten. Jij herinnert je alles toch nog?’ Hij
vroeg naar mijn contacten met Dewi en Hartini.
Bracht een bezoek aan Vladimir Kouznetsov op de sovjetam-bassade. Meneer V.
Lavrov gaat eind april terug naar Moskou. Die zijn we kwijt. Een nieuwe ambassadeur,
Alexandr Romanov, komt per 1 mei naar Den Haag. ‘Then you must present him
with your new book.’ Hij zag er eigenlijk belabberd uit en zei op 15 april naar Moskou
te zullen gaan voor een medisch onderzoek. Hij onderstreepte: ‘I am your friend.’
‘I know, I feel it,’ antwoordde ik. Ik lichtte hem in reeds contracten met Bruna en
Putnam in New York te hebben voor een tweede Club van Rome-interviewboek,
waarin ik ook een aantal sovjetspecialisten wilde opnemen. Hij adviseerde om reeds
nu naar Moskou te schrijven om de autoriteiten op de hoogte te brengen van mijn
plannen. Hij vond Herbert Marcuse maar een waterige marxist en maakte een negatief
gebaar. Ik was het daar natuurlijk mee eens. Daarop volgde een uiteenzetting over
de wetenschappelijke basis van het Marxisme. Bij het zoeken naar daadwerkelijke
oplossingen diende men tijd en
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plaats in acht te nemen. Hij ging de kamer uit en kwam met enkele boeken terug.
Hij recommandeerde vooral de dagboeken van Felix Dzerzhinsky, de chef van de
geheime politie van Lenin. De ambassade had nota genomen van de veroordeling
van De Telegraaf. Ik vroeg waarom hij commentaar had gegeven aan die krant. ‘They
must have a diplomatic guide of The Hague and they telephoned everyone in the
book. All were out except me, who was sick in bed. That's why.’ Dat was geen
antwoord, meer een rechtvaardiging.
Jaap Jansen wil mijn manuscript in deze vorm niet uitgeven. ‘Het zijn losse notities.
Er zit geen lijn in. Je moet een schema maken.’ Juist niet. Het zijn authentieke
dagboeknotities, die moeten zo blijven.
Dewi belde uit Gland. Zij had bezoek gekregen van een Chinese dame, die sedert
1965 (coup in Jakarta) gevangen had gezeten, omdat zij de voorzitter was van de
Indonesisch Chinese vriendschapsvereniging. Zij was bevriend geweest met Bung
Karno. Zij was op weg naar Londen om bij Amnesty International aangifte te doen
van enkele andere 70-jarige dames, die door Suharto nog steeds werden vastgehouden.
Zag een interview op televisie met Den Uyl. Ben eigenlijk nog veel te lief geweest
in De Nieuwe Linie. Wat een rasechte Hollandse lul.
Robert Jay Lifton publiceert een vlijmscherpe analyse over de wijze waarop de
regering-Nixon van Vietnam-veteranen ‘oorlogshelden’ tracht te maken, geholpen
door de media, en vooral de televisie. ‘All wars seem to require heroes around which
civilian populations can cleanse themselves of guilt and reassert immortalizing
principles.’ Hij vervolgt: ‘But creating heroes is not without risk - for the anointed
ones and those anoint them.’ Lifton zegt dat de mythe van de held, die nu wordt
gecreëerd, niet alleen de betrekking van de oorlogsveteranen tot de oorlog vervalst
maar de oorlog zelf. ‘All but swept away is the role we assigned these men: saturation
bombings of civilian areas with minimal military targets, their “truck counts” from
the air, so necessary for career advancement, inseparable in accuracy and morality
from the “body counts” of infantrymen on the ground.’ Lifton vraagt zich met
ingehouden adem af of het brede Amerikaanse publiek van de oorlog in Vietnam
geleerd zal hebben. ‘Did it open our eyes to the nature of the deadly romance of war
and the part played by manipulated patriotic emotions in that romance?’94
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The New York Times, 28 maart 1973.
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Twintig jaar later zou een man uit hetzelfde politieke milieu dat Nixon en
Reagan had voortgebracht, George Bush, vrijwel exact herhalen wat Nixon
en Kissinger in Hanoi deden. Daarbij kwam het feit dat met Bush de CIA
voor het eerst in de geschiedenis een eigen directeur op het Witte Huis
had gemanoeuvreerd. Met vernieuwde en gemoderniseerde apparatuur
werden delen van Irak en Bagdad naar het pre-industriële tijdperk
teruggebombardeerd. De heldenmythe van de deelnemers aan de operatie
Desert Storm bereikte hysterische hoogten in een lange reeks parades en
festiviteiten in het hele land die door de regering in Washington werden
georchestreerd, op vrijwel dezelfde manier waarvoor Robert Jay Lifton
twintig jaar ervoor waarschuwde. Exact zoals psychiater Lifton toen reeds
schetste werd er bewust een gigantische wig gedreven tussen het beeld
van terugkerende helden van de Golfoorlog en wat die helden feitelijk in
die oorlog in opdracht van Washington hadden gedaan. George Bush
herhaalde vrijwel dagelijks dat de oorlog tegen Saddam Hussein ‘geen
Vietnam’ zou zijn. In werkelijkheid voerde Bush oorlog tegen Irak als een
replica van de oorlog door LBJ en Nixon tegen Noord-Vietnam. In Azië
verloor Amerika. In Klein-Azië won Amerika, althans dat denkt men in
1991. Ik plaats er een levensgroot vraagteken bij.

4 april 1973
Een lieve brief van Sukmawati Sukarno. Verschrikkelijk wat zij schrijft over de staat
waarin Bung Karno's graf verkeert. Dit zegt opnieuw alles van het niveau van de
man die verraad pleegde tegenover president Sukarno.95
Bij Bruna een pittig, vrij hoog oplopend gesprek met Henk Bruna. Het betrof wat
ik met Jan Buis was overeengekomen over betalingen. Bruna zei: ‘Wanneer u met
een zieke man afspraken maakt in een ziekenhuis, wilt u mij daar dan aan houden?’
‘U stelt het voor, mijnheer Bruna, of ik een oplichter ben. Ik sprak trouwens in
uw bijzijn met Buis af dat ik 5000 gulden meer zou krijgen. U zei geen woord, dus
u stemde toe.’
‘Wilt u zeggen dat ik onmondig ben,’ antwoordde hij met stemverheffing. Ik
dreigde naar een andere uitgever te zullen stappen.
Nabij Saang, 30 kilometer van Pnom Penh, hebben Amerikaanse B-52
bommenwerpers een rouwstoet van hoge boeddhistische monniken getroffen.
Tientallen van hen zijn om het leven gekomen. Het is maar een bericht van enkele
regels op
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een achterpagina van de NRC. Dit zijn de ‘incidenten’ waar niemand meer bij stilstaat.
Daarom minacht ik de Nixons en Kissingers. En niet nu, in 1973, but for ever.
Frits van Eeden kwam een paar uur langs. Hij zei zoveel opdrachten te hebben:
‘Het is niet meer leuk.’ Heb altijd geweten dat het hem goed zou gaan.

5 april 1973
W. Colston Leigh in New York schrijft dat hij mij niet terug wil nemen voor het
geven van lezingen in de VS. Denk dat ik na twaalf jaar deze job zal moeten opgeven.
De titel van mijn nieuwe boek moet zijn Den Vaderland Getrouwe. Bruna besluit
op 19 april of ze het zullen uitgeven. Leverde 100 pagina's in.

7 april 1973
Casper arriveerde gisteravond per trein. We hebben een absoluut heerlijke dag gehad,
in bed, op het strand, alles.
's Avonds kwam Gerard Croiset binnenwippen. Ik toonde hem het portret van
Emile van Konijnenburg. ‘Hij heeft een attaque gehad. Dat is maar goed ook, want
als hij die niet had gehad, zou hij de rest van zijn leven verlamd zijn geweest.’ Hij
vroeg: ‘Is deze man in Indië geweest? Was hij een generaal?’ Maar zoals wel meer
met Croiset gebeurt, Caspers vader is generaal, en dan lopen beelden bij hem door
elkaar. Het artikel van De Nieuwe Linie lag op tafel. Gerard keek het in en zei toen:
‘Die jongen, Gerard de Bruyn, heeft over jouw rug heen zichzelf bekend willen
maken.’

8 april 1973
Deze twee dagen met Casper waren verrukkelijk. We wandelden in Noordwijk op
het strand, liepen bij Frits binnen in Scheveningen. We zagen Canterbury Tales van
Pasolini, een onzinfilm, veel geschreeuw en zich herhalende schokkende scènes.
Nu is hij weg. Amerbos ‘ruikt’ nog naar hem. Op het CS werd het bijna een tearful
afscheid. Ik gaf hem een zoen. Een echtpaar zag het en reageerde of zij het in Keulen
hoorden donderen. Later liep ik langs hen: ‘Vond u het erg vreemd? Wij zijn vrienden.
U ziet het gaat uitstekend.’ Ben meteen als een razende aan mijn nieuwe boek gaan
schrijven, alsof mijn leven ervan afhangt.
Casper zit nu in de trein naar Oberhausen.
Peter belde. Hij heeft meer examens.
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Telefoneerde broer Theo, die een maand vakantie gaat houden in Zuid-Afrika.

9 april 1973
Bibeb had zich zeer opgewonden dat De Nieuwe Linie al een gesprek met mij
publiceerde, want zij wil me ook interviewen. Ben zeer opgewonden. Wim van
Beusekom vindt Den Vaderland Getrouwe goed, ook stilistisch, heel anders dan De
Verraders.96
Dineerde met mam in Lage Vuursche, maar ik was te gehaast om terug naar mijn
schrijftafel te gaan, wat jammer was. Ik laat haar zich niet genoeg uiten over zaken
die haar bezighouden en emotioneren. Ik belde haar om me te excuseren voor mijn
gejaagdheid. Ik heb er wroeging over.
Heb geconcentreerd zitten schrijven en vergeten Peter vibes te sturen voor zijn
examen.

10 april 1973
De heer Van der Wolk van Intermediar, die ik een aantal gesprekken voor mijn Club
van Rome-boek had toegezonden met de vraag of hij er misschien enkele van wilde
publiceren, antwoordde: ‘Als een journalist gesprekken van twee of drie pagina's
maakt met zoveel mensen is dat waarschijnlijk niets voor ons.’97
‘Wilt u dan zo vriendelijk zijn het materiaal naar me terug te zenden?’ Op mijn
eerdere voorstel er samen een gesprek over te hebben antwoordde Van der Wolk:
‘Nee, ik ben in uw mening niet geïnteresseerd.’ Dan weet je toch meteen wat voor
vlees je in de kuip hebt? En dat runt dan een van de zogenaamd vooraanstaande
bladen in Nederland.
Vanmorgen vroeg belde mevrouw Ellen Mangadie, vroeger voorzitster van de
Indonesisch-Chinese vriendschapsorganisatie. Zij kwam naar Amerbos. Zij vertelde
met tranen in haar ogen hoeveel zij van Bung Karno had gehouden. Ze zei: ‘God
placed you at our side.’
‘No, Ibu,’ zei ik. ‘Our love for Bapak brought us together.’ Zij vertelde dat er rond
10 oktober 1965, vrijwel meteen na de generaalscoup, een bijeenkomst was geweest
om te proberen te reconstrueren wat er was gebeurd. Er was natuurlijk wel een Dewan
General98, die op allerlei manieren gealarmeerd was ge-
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Willem Oltmans, De verraders, Uitgeverij P.R. van Amelrooij, Utrecht 1968.
Hij had ze niet gelezen, want het gemiddelde aantal pagina's lag veel hoger.
Raad van Generaals tegen Bung Karno: ik had hier zelfs de bewijzen van. Zie de vorige
Memoires.
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raakt door de toename van de linkse aanhang voor Bung Karno. De infiltratie van
de PKI werd met CIA-geld gefinancierd. D.N. Aidit was zeker briljant, maar ook
ambitieus. De PKI hielp een cordon sanitaire rond Bapak te trekken. Er waren vijf
aanslagen op zijn leven geweest, maar hij overleefde alles. De conclusie van de CIA
was dat het lot van de PKI en Sukarno dermate met elkaar was verstrengeld dat zowel
Bung Karno als de PKI dienden te worden vernietigd. ‘En’, vroeg mevrouw Mandagie,
‘wat deed de PNI? Ze staken geen vinger uit om Bung Karno te helpen. Niemand
kwam voor hem op.’ Dat is ook precies waarom na 1965 mijn aanvankelijke sympathie
voor Indonesië en het Indonesische volk tot nul was gedaald. De passiviteit en het
de andere-kant-op-kijken van de Indonesische massa na 1965, wat er op neerkwam
dat men Bung Karno in zijn sop gaar liet koken, behoort tot de donkerste bladzijden
uit de geschiedenis van dit land. Dat staat vast. Aangenomen dat Suharto de vinger
aan de trekker hield, rechtvaardigt dit niet de collectieve lafhartigheid op een
onvoorstelbare schaal die het Indonesische volk na 1965 aan de dag heeft gelegd.
Mrs. Mangadie vervolgde dat er een staatsgreep tegen Bung Karno voor 5 oktober
1965 was gepland door de rechtse generaals die door CIA werden gesteund. De linkse
progressieve krachten zouden voor eens en vooral altijd kaltgestellt hebben moeten
worden. Men heeft dit snode verraderlijk plan opzettelijk naar PKI-kringen laten
uitlekken, via de eerder genoemde spionnen, die al binnen de PKI waren
doorgedrongen. Om die reden hadden Aidit en zijn adviseurs een tegenzet gepland,
volgens het adagium de eerste klap is een daalder waard. Dit was de eerste keer dat
de verdedigers van Bung Karno van te voren op de hoogte waren van een aanslag
op hem. Het was niet een werkelijke PKI-opstand. Het was een tegenzet van de PKI.
Want had de PKI zelf een coup beraamd, dan zou het er anders zijn toegegaan. De
tegenzetstrijders hebben eigenlijk maar een dag geknokt. ‘Bij ons is het zo: als ze
niet te eten krijgen, geven ze het op en gaan naar huis.’
Dit is eigenlijk wat er tijdens de tegenzet van kolonel Untung zou zijn gebeurd.
En dan blijft een van de onbeantwoorde raadsels van 30 september 1965 waarom
generaal Yani die ‘anak mas’99 van Bung Karno was om het leven kwam en generaal
Nasution100 bleef leven. ‘Het is onze overtuiging dat men met de moorden op de zes
generaals en luitenant Tendian de last op
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Lievelings ‘zoon’ van Bung Karno.
Waarvan ik in de vorige Memoires de bewijzen heb aangevoerd dat hij sedert lang aan het
hoofd van een samenzwering tegen Bung Karno stond.
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de PKI zodanig heeft willen verzwaren dat de jacht op alles wat pro-Bung Karno en
links was mogelijk is geworden. Men heeft het volk “mataglap” wat betreft de PKI
weten te maken. We weten toch van de CIA dat ze er niet voor terugdeinzen op eigen
mensen te schieten wanneer dit het uiteindelijke doel ten goede zou komen?’
Zij vervolgde: ‘Bapak wist van het hele zaakje niets. Ze hebben hem opzettelijk
onwetend gelaten om zijn positie niet te schaden. Ze hebben hem tot aan zijn dood
toe vervolgd met allerlei tegenstrijdige interpretaties van wat er gebeurd zou kunnen
zijn. Hij werd steeds heen en weer geslingerd tussen de kibbelende partijen. Hij wist
natuurlijk zeker dat de PKI op 30 september niet schuldig was aan verraad. De tegenzet
van de PKI was beraamd om de status quo te handhaven en het presidentschap tegen
illegale activiteiten en insubordinatie van hoge officieren te beschermen. Bung Karno
kon de PKI niet schuldig verklaren, zoals de coupgeneraals en Suharto van hem
verlangden. Hij wist dat het de CIA en met de Amerikanen samenzwerende officieren
waren die schuldig waren aan de coup van 1965. Dus toen deze rechtse officieren
de macht grepen en er op toezagen dat de PKI werd ontworteld, had Bung Karno
feitelijk geen beschermende machten meer om zich heen.’
Mevrouw Mangadie zei dat zij tenslotte in vijf jaar gevangenschap met zeer veel
medegevangenen de gebeurtenissen van 1965 had besproken. Alles wat het leger
bekend heeft gemaakt over zogenaamde ‘wreedheden’ bij Lubang Baja
(krokodillengat) waar de generaals zouden zijn gemarteld en vermoord was uit de
duim gezogen om de emoties van het volk tegen de PKI op te zwepen.
‘Ik trad in het gevangenkamp op als Ibu, biechtmoeder en adviseur. Ik heb heel
veel naar medegevangenen geluisterd. Ze hebben Gerwani-meisjes van dertien en
veertien jaar opgesloten, die nu al acht jaar gevangen zitten. Wat voor leven hebben
die jonge vrouwen?’ Zij had geconcludeerd dat D.N. Aidit en de PKI eind september
werkelijk overtuigd waren dat rechtse officieren een coup beraamden. Volgens haar
wees dit er op dat de PKI zelf helemaal geen staatsgreep van plan was. Het bleef
onduidelijk welke rollen Untung en Sjam precies hadden gespeeld. Bung Karno heeft
tot het laatste toe geweigerd zich door enige zijde van het krachtenspel te laten
gebruiken. Hij had er geen bezwaar tegen dat hij de hoogste prijs moest betalen en
zijn positie moest afstaan. Hij had er ook geen bezwaar tegen geïsoleerd te worden.
Hij was tenslotte de gevangenis gewend. Maar wat hij niet gewend was waren de
be-
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ledigende verhoren en een minderwaardige behandeling door zijn eigen landgenoten.
‘Hij is gestorven uit eenzaamheid.’ Ik weet dit maar al te goed.101
In een brief in Vrij Nederland heb ik een wat achteloze uitspraak van Ruslan
Abdulgani over Bung Karno op passende wijze rechtgezet. Dit was helaas
noodzakelijk.

Ik belde professor W.F. Wertheim om een afspraak voor mevrouw Mangadie met
Amnesty International te maken. De telefoon viel gewoon weg tijdens ons gesprek.
Ook ging de telefoon enkele keren en werd gezegd ‘verkeerd verbonden.’ Dit gebeurt
allemaal in dit land, volmaakt ongecontroleerd.
Playboy interviewde Tennessee Williams (59). De grote liefde van zijn leven,
Frank Merlo, is aan kanker overleden, wat zijn schijfkunst diep schijnt te hebben
beïnvloed. Ik heb A Streetcar Named Desire, The Glass Menagerie en Cat on a Hot
Tin Roof gezien. ‘I didn't even masturbate until I was 27,’ vertelt hij aan C. Ro-
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In mijn dagboek bevindt zich de INDONESIA SPECIAL van Amnesty International met
schrikbarende foto's over Suharto's schrikbewind en concentratiekampen. Zie bijlage 11.
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bert Jennings van Playboy. Daar lig ik niet ver vanaf. Hoewel, ik heb eigenlijk nooit
aan masturberen gedaan, wat ook gelukkig vrijwel nooit nodig was. Heb mijn hele
leven op dit punt met vrijwilligers gewerkt.
‘I have never raped anybody in my life. I have been raped, yes, by a goddamn
Mexican. I screamed like a banshee and couldn't sit for a week. And once a handsome
beachboy very powerful, swam up on a raft. He raped me in his beach shack...’
Williams: ‘I had a very attractive ass and people kept wanting to fuck me that way,
but I can't stand it. I am not built for it. I have no anal eroticism.’ Hier mee identificeer
ik mij. De enige keer dat ik actief werd genaaid was door Richard Thieuliette in 1966,
maar ik brak het af, omdat het veel te veel onnodige pijn deed en me verder ook niet
opwond. Wat rape betreft: dat is me nooit overkomen. Ik heb ook nooit tegen mijn
zin in met wie ook seks bedreven.
Wanneer hij zegt vrouwen heel wat interessanter dan mannen te vinden, begrijp
ik dit helemaal niet. Hij zegt zelfs door vrouwen in staat van opwinding te worden
gebracht, wat voor mij onbegrijpelijk is. Juist omdat ik vrouwen bijna altijd in hoge
mate oninteressant vind, kan ik me ook niet in andere sferen voor het object vrouw
in staat van opwinding brengen. Hierin begrijp ik Williams helemaal niet. Wanneer
hij zegt tot zijn 28ste jaar tot vrouwen te zijn aangetrokken geweest denk ik dat hij
vergeten is hoe het was. Ik kon in de oorlog opgewonden raken door soldaten in
uniformen of Hitler Jugend boys in korte broeken, om niet te spreken van
collega-padvinders in korte broeken. De aantrekkingskracht was er, maar het kwam
niet in je hoofd op een hand uit te steken, want je overwoog de mogelijkheid niet
eens.
Williams verhaalt hoe David Frost hem op televisie recht voor zijn raap vroeg of
hij homoseksueel was. De schrijver zegt zich rot gegeneerd te hebben. Hij antwoordde:
‘I cover the waterfront...’ Rex Reed had in Esquire hetzelfde gedaan, maar na een
artikel in Atlantic was het dermate erg geworden dat mensen langs zijn ‘cottage’ in
Key-West, Florida reden en uit de ramen van auto's ‘faggot!’ schreeuwden. Hij laat
deze passage volgen door een opmerking over ‘apartheid’. ‘When the two races
integrate, we shall have the most physically and spiritually beautiful race in the world,
but it will take 150 years.’ Wat bedoelt Tennessee Williams? Dat het
aanbevelenswaard zou zijn uit het zwarte en blanke ras een nieuwe ‘homo sapiens’
van café-au-lait huidskleur te produceren? Hij is gek. Een black kan beautiful zijn.
Een white kan beautiful zijn. Een kleurling kan
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beautiful zijn, maar in godsnaam laten we paarden paarden laten en koeien koeien
en niet met voorbedachten rade iets nieuws voor de Ark van Noach gaan uit dokteren.
Schrijvers zijn paranoïde, aldus Williams, ‘because they are living two lives - their
creative life, which they are most protective of, and their life as a human being. They
have to protect both lives.’ Dit is voor mij een vorm van schizofrenie, die ik me
althans niet bewust ben. In ieder geval schrijf ik mijn dagboek als reflectie van the
whole person. In een dagboek gaat het om de totaliteit van voelen, beleven, denken
en doen. ‘What cannot be understood cannot be managed intelligently’ las ik bij John
Dewey in 1968. Als je denkt de totaliteit van menszijn te kunnen of moeten splitsen,
zoals Tennessee Williams dit schijnt te ervaren, dan kan je niet anders dan in een
mentale en fysieke puinhoop eindigen, waarheen deze schrijver al flink op weg is,
ook door zijn drugs en drankgebruik.
Slechts in het voorbijgaan roert Tennessee Williams de oorlog in Vietnam aan
wanneer George McGovern ter sprake komt. Dit verbaast me. ‘This horrid war has
eroded the whole fabric of American life, incontestably. The destruction in America
of the ideal of beauty is one of the most apparent and detressing things of all and
devolves on the man who is ruling this country. I think when you prosecute an
immoral war for so many years - a war that is disgraceful in that it pits such a powerful
nation against such a pitifully underprivileged people - then morality is destroyed
for the whole country...’ Zo is het natuurlijk precies. Ik wilde dat broer Theo dit ook
op deze manier benaderde.
Ruslan Abdulgani belde. Hij gaat het weekeinde logeren bij ambassadeur Anak
Agung Gde Agung in Wenen. Ik vroeg hem vooral na te willen gaan wat er over de
botsing met Willem Drees senior in zijn komende boek zou komen te staan. Ik
vermeldde dat Mohammed Heikal in zijn boek over Nasser Bung Karno niet noemde,
wat een aanwijsbare omissie is. Pak Ruslan vertrouwde Heikal niet. Hij hield
bindingen met de CIA niet voor uitgesloten. Hij zei dat hetzelfde het geval was met
de onlangs gepubliceerde zogenaamde memoires van oud-premier Khrushchev van
de Sovjet-Unie.102 Hierover bestaan ook ernstige twijfels of deze authentiek zijn of
met verkapte CIA-medewerking totstandkwamen. Ruslan had er zelfs met U Thant
over gesproken, die hetzelfde was opgevallen. Hij benadrukte opnieuw dat Dewi een
belangrijke rol zou kunnen spe-
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Khrushchev Remembers bewerkt door Strobe Talbott, met een voorwoord van Edward
Crankshaw. Little Brown & Co, Boston 1970.
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len bij het herstel van Bung Karno's juiste plaats in de historie. Hij moedigde me aan
hier op mijn manier een bijdrage aan te leveren. Zal doen wat ik kan.
Casper Bake telefoneerde dat hij Siddharta van Hermann Hesse, dat ik hem had
gegeven, in een ruk had uitgelezen. Prima input voor zijn mind.
Bibeb vroeg Andreas Burnier: ‘Hoe reageer je als iemand iets gemeens tegen je
zegt?’ Ik heb erover nagedacht. Ik denk dat je antwoord voornamelijk zal afhangen
van je stemming op het moment dat dit wordt gezegd.
Toen we maandagavond in Lage Vuursche gingen dineren kwamen net Claus en
Beatrix met de kinderen terug van vakantie in Oostenrijk. Zij reden in een
stationwagen AA 95. Mam zei: ‘Niet kijken.’ Maar we keken allebei wel en zagen,
wat mam noemde ‘die kinderbolletjes’ achter de ramen.
Dr. Zairin Zain is met hartklachten in de Rudolf Steiner kliniek in Den Haag
opgenomen. Moet er naartoe. Ik belde intussen naar zijn huis. Het is niet al te ernstig.
Hij ligt voor observatie want ze hebben een hartvergroting ontdekt.
Ik stelde Bibebs vraag aan mam: ‘Wat doe je als iemand iets gemeens tegen je
zegt?’ Zij antwoordde: ‘Dat gebeurt mij nooit...’

12 april 1973
Heb mevrouw Mangadie naar Schiphol gebracht.
Bibeb arriveerde op Amerbos om 10.00 uur en vertrok, god betere het, om 23.20
uur. Hoe kan je zo een interview schrijven? De tijd vloog wel om. Heb helemaal
vrijuit gesproken. Mijn gevoel zegt me dat het ook beter was om niet te vragen of ik
het artikel eerst mocht lezen. Ik wilde totale trust laten overkomen.
Bibeb was lief. Alles liep op rolletjes tot we om 19.30 uur besloten naar Mei Wah
te gaan om een Chinese hap te halen en ik aarzelde om haar twintig minuten alleen
in huis te laten. Ze vroeg ook later op de avond: ‘Was je eigenlijk bang mij hier alleen
te laten en dat ik je dagboeken zou inkijken? Eerlijk zeggen...’ Ik heb niet eerlijk en
rechtuit gezegd: ‘Yes, I mistrusted you.’ Ik zei: ‘Well, I don't really know you that
well. Ik beschouw mijn dagboeken mijn heiligdom...’ Het zit me nu dwars dat ik niet
gewoon heb geantwoord: ‘Ja, ik heb je een beetje gewantrouwd.’ Ik weet ook niet
of ik niet toch te openhartig ben geweest. Ze concludeerde wel die avond dat De
Nieuwe Linie een vertekend beeld had gegeven. ‘Die jongen, Gerard de Bruyn, heeft
slechts een stunt willen uithalen.’ Ze
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dacht dat veel journalisten jaloers op mijn nieuwe boek zouden zijn. Waarom? Ik
ben nooit jaloers op wat een ander schrijft, eerder het tegendeel. Denk aan Tegels
Lichten. Zij wilde Rogier van Otterloo ook gaan interviewen.
Zij schreef vandaag een blocnote en nog vijftig aparte vellen vol. Ze zit te schrijven,
maar blijft je eigenlijk aankijken. Soms vond ik dat haar gezicht veranderde. Zij
schijnt ook in Indië, op Sumatra, te hebben gewoond. Ook was zij soms erg
enthousiast over dingen die ik zei, wat ik vreemd vond.
De secretaris van prins Claus, J.T. Warmenhoven, heeft naar Bruna gebeld dat er
al zoveel boeken over de Club van Rome waren verschenen en er waren zoveel
mensen die boeken wilden aanbieden, bovendien kwam een aanbieding op Drakesteijn
met het tijdschema van ZKH momenteel ongelukkig uit. Smoesjes. To hell with them.
Tegenover Aurelio Peccei niet plezierig, that's all. Aurelio heeft trouwens naar de
adviseur voor techniek en wetenschap van mevrouw Indira Gandhi geschreven of ik
haar voor deel II van de Club van Rome-interviews zou mogen spreken.103 Aurelio
had ook naar Jermen Gvishiani en Georgii Arbatov in Moskou geschreven dat ik een
tweede deel ging maken. Het verwonderde me dat hij gewoon aan Gvishiani schreef:
‘advise you to contact Arbatov...’
Er is een brief gekomen van mevrouw Hetty Sabur. Generaal Sabur was Bung
Karno's trouwe commandant van het presidentiële Tjakrabirawa-regiment. Zij was
reeds tweemaal bij mevrouw Hartini Sukarno geweest. Die contacten zijn hersteld.
Ook had zij Sukma Sukarno een brief van mij gebracht. Sukma heeft het druk met
haar beauty parlour in hotel Indonesia en schrijft daarnaast artikelen over sport, film
en mode. Ze zou voor Libelle over Indonesische kruiden willen schrijven. Hoe kan
ik dat fiksen?

13 april 1973
Lang gesprek met Henk Bruna en Wim van Beusekom. Gaf hen een geïnspireerd
inzicht in De Telegraaf, want de heer Bruna is huiverig het risico te lopen een
campagne tegen die krant te hebben gefinancierd via een boek van mij. Bruna zei
dat boekwinkels gemiddeld per winkel zes boeken bestellen. De verkopers moesten
nog naar 1350 boekwinkels in het land.
Belde de heer Van der Wolk van Intermediar opnieuw waar mijn manuscript bleef.
Hij tapte nu uit een ander vaatje. ‘Ik vind het journalistiek een heel knap werk. Het
is een goed boek’ en
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Brief d.d. 17 september 1973. Deze brief is duidelijk verkeerd in mijn dagboek
terechtgekomen: aan Ashoka Parthasarathi, special assistant to Mrs. Gandhi.
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meer van dergelijke accolades. Hij wilde geen gesprek publiceren, maar ze zouden
wel over mijn boek gaan schrijven.

14 april 1973
Bibeb wil nog een keer naar Amerbos komen om haar artikel af te maken.
Casper spreekt zoveel over zijn vriend Hein dat ik de neiging heb te zeggen: ga
maar met Hein op reis met Pasen. Hij wil me naar het vliegveld brengen als ik naar
New York ga.
Mam zei, toen we in Soesterberg gingen eten: ‘Ik ben net als jij, ik zeg liever hoe
het is.’ Had nooit durven dromen haar dat nog eens te horen zeggen. Ze wil niet naar
het diner met Aurelio in Den Haag dat Bruna aanbiedt ter gelegenheid van het
verschijnen van mijn boek. Dat is haar te druk.
Van Den Vaderland Getrouwe zijn 180 pagina's gereed. Henk Bruna vond dat ik
‘riooljournalistiek’ over De Telegraaf niet kon laten staan. Dat haal ik er dan maar
uit, al is het precies in de roos wat ze bedrijven.
Gerard Croiset was met zijn nieuwe manuscript bij Gabriel Smit104 geweest.

15 april 1973
Turandot. Ik werk en schrijf.
Belde mam vanaf Schiphol. Kocht Moustache. Naast me stond Reindert Zwolsman
in een flanellen blauw jasje. Hij is blijkbaar een lintje op een blazer nog altijd niet
ontgroeid. Ik vroeg me opnieuw af wat deze schurk met Werner Verrips zou kunnen
hebben uitgevreten.
De Journalist schrijft over de noodzaak van meer duidelijkheid over de privacy.

Advertentie van Bruna in De Telegraaf.
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Katholiek dichter/schrijver. Psalmenvertaler.
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New York
16 april 1973
YMCA,

room 960

Stralend koud lenteweer.
Om 10.00 uur was ik bij Putnam & Sons, mijn Amerikaanse uitgever, voor de
geplande ontmoeting en met Nat Chase. De seance duurde 45 minuten. Ik kon terug
naar Holland. Mijn literaire agent Francis Greenburger merkte droogjes op: ‘I am
sorry the reason for your transatlantic trip was not more compelling.’
Ik belde Murray Fisher bij Playboy in Chicago, maar men wilde professor José
M.R. Delgado niet hebben voor een interview, wat ik wel had gehoopt: ‘We only
take celebrities...’ Het gaat er maar om wat je onder een celebrity verstaat. ‘Our 32
million readers have to be able to know beforehand who is being interviewed.’
Francis was geïnteresseerd in een boek van Dewi Sukarno, vooral wanneer zij ook
spreekt over seks met Henry Ford II: ‘then I can get you 5000 dollar advance...
De voornaamste bookshops, Dalton, Scribner's (mijn favoriete winkel) en Barnes
& Nobel zijn dermate overladen met uitgekomen boeken: je vindt door de bomen
geen bos meer. In Amerika word je doodgesmeten met boeken. Van alles te veel. Er
is bij voorbeeld een gigantische hausse in boeken over China, nu meneer Nixon er
is geweest. De vrouw van Harrison Salisbury van de New York Times reisde met haar
man mee naar Peking en schreef prompt een boek. Zij is natuurlijk een celebrity.
Tillman Durdin, Seymour Topping en James Reston schreven The New York Times
Report from Red China105, alsof er ook nog een ander niet-rood China zou zijn. Nixons
reis heeft het etiket ‘rood’ bij China nog niet uitgewist. Daar is meer tijd voor nodig.106
Kocht voor Casper Frye boots maat D 10.
George Kalenin, die nu lezingen voor Walker verkoopt en vroe-
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Tillman Durdin, Seymour Topping en James Reston, The New York Times Report from Red
Chin, Quadrangle Books, New York 1971.
Ook Barbara Tuchman is halsoverkop naar Peking gegaan: Notes from China, Collier Book,
New York 1972.
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ger bij W. Colston Leigh werkte, zegt: ‘I hate to say this, but we are now faced with
a whole new generation of college-kids. What they want when people come to campus
to address them is “big names”.’
‘You mean celebrities?’ vroeg ik.
‘Exactly.’
‘Such as?’
‘Well they will book Werner von Braun, Shirley Chisholm, anybody who is
regularly in the news. Those names I can book any time.’ Het is overal hetzelfde, de
celebrity-ziekte.
Nat Chase zei: ‘This is the most important book Putnam put out during the past
year.’ Geloofde er geen jota van.

17 april 1973
Dit land is nu zover gezakt dat Barbara Walters haar tijd gebruikt om het land kond
te doen dat Jim Roosevelt een boek heeft geschreven, waarin hij uitvoerig vertelt dat
Franklin Delano en Eleanor nooit meer seksueel contact met elkaar zouden hebben
gehad na een bepaalde dag in hun leven. ‘That is the real news of this book,’ aldus
dear Barbara tegenover miljoenen TV-kijkers. ‘Three women hebben tussen de
Roosevelts gestaan...’ Het is als een boek van Dewi uitgeven, mits zij maar over het
in de koffer duiken met Henry Ford II schrijft, twee celebrities in een mandje.
Dit land - en met Amerika de rest van de wereld - raakt iedere dag verder van huis.
New York City heeft absoluut niets meer te maken met het Manhattan zoals ik het
in 1948 en 1949 heb gekend, toen ik in New Haven woonde en op Yale colleges
volgde. Kan me nu nauwelijks meer voorstellen dat ik jarenlang dagelijks in deze
stad rondliep.
In St. Patricks brandde ik twee kaarsen en was in diep, diep gebed verzonken.
Een hippie wandelt met een levensgrote Deense dog. Hij stopt om met een oud
dametje te spreken dat ongeveer zo groot als de hond is. Zij aait het dier zoals de
jockey met zijn hand over een paard zou strijken.

PANAM-flight

92 naar Amsterdam

In mijn PANAM-biljet staat een I (important) getjapt. Ik krijg inderdaad een soort
voorkeurs-behandeling. Dat is me bij de KLM nog nooit gebeurd. Of misschien een
keer in Tokio. Ik weet dat de KLM andere in New York gestationeerde collega's wel
degelijk altijd faciliteiten geeft.
Begrijp eigenlijk niet waarom ik zovele jaren in New York, dat
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meer en meer een rat-hole is geworden, ben blijven hangen.
Wim Wertheim sprak met Michel Korzec in de Haagse Post107. Hij is kennelijk
nog steeds pro-Mao en anti-Club van Rome, terwijl het precies andersom zou moeten
zijn. Hij zegt indertijd in Indonesië ook voor landverrader te zijn uitgemaakt door
De Telegraaf en Elsevier. Dit heb ik met hem gemeen evenals met mensen als Beb
Vuyk en professor Verkuyl, die vroeger medestanders maar nu tegenstanders zijn.
Wat me wel interesseert is dat hij vóór zijn aftreden een college sociologie over het
niet-weten heeft gegeven. Niet-weten is volgens Wertheim ‘het ignoreren van het
ontwaken van Azië.’ De vraag is of niet ieder brein, hier of in Azië, niet lijdt aan een
epidemie van gebrek aan input of niet-weten.
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Haagse Post, 14 april 1973.
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Amsterdam
18 april 1973
Om 08.00 uur weer thuis. Belde eerst mam.
Heb een drukproef van mijn boek aan de NRC gegeven. Het is in handen van Wout
Woltz gevallen, die reageert dat hij 75 gesprekken te veel vindt. ‘Je denkt steeds: ik
zou van die man nog tien pagina's meer willen lezen...’ Ik antwoordde dat men
daarvoor dan de vele boekwerken, die die mensen hebben geschreven, zou kunnen
opvragen. Waar het mij omging was meningen van deze 75 mensen te verzamelen
over het specifieke gegeven dat er ‘Grenzen aan de groei’ zijn en hoe breed die
gedachte in de wereld van wetenschap en techniek - en daarbuiten - wordt gedeeld.
Woltz vond wat Freeman Dyson had te vertellen onzin. Hetzelfde gold nota bene
volgens hem voor José M.R. Delgado. Kun je nagaan hoe nodig dit boek is dat Woltz
inderdaad ‘een soort cursus in algemene opvoeding vond...’
Ontmoette Bibeb ditmaal op het Centraal Station om te voorkomen dat we nog
eens een seance van meer dan twaalf uur zouden hebben. We reden naar Blaricum
en het werd toch nog 18.15 uur. Ik praat gemakkelijk en graag met haar. Maar ze
vraagt te dikwijls dingen die al besproken zijn. Dat enerveert me. Gerard Croiset had
haar op het hart gedrukt dat ik ‘waardevol’ was. ‘Dat zijn we dus allemaal,’ zei ik,
‘om te beginnen met de interieurverzorgster, die me helpt mijn huis op orde te
houden.’ Kwam pas vrij laat bij mam. We dineerden in Soesterberg. Zij was zo
overduidelijk blij dat ik er weer was dat het me ontroerde. Zij was gewoon lief. Maar
de gedachte dat zij met Pasen misschien alleen zal zijn omdat ik er met Casper
vandoor ga deed weer schuldgevoelens opborrelen. Ik moet het van me afzetten,
maar in principe komt moeder eerst. Ze zei zich ‘kostelijk’ te amuseren met haar
piano. En wanneer Keke vindt dat zij lang genoeg heeft gespeeld, springt hij op een
stoel naast haar en probeert met een poot bij haar arm te komen.

19 april 1973
Autobahn bij Frankfurt
Complete traffic jam. Heb eerst nog paasbrood bij mam in Bilt-
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hoven gebracht. Ze sprak over een plaatsje in Zuid-Frankrijk dat zij altijd nog eens
had willen zien. Op een autotocht door Zuid-Afrika hadden mijn ouders een keer in
een motel overnacht waar geen honden binnen mochten. Mijn vader had toen hun
hond via een raam naar binnengehaald. Zou precies hetzelfde hebben gedaan. Maar
Zuid-Afrika was 's zomers steeds te warm voor mam geweest, waar ze nu eenmaal
niet tegen kan. F. de Wael zond me zijn boekje Gods hart blootgelegd.108 Hij schreef
erin: ‘Tegengesteld aan uw wanhoop om 's mensenondergang, mijn hoop op groeiend
begrip voor zijn logische ontstaansmogelijkheid: logosbevruchting (...). Ik denk dat
de wanhoop over het onuitroeibare wanbegrip van de mens over zichzelf, de
Mensenzoon bloed heeft doen zweten in de tuin van Gethsémané...’
Ellen Thomassen gaat trouwen met Han Blom. Het moest er vroeg of laat eens
van komen.

20 april 1973
Bern, Hotel Adler
Pikte Casper van den Wall Bake om 16.20 uur in Hungen op. We vertrokken meteen
richting Zwitserland. Maar hij had zijn paspoort vergeten. Dus eerst terug. De Frye
boots pasten. Hij droeg ze meteen. Hij reed het grootste deel tot Bazel. Hij had op
een feest een Telegraaf-verslaggeefster ontmoet, die naar een uitnodiging voor mijn
Club van Rome-persconferentie had gehengeld. Later had zij Casper, om iets wat
hij over mij zei, ‘een slijmbal’ genoemd. Toen had hij haar naam en adres verscheurd.
Het interesseerde me verder ook niet.
Hij vertelde in een Ferrari van een vriendje van prins Bernhard te zijn meegereden,
die een van de drie Ferrari 's van de prins had overgenomen, nummerbord AA-10.
Hij kletste honderduit over alles wat hij had gedaan op zijn project in Hungen.
Om 08.00 uur vanmorgen heb ik eerst mam gebeld. Zij was echt verrast en nog
meer dat wij in Bern waren. Casper had zijn ouders niet ingelicht over wat hij met
Pasen ging doen. ‘Je kunt beter een vriendje hebben dan een zoon aanschaffen,’ zei
ik.109 In bed vroeg ik Casper wat er eigenlijk fout aan was, wanneer twee guys, die
prima met elkaar kunnen opschieten en samen slapen, elkaar aanraken, betasten,
elkaars body verkennen en wanneer het aldus wordt gevoeld samen ook seksuele
gevoelens uitleven? ‘Alle remmingen en hang-ups hierover zijn en-
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F. de Wael, Gods hart blootgelegd, Krusemans uitgeversmaatschappij, Den Haag 1970.
Casper heeft nu een zoon en een dochter en is dol op zijn beide kinderen.
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kel en uitsluitend het gevolg van onze idiote programmering op dit punt. Wie bepaalt
dat dit niet zou mogen? Wie decreteert dat dit een zonde zou zijn? De kerk?’
We nemen de Tunnel du Mont Blanc naar Turijn richting San Remo. Hij draagt
mijn gouden armband; dat wil ik alleen als we samen zijn. Ik vind alles goed, als we
maar samen zijn. De kap was bijna de hele dag neer. Denk ook veel aan Peter en
vraag me af waar hij mogelijk zou kunnen zitten. Wat niet betekent dat ik niet 100
procent met en van Casper geniet. Dit kan allemaal.

21 april 1973
Er zijn ‘grèves de téléfonistes’, dus ik kan mam op de sterfdag van vader niet bellen.

Hotel Dei Fiori, San Remo
We reden via Chamonix, (sneeuw, ijs en somberheid) - waar we wat aten - via Turijn
en Ventimiglia naar hier.
Casper wil winkeltjes kijken. Hij wil kleren kopen en heeft al honderd stropdassen.
‘Ik was eens in Londen en kocht dertig college ties,’ zei hij.
‘To be what you are not,’ antwoordde ik.
Denk over Den Vaderland Getrouwe. Er moet nog veel aan gebeuren om het te
verbeteren. Droomde van ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto.110 Peter zei iets tegen
hem. Ik denk dat ik nog veel meer boeken ga schrijven, zoals Peter steeds heeft
voorspeld.111
Casper en ik spraken ontzettend veel. Hij zei nooit eerder een vriend te hebben
gehad die werkelijk geïnteresseerd was in wat hij zei. ‘Hein luistert maar met een
half oor en begint meteen over zijn eigen zaken. Misschien is het ook dat ik niemand
nodig heb uit angst, omdat ik geen zin heb om aan de dijk te worden gezet. Eigenlijk
heb ik geen echte vrienden. Trouwens hierover heb ik nog nooit gesproken. Mijn
vader heeft er wel van wakker gelegen en zei dan: “Je kropt je gevoelens en problemen
te veel op.” Dat is niet zo. Ik stoot ze gewoon af.’ Ik dacht: Kind, ik houd van je voor
altijd. Zolang ik leef zal je je nooit meer eenzaam voelen.112
Hij is ook kritisch. Hij vindt me niet bescheiden genoeg. Bijvoorbeeld: hij begrijpt
niet dat ik me opwind, wanneer een juffrouw in een Franse winkel viermaal herhaalt
dat ze geen
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Bung Karno's ambassadeur in de zestiger jaren bij de VN en een zeer persoonlijke vriend.
In 1991 staan er 42 titels (inbegrepen de vertalingen) op de plank.
Casper huwde en er onstond een andere situatie.
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Zwitsers geld wisselen. ‘Zo'n juffrouw is immers geen partij?’ zei hij. Ik citeerde
Bernard Shaw: ‘It doesn't matter whether you have good manners or bad manners,
but it matters to have the same manners for everyone.’ Ik vaar uit tegen de juffrouw
in de taartjeswinkel of tegen Joseph Luns op precies dezelfde manier. ‘Omdat je
thuis zo bent geprogrammeerd vaar je niet uit tegen de juffrouw in de taartjeswinkel,
maar als je vader zijn mond zou moeten opendoen tegen Luns houdt hij deze ferm
gesloten...’, zei ik tegen Casper.
Zijn twee diepste teleurstellingen tot nu toe zijn de breuk met Pauline Barnaard
en het zakken voor zijn examen geweest. ‘Ik had mijn zinnen op haar gezet. Ik heb
alleen maar goedheid ten opzichte van haar gevoeld. Ik deed alles voor haar, tot een
mooi (hij zei jammer genoeg “duur”) horloge toe. Toch zei ze “nee”. Ik voel trouwens
dat ik niet permanent jouw vriendje moet worden. Ik ben nog jong en wil genieten...’
Ik vroeg hem toen: ‘Welke rol denk je dat je gekwetste trots heeft gespeeld in je
botsing met Pauline.’ Dat veroorzaakte een langdurige stilte.
‘We gingen samen uit eten en ik was uitgelaten en happy. Pauline zei: “Je gelooft
zeker nog altijd niet dat ik het uit wil maken?” “Yes, I do,” antwoordde ik, “zeker
als dat jouw wens is.” Thuis heb ik geleerd geen emoties te tonen. Dat is misschien
gekomen, omdat we lange tijd in Engeland hebben gewoond. De Engelsen zijn zo.’
‘Casper, dat is allemaal unmitigated nonsens. Het heeft niets met Engeland of
Timbuktu te maken. Je vader heeft gelijk: je opgekropte gevoelens hebben bij jou
een dosis mentale overbagage gecreëerd die je emotionaliteit uit balans heeft gebracht
met de rest van je wezen (psyche). Deze situatie is voor een belangrijk deel te wijten
aan je ouders zelf. Die op hun beurt in die richting weer beschadigd werden door
hun ouders. Ik ken die vicieuze cirkel uit mijn eigen jeugd op De Horst.’
Ik begrijp al heel lang dat ik naast vriend ook een vorm van surrogaatvader voor
Casper ben geworden. Hij zegt dit soms ook met zoveel woorden. Ik ben dankbaar
die bijrol in zijn leven te kunnen vervullen. Tenslotte ontmoette ik Peter ook vrijwel
direct na de dood van zijn vader, met wie hij nooit enig contact had. Ik verwees naar
een uitspraak van mevrouw Schimmelpenninck, die ik nooit ben vergeten, omdat ik
werkelijk altijd slecht verzorgde handen en nagels heb gehad. Zij wees er op dat die
verzorging juist erg veel van de persoon zelf zegt. Casper: ‘Mijn ouders zeggen dat
je mensen aan hun schoenen herkent.’ Hij is nu gaan winkelen. Ik zit te schrijven.
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Na Turijn vond ik dat Casper iets stoms deed, dus ik nam het stuur over. Even later
had ik er spijt van. Hij reed weer. Hij rijdt goed, maar is niet echt betrouwbaar handig.
Hij kent de auto ook nog niet zoals ik natuurlijk. Hij vindt - terecht - dat ik soms te
grote risico's neem.

22 april 1973
Grasse, Hotel le Régent
De hele dag gereden, gekeken en genoten. We namen dit hotel ook omdat het een
zwembad heeft. We zijn behoorlijk gebruind. Hij leest in Beyond Good and Evil
(Nietzsche). ‘Men denkt dat wij op honey-moon zijn,’ zei Casper.
‘Zijn we toch ook!’

23 april 1973
Chambéry, Hotel de la France
Gisteren waren we om 18.00 uur in het buitenhuisje van de Zumpolle's in Cap
d'Antibes. We gingen in de haven dineren. Tijdens het eten botsten Casper en ik, wat
nogal penibel was, precies als een aantal jaren geleden met Richard Thieuliette, ook
bij de Zumpolle's.113
Vanmorgen kon ik voor het eerst mam bereiken. Geloof dat zij gisteren op mijn
gesprek had gewacht. Ik heb het uitgelegd. We hebben vandaag heerlijk met de
Zumpolle's in hun speedboat op zee gevaren. We vertrokken om 15.00 uur uit Antibes
en waren om 20.30 uur in Grenoble, waar we dineerden. Peter lijkt nu zover
afgedreven. Walgelijk.114

24 april 1973
Tegen 12.00 uur bereikten we Villa Rajada in Gland. Mevrouw Azuma, de verzorgster,
wachtte ons met Karina op de oprijlaan op. Of liever, ze waren met een bal en een
racket daar aan het spelen. Dewi was er niet, dus zijn we een rit door de nabijgelegen
bergen gaan maken. Toen we een uur later terugkwamen, bleek het anders te zijn.
Dewi was nog in bed, maar Francisco was bezig om fried eggs met ham te maken.
Het personeel had vrijaf. We praatten met hem. Hij was al drie dagen niet buitenshuis
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Om een of andere reden achtte ik Poek Zumpolle toen en deze keer mede schuldig aan die
botsing.
Ik laat een aantal intieme details weg omdat ik vind dat ik geen recht heb deze betreffende
mijn vrienden, publiek te maken.
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geweest en zei er zeer van te genieten. Dewi had verder weer heel zorgvuldig
paaseieren geschilderd115, zelfs tot
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In 1991 zei Casper eens dat hij het door Dewi geschilderde ei had bewaard. Ik was het detail
totaal vergeten.
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03.00 uur vannacht. Casper vond het een heerlijk huis. Mevrouw Azuma fikste een
vlugge lunch met koteletjes en andere heerlijkheden. Dewi dekte de tafel. Het viel
ook Casper op dat alles bij Dewi perfect moet zijn. Francisco en Karina gingen
televisie kijken. Het kind kwam even later aanhollen ‘the film was beginning’. Maar
Dewi had het te druk. ‘Wat een bloedmooie vrouw is dat,’ aldus Casper. ‘Alleen de
tieten hadden zwaarder gekund...’
Francisco zei het onvermijdelijk te achten dat er een derde wereldoorlog zou
komen. Het zou om de olie van het Nabije Oosten gaan. Hij vond dat de
Watergate-affaire nieuwe hoop gaf voor Amerika, het feit dat een dergelijk onderzoek
mogelijk was. Een felle, kritische pers en televisie waren een garantie voor een
gezonde democratie. Dewi leek het met de mogelijkheid van een oorlog eens te zijn.
Zij beklaagde zich opnieuw over het gezeur van Indonesiërs om financiële steun. Zij
gaf soms airline tickets om van ze af te zijn. Zelfs mevrouw Ellen Mangadie had om
geld gevraagd.
Probeerde Francisco te polsen of hij de gedachte van een boek door Dewi
ondersteunde. Hij bleef vaag. Dewi vertelde gevraagd te zijn om een TV-show te
maken met celebrities uit de hele wereld. Daarna zou het gemakkelijker zijn een
boek te plaatsen. Maar ik hield aan. In principe is zij bereid in juni weer aan haar
boek te werken. Later drukte Casper met zijn laars onder tafel op de mijne als signaal
dat we beter konden vertrekken. Dit hebben we dan ook prompt gedaan, na op de
binnenplaats van Villa Rajada foto's te hebben genomen. Mevrouw Mangadie had
met Dewi niet de details van de 1965-coup besproken, maar Dewi scheen het met
haar eens te zijn, toen ik er iets over vertelde. Toch dringt Dewi nooit echt door tot
de vraag: ‘Wat was de rol van Suharto?’
Bazel-Frankfurt reden we in tweeënhalf uur. We hebben veel gelachen en ook
talrijke waardevolle gesprekken gevoerd, zoals eigenlijk nooit eerder. Maar er waren
ook andere momenten. Het heeft geen zin om een eenzijdig beeld te geven. Op een
gegeven moment noemde ik hem zelfs ‘een verwende kraai.’ Soms ben ik ook wel
eens echt nijdig geweest. Ik heb ogenblikken van somberheid, waarin ik me verbeeld
eigenlijk geen enkel echt aardig mens te kennen. Wat wil je: perfectie? Ook Caspers
kleine onaardigheidjes zijn me opgevallen. Hij zal hetzelfde van mij hebben gedacht.
Maar alle oneffenheden werden toch ruimschoots overschaduwd door alle intense
geniet-partijen.
De clash in Cannes ging over een langouste. We waren in een
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visrestaurant. Casper bestelde het allerduurste op het menu. Ik probeerde hem ervan
af te houden. Maar hij ging ook nog naar het aquarium met de ober om de lekkerste
kreeft eruit te pikken. Het beest werd spartelend aan de tafel gekookt zodat het levend
verbrandde. Ik vond het een afschuwelijke vertoning. Toen de witte wijn arriveerde
en Casper reclameerde dat deze onvoldoende was gekoeld raakten we in een
afschuwelijke venijnige kiftpartij verzeild. Het leek of de hele trip in duigen viel. Ik
vond bovendien eerder al, toen hij ging winkelen, dat hij er kennelijk niet bij stilstond
dat ik letterlijk alles op deze reis betaalde en dat hij ook wel zijn steentje had mogen
bijdragen. In Hungen kwam hij trouwens met een fles champagne naar de auto toen
we vertrokken. Ik ben na een botsing als in Cannes ongenaakbaar. We reden in stilte
terug naar het hotel in Grasse en gingen zwijgend naar bed. Maar bij het krieken van
de dag voelde ik zijn voet eerst en spoedig omhelsden we elkaar.
Na de nacht in hotel Kübel te hebben geslapen - Casper moest om 05.45 uur op
om naar zijn project te gaan - vroeg hij: ‘Pas jij je gemakkelijk aan na zulke dagen?’
Ik zei maar niets, want het afscheid viel me zwaar genoeg. Toen ik terugreed, eerst
naar mam in Bilthoven, zag ik zijn gezicht steeds voor me en hoorde ik zijn stem
naast me. Vanmorgen pas gaf hij mijn armband terug en deed zijn eigen band weer
aan, die ik had gedragen. Enerzijds laat hij geen gelegenheid voorbij gaan te
onderstrepen dat hij nooit gay zal zijn of worden en anderzijds vraag ik me af wat
hij met het dragen van mijn armband feitelijk bedoelde.
Bij mam stonden rozen bij mijn vaders portret. We reden, de kap neer, naar Lage
Vuursche. Was weer te gehaast. We zijn tenslotte allemaal uit krom hout gemaakt.
Was doodmoe toen ik thuiskwam, sliep wat op de bank in mijn werkkamer, kreeg
het koud en haalde een deken.
Gerard Croiset zond me zijn dagboek over zijn jongste reis naar Amerika.116 Het
is afschuwelijk slecht geschreven.
Indrawan Murti Murman koopt mijn TR-5 als de nieuwe auto komt.

25 april 1973
Het interview van Bibeb is groot opgemaakt in Vrij Nederland117 verschenen. Wat
vind ik ervan? Ik heb haar gebeld en gezegd er blij mee te zijn, maar de naam Delgado
is verkeerd gespeld.
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Het originele exemplaar bevindt zich in mijn dagboek.
Vrij Nederland, 28 april 1973.
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Ik heb nooit gezegd dat mijn boek niet zo goed was als Hoflands geniale gladde stijl
(althans niet zo). Ik vind dat ik het niet ben. Had haar met nadruk gevraagd niet de
extra lipssloten op mijn deuren te vermelden, dan breken ze juist in. Martin van
Amerongen had haar gebeld om te zeggen dat het erg goed was om Oltmans nu ook
eens van een sympathieke kant te leren kennen. Ik vroeg haar: ‘Kom ik werkelijk zo
opschepperig over?’ Zij vond dat ik helemaal niet had opgeschept in haar gesprek
met haar. Waarom was alles over Nixon weggevallen? ‘Ja, Willem, ik had al zoveel.’
Nietzsches boek viel weg, de Shaw quote viel weg. Misschien spreken zulke details
Bibeb wel niet aan.
Heb dus een nieuwe auto, TR6. Heel vreemd. Mam zei het een zegen te vinden dat
Bibeb de foto met mijn cello als klein jongetje had weggelaten. Zoiets begrijp ik dan
niet.

26 april 1973
Uitstekend gesprek met André Spoor, die morgen naar de VS vertrekt. De NRC zal
mijn interview met B.F. Skinner op 28 april in het zaterdagbijvoegsel over iets meer
dan een pagina publiceren. ‘Als je de energie kan opbrengen...,’ zei hij, moest ik nog
eens met Julian Spoor gaan praten. Ik zal dit doen.
Er is geen beginnen aan Bibebs interview te amenderen. Er staat van alles onjuist
in. Wanneer ik zeg dat het Vietnam Comité geen zin heeft, heb ik ook gezegd dat
als je zwijgt wanneer Amerika als trouwe bondgenoot Vietnam START ATplatgooit,
het vrij onzinnig is om naderhand geld te gaan inzamelen om de ruïnes weer te kunnen
opbouwen. Die nuances komen er niet in uit.
Henk Hofland belde op om me te verzekeren dat Bibeb een kierewietverhaal had
geschreven. ‘En je lult alsmaar over mij.
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Dat heeft me zeer verdroten,’ aldus mijn Nijenrode-vriend. ‘Het zal mij verder een
rotzorg zijn, maar er zijn ook nog andere mensen, die Hofland heten. Je weet toch
hoe ze hier zijn? Zo probeert Bibeb geen karikatuur van jou te maken en intussen
maakt ze er een van mij.’ Hij vond het ook knots dat ik Werner Verrips weer te
voorschijn had gehaald. Nadat ik hem er op wees dat de informatie van Verrips over
een geheime conclaaf in Ostia, Italië ook door generaal Parman tegenover mij was
bevestigd, zei Hofland: ‘Dat kan wel, maar mij is...’ (Maakte de zin niet af.) Hij
vertelde ook dat een zoontje van Peter Zonneveld, de fotograaf van De Telegraaf,
van anderhalf jaar, vijf dagen geleden was gestikt.
Wat er in Henks hoofd tegenwoordig allemaal omgaat, kan ik niet meer volgen.
Nog laat belde Peter. ‘Ik complimenteer je met je interview met Bibeb,’ zei hij.
Ik zei er niet zo blij mee te zijn. ‘Het is mij ook tegengevallen,’ antwoordde hij. Hij
werkt dag en nacht voor examens en is nergens naartoe geweest.
Mischa de Boer (Indische jongen) kwam me halen om samen met Guruh Sukarno
naar een gamelanvoorstelling te gaan in het Tropen Museum. Ze hadden zich in de
datum vergist. De tent was gesloten. Guruh verzocht om een verlenging van zijn
verblijfsvergunning. De ambtenaar was onbeschoft geweest en had geantwoord dat
dit niet mogelijk was. Toen hoorde hij Guruhs naam pas goed en vroeg: ‘Bent u
familie van die mijnheer in Indonesië?’
‘Ja, het is zijn zoon,’ zei de leider van het gamelanorkest, waarin Guruh speelt en
die mee was gegaan. Daarop veranderde alles. Hij kon zijn papieren krijgen, vooral
toen bleek dat de heer Asscher van de diamantindustrie zijn borg was.
Ik denk dat ik Casper even niet moet bellen. Ik houd er niet van uitgekiend in dit
soort zaken te zijn, maar zo wordt ‘het grote spel’ nu eenmaal wel gespeeld.
Ben op pagina 170 van Den Vaderland Getrouwe.

27 april 1973
De dag begon met een lang en lief telefoongesprek van Casper. Gewoon fijn.
Haalde bij Bruna mijn Club van Rome-boek op. Ik kon het wel een zoen geven.
Tekende het contract voor Den Vaderland Getrouwe en kreeg een cheque van 7500
gulden. Reed rechtstreeks naar Bilthoven en gaf mam en tante Jetty ieder een
exemplaar.
Jaap Jansen vond Bibeb ‘uitstekend.’
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Vanmorgen kwam er een heer bij buurvrouw Sophie Meilof met een legitimatie van
de Deli Handelsmaatschappij. Hij zei dat ik daar zou hebben gesolliciteerd, wat een
leugen was. Of ik een behoorlijke man was, schulden had, of ik met een vriend
samenwoonde en andere details over mijn persoonlijke leven. Sophie moest beloven
mij dit niet te vertellen. Zij kwam me dit natuurlijk meedelen du moment ik
thuiskwam. Zo is het land waar we in leven.
Brief van Henk Hofland.118

28 april 1973
Ontmoette Peter thuis in Tilburg. Zijn moeder zei dat hij dermate geconcentreerd
had zitten blokken dat zij er haast nerveus van werd. Toch had ik geen werkelijk
contact met hem. Het gevoel is er voor een belangrijk deel uit. Hij wil in september
gaan studeren en schreef naar verschillende universiteiten. Zou het werkelijk gaan
gebeuren?

29 april 1973
Wim Offenberg belde of ik voor Vrije Geluiden van de VPRO een artikel over Luns
wilde schrijven, want de man wordt weer eens gehuldigd door de BBC als ‘Europees
staatsman.’ Het spoot eruit. Zoals Tolstoj zei: ‘Mijn pen ademde’.119
Bracht Lex Poslavsky een exemplaar van mijn boek. Vertelde over mijn ervaringen
met alle celebrities. Hij zei amused te zijn over ‘je oprechte verbazing ten aanzien
van de naïviteit en onderlinge naijver van deze wetenschappers.’
Lunchte met mam in Lage Vuursche. Zij vindt de nieuwe auto ook heerlijk. Zij
wilde de resterende 3000 gulden voorschieten, maar ik heb al van haar geleend en
financier het resterende bedrag liever via een autolening.
Peter belde. Hij had het Skinner-interview in de NRC gelezen en zei verbaasd te
zijn geweest over mijn uitstekende vraagstelling. Vroeg hem maar niet of hij uit
Oostelbeers bij Philip Nasta opbelde. Maar ik zei wel dat ik tenslotte door hem een
hele andere weg in de journalistiek was gaan bewandelen. En dat is een niet meer
weg te denken feit. Ben door Peter een ander mens geworden.
Frits Böttcher had ik het boek via Lucia bezorgd. Hij belde om me te
complimenteren en verwachtte dat het goed zou lopen.120 Er waren twee Club van
Rome-dagen op het paleis op de Dam
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Zie bijlage 12, brief d.d. 26 april 1973.
Tekst zit in mijn dagboek.
Wat het helemaal niet zou doen.
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georganiseerd, die door Beatrix en Claus zouden worden bijgewoond. Vroeg maar
niet waarom ik ervan was uitgesloten. Mijn boek staat in de Bruna-winkel in de
Leidsestraat. Wanneer ik erin lees ben ik tevreden, vooral wat de vragen betreft.
Maar het kan altijd beter.

30 april 1973
De Indonesische lobbyist Martojo belde weer. Wat moet die man van me? ‘Weet je
wie de Japanse juffrouw Tanida is? Vraag maar aan Dewi.’
‘Het interesseert me geen moer.’ Deze keer katte hij zelfs op ambassadeur Zairin
Zain, die naar ik hoor weer thuiskomt. Gelukkig. ‘Zain leeft zogenaamd eenvoudig,
maar hij is ook corrupt, wat me van hem is tegengevallen,’ aldus Martojo.

1 mei 1973
Nocturnes van Chopin.
Casper kwam vroeg, bekeek de foto's van onze reis wel twintigmaal. Hij was duidelijk
happy om hier te zijn. Ik trilde zelf op mijn grondvesten van heerlijkheid. We waren
in de stad, zagen een snertfilm en dineerden in de Cave. Toch leek hij in de contramine
en vond het kennelijk nodig te onderstrepen dat hij nooit gay zou worden. ‘Dat weten
we nu wel,’ zei ik, ‘en dat kan me bovendien niets schelen. Intussen zijn we vrienden.’
‘Ik doe tegenwoordig alleen nog waar ik zin in heb,’ zei hij in de auto. ‘Als ik er
zin in zou hebben homo te worden zou ik het doen en zou het me niets kunnen schelen
wat de mensen zouden zeggen.’ Dit betwijfelde ik, Casper kennende. Maar het doet
er niets toe welk etiket er op ons samenzijn wordt geplakt. Ik zal de laatste zijn hem
ooit in mijn levenswijze te duwen of naar me toe te trekken. If he does it naturally
fine, maar iets proberen te forceren zal geen waarde hebben. Om die reden ga ik niet
met hem om. Casper is Casper. It is his life.
Wim Klinkenberg zegt dat het nieuwe boek van Anthonie Dake over Indonesië
‘een zeer belangrijk boek is.’ Ik kan me dit niet voorstellen. Niets wat uit de koker
van die man komt, in welk verband ook, kan van enig werkelijk belang zijn.
Casper zei: ‘Je moet bij Peter blijven.’
‘Er is eigenlijk geen Peter meer,’ zei ik. ‘Mijn laatste vakantie met hem was naar
Marokko. De volgende dag ging hij naar een ander.’
‘Je bent net als ik: wanneer ik van iemand houd geef ik me ook te veel bloot.’ Was
een erg emotioneel gesprek. Ik legde
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hem uit wat ik voelde en hij werd stil. Wat me nog meer roerde. Uiteindelijk
omhelsden we elkaar. Ik gaf hem voor het eerst de sleutel van Amerbos. Een soort
finale poging hem naar me toe te trekken? Ik was trouwens verbaasd over de hardheid
waarmee ik mezelf over Peter hoorde spreken. Hij komt in ieder geval wel naar de
presentatie van het Club van Rome-boek morgen.
Lang telefoongesprek met dr. Zairin Zain. Hij scheen zich weer goed te voelen.
We roerden lintjesdag aan ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin. Hij
zei: ‘Jij moet een onderscheiding van de koningin hebben!’ Legde hem uit welk boek
er morgen uitkwam. Hij zou naar de presentatie komen.
Professor Fred Polak schrijft dat hij het Bibeb-interview meer typerend voor haar
dan voor mij had gevonden. Ook had hij met belangstelling kennisgenomen van mijn
nieuwe Club van Rome-boek. Het speet hem dat ik als auteur hem niet waardig had
gevonden - als ‘tegenstander’ en criticus van de Club van Rome - om in de serie te
worden opgenomen. Hoe krijg je het voor elkaar een zo voor jezelf vernederend
briefje te doen uitgaan.121

2 mei 1973
Harry Lockefeer bedankte voor de eer iets aan mijn boek te doen bij de Volkskrant.
Zegt alles van die man. De Telegraaf natuurlijk ook niet. Zielig.
Ik had met mam, Peter en Casper in Lage Vuursche willen eten. Ik belde mam.
Zij wil een voetbalwedstrijd zien vanavond. Gelukkig vroeg ik eerst wat zij te doen
had.

De Kievit, Wassenaar
Bruna bood Aurelio Peccei en mij hier een lunch aan. Casper had gebeld dat hij ziek
was en niet kwam. Smoesjes.

Nieuwspoort
Peter was er al vroeg vanuit Tilburg. Carel Enkelaar, de Constandses, Klaas Jan
Hindriks, Willem Klinkenberg, Lucia Böttcher. Ik was hen allemaal dankbaar voor
hun komst. Het was vol.
Louis Sinner heeft vanmorgen in het Algemeen Dagblad een groot artikel aan de
presentatie van mijn Club van Rome-boek gewijd. Het ziet ernaar uit dat de publiciteit
toch beter wordt, zoals Peter steeds heeft voorspeld.
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Aurelio arriveerde op Schiphol. Hij voerde eerst een gesprek van twintig minuten
met professor Linnemann en vervolgens vertrokken we samen naar Wassenaar. A.
de Kool van de NRC was er al. Henk Hofland was uitgenodigd maar was er niet. Peter:
‘Maar je spreekt ook niet bepaald complimenteus over hem...’ Hij bedoelde het
Bibeb-interview. Ik vind het wel meevallen. We waren niet met twaalf, maar met
acht personen. Er was een politicoloog van de Vrije Universiteit aanwezig (Kuypers?)
op wie Aurelio veel kritiek afvuurde en veel van zijn kruit verschoot, terwijl ik wilde
dat hij dat bewaarde voor de komende persconferentie. Volgende week biedt Aurelio
mijn boek aan koning Boudewijn aan op paleis Laeken, waar zij een gesprek zullen
hebben.
Er waren 60 mensen op de bijeenkomst in Nieuwspoort. Was blij dat Erik van der
Leeden was gekomen. Peter zat bij Lucia Böttcher. Die twee hebben het altijd prima
kunnen vinden. Ook de reportages in de Volkskrant en Trouw over de persontmoeting
zijn vrij uitgebreid en in orde.122
Henk Bruna hield eigenlijk maar een lullig speechje. Hij gaf Aurelio namens Bruna
een zilveren molen cadeau voor diens komst naar de persconferentie, wat een
uitstekend gebaar was. Ik vond Aurelio eigenlijk beter bij de lunch in Wassenaar.
Wim Klinkenberg zei later: ‘Dat is een grote vent.’ Frits Böttcher had meneer De
Ruijter van Steveninck afgevaardigd om namens hem het woord te voeren. Deze
man was dermate droog dat zelfs Carel Enkelaar een teken gaf af te ronden. Toen ik
hem een briefje doorgaf dat er ook nog andere programmapunten waren, las hij dit
nota bene en plein publique voor. Gaf een paar cadensen weg om de stemming een
andere impuls te geven.
Peter en Erik zeiden: ‘We waren trots op je.’ Henk Bruna: ‘Zo'n persconferentie
heb ik nog nooit gezien...’ Peter vond dat Aurelio het boek op sublieme wijze had
aanbevolen. ‘This is the cream of contemporary thinking,’ zei hij. ‘My friend Willem
Oltmans’ en dergelijk. Hij vertelde me trouwens nu ook in contact te zijn met de
groep advocaten rond Richard Falk van Princeton, waar ik blij om ben.
Aurelio had nog gevraagd of ik speciale instructies had. Ik vroeg hem op zijn
qui-vive te zijn voor NOS- en televisiemensen, die buiten mij om projecten met hem
zouden kunnen proberen te entameren. Louis van Gasteren was ongevraagd aanwezig
en begon prompt te smoezen met Aurelio. Ik zei gewoon in Au-
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relio's oor: ‘not this guy’. Direct na afloop troonden Carel Enkelaar, Klaas Jan
Hindriks en Van Gasteren Aurelio mee naar House of Lords. Ik kon even de zaak
niet in de gaten houden, want ik moest ook nog een paar radio-interviewtjes weggeven.
De man van de NOS-radio moest het zelfs overdoen want hij had vergeten in te
schakelen. Ook Anton Koenen (De Tijd) en Louis Sinner (AD) zaten achter mij aan
voor gesprekjes.
Later, toen Carel naar een telefoon liep, zei ik: ‘Don't cut me out met de Club van
Rome en Peccei...’
‘Heb ik je ooit in de steek gelaten?’ antwoordde hij. Echt vertrouw ik ze geen van
allen. Met Peter en Erik ben ik later een blokje omgelopen en gaf Erik een zoen, toen
ik met Peter naar Amsterdam vertrok voor dinner in de Cave. Peter kondigde tijdens
ons eten aan: ‘Willem, jij blijft voor mij de enige en de liefste (...).’ Intussen heeft
Siegfried hem een ticket aangeboden om mee te gaan naar Rhodos.
In de etalage van de Moderne Boekhandel staan veertig exemplaren van mijn
nieuwe boek met een levensgrote foto.
Peter en ik liepen op een gracht. Tegelijkertijd viel ons een bouwvakker op met
een prima lijf. Tot onze verbazing zei hij tegen mij: ‘Je ziet er goed uit, maat.’
‘Jij ook man,’ antwoordde ik. Ik wees Peter er op dat terwijl ik met hem liep de
kerel mij had aangesproken. ‘Ik loop ook niet voor niets naast jou...,’ antwoordde
hij.
Paul van 't Veer schrijft over het nieuwe boek van Dake in Het Parool. Dake
schijnt het voor te stellen alsof de zes generaals en de luitenant op 30 september 1965
door Bung Karno werden vermoord. Die man is mesjoche. Klinkenberg kletste maar
wat, want een dergelijke voorstelling van zaken is frauduleus. Ik heb een uitnodiging
om morgen de presentatie van Dakes boek bij te wonen. Het wordt de hoogste tijd
dat ik daar aanwezig ben om de puntjes op de i te zetten. Bijvoorbeeld, dat hij bij
Wertheim leurde met geheime documenten voor 2500 gulden?123
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3 mei 1973
Gerard Croiset telefoneerde om te zeggen dat hij het gesprek van Bibeb met mij had
gelezen: ‘Ze heeft je precies geraakt,’ zei hij.
‘Dat vind ik niet: voor mij zitten er te veel onwaarheden en onnauwkeurigheden
in.’ Ik zei de indruk te hebben gekregen dat Enkelaar gisteren met zijn aanhang met
Peccei had zitten konkelen. ‘Dan moet je hem dit zeggen,’ adviseerde hij. Croiset
was van mening dat Carel dit niet zou doen. ‘Wat je nu moet doen,’ vervolgde hij,
‘is een briefje naar de voorzitter van de NOS zenden en vragen of nu je image
langzamerhand voor de NOS acceptabel is. Gratis tip. Kost niets.’ En, bang, hij gooide
de telefoon weer op de haak.
Om 14.00 uur moest ik voor de Raad voor de Journalistiek verschijnen voorgezeten
door professor Ch.J. Enschedé, die de indruk van een zak op me maakte, met als
leden mevrouw F. Klaver, drs. J.M.M. van der Pluym (die ik mijn Club van
Rome-boek gaf), drs. H.W.M. van Run en drs. A.A.V. Timmers. Het betrof een
gesprek over mijn klacht tegen H. Goeman Borgesius en Zonneveld van De Telegraaf.
Peter belde. Hij vertrok naar Düsseldorf en Rhodos.
Tot Dakes verbazing woonde ik om 17.30 uur de persontmoeting voor zijn nieuwe
boek bij. Ik heb hem met een aantal vragen bestookt. ‘Je zegt over documenten te
beschikken van de Indonesische inlichtingendienst. Van wie. Waar? Toen ik je in
Washington tegenkwam?’ Hij gaf natuurlijk een vaag, onbetrouwbaar en ontwijkend
antwoord. Iedereen kon dit opmerken. ‘Hoe kan je zeggen dat Sukarno deze vulgaire
moorden op zijn geweten zou hebben? Wat weet je ervan? Heb jij met Bung Karno
wekenlang gesproken na 1965. Ik wel.’124 ‘Hoe kan je schrijven dat Bung Karno zijn
eigen machtspositie wilde handhaven? Sukarno gaf zijn machtspositie vrijwillig op
om nog meer bloedvergieten, door Suharto ontketend, te helpen voorkomen.’ Tegen
het einde van de bijeenkomst vroeg ik hem: ‘Hoe komt het eigenlijk dat je over de
coup in Jakarta een boek schrijft; ik kan de CIA niet in je namenregister ontdekken?’
‘Nee, ik heb niets over de CIA kunnen vinden.’ Toen ging hij nog verder af als een
gieter. Iedereen lachte hem uit. Hij voegde me later toe: ‘Ik heb je niet uitgenodigd
omdat ik dacht dat je tegen mijn boek was’.
‘Dake, ik ben niet tegen je boek; ik ben tegen manifeste on-
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eerlijkheid, wanneer er wordt gedaan alsof er een stuk geschiedenis wordt
gereconstrueerd.’125
Hans Hoefnagels - ook weer zo typerend - komt met een zogenaamd
achtergrondverhaal van een halve pagina over het boek van Dake in De Haagse
Courant. Er wordt een foto bij gepresenteerd waarop Bung Karno krokodillentranen
liet bij het graf van generaal Yani. Het toont slechts aan dat we hier met een nieuwe
poging van het regime in Jakarta en de CIA te maken hebben om Bung Karno als
schuldenaar van het Indonesische bloedbad aan te wijzen. Hij zou volgens deze
idioten Indonesië aan het communisme hebben willen uitleveren. Hoefnagels
produceert zinnetjes als: ‘Aidit (PKI) had er belang bij dat Sukarno de generaals liet
opruimen.’ Iemand, wie dit ook is, die schrijft dat Bung Karno in dergelijke termen
zou hebben kunnen denken, ontkent de psychologie en de persoonlijkheid van het
voormalige Indonesische staatshoofd. Ik ken de achtergrond van Hoefnagels, met
wie ik bij het Algemeen Handelsblad heb samengewerkt. Als er iemand is, die van
toeten noch blazen weet in Indonesische zaken, is hij het. Maar Dake en Hoefnagels
wonen in Den Haag. Zij zijn collega's. De beide heren doen elkaar een pleziertje ten
koste van Sukarno, ten koste van de waarheid. Er is verder geen haan die naar die
onzin kraait. Schreef aan Hans dat hij a fucking idiot was.

4 mei 1973
Ronald Gase, een chemiestudent uit het flatgebouw van Guruh Sukarno aan de
Cleyndertweg, is komen vragen of ik bij hen een spreekbeurt wil komen geven.
Prima.
Vroeg Mouton Dakes boek naar Dewi Sukarno te zenden. Schreef haar er ook een
commentaar over.
Op weg naar huis zag ik professor Wertheim lopen. Ik reed hem naar Utrecht,
maar raakte in een paar hevige gesprekken met hem verwikkeld. Eerst vroeg hij of
Dake wellicht via zijn schoonmaakbedrijf erin slaagde geheime stukken te
bemachtigen. Ik vond dat een paranoïde, imbeciele opmerking. Onwezenlijk eigenlijk.
Hij was verder van mening dat zonder guerrillastrijd de oorlog in Vietnam nooit
gewonnen zou kunnen worden. Daarom moesten we de Vietcong steunen. Hetzelfde
gebeurde in Chili en elders. Ik noemde hem wreed en gaf toe dat Mao misschien
aldus had gehandeld, maar dat de werkelijke oorzaak van alle ellende in Zuidoost-Azië
de eenzijdige Amerikaanse inmenging was. Washington moet gedwongen wor-
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den met die interventie te stoppen. Dan heb je verder ook geen artsen voor Vietnam
nodig. Ik was eigenlijk zo nijdig dat het een haar scheelde of ik had hem gevraagd
verder te lopen. Hij weet toch dat de Amerikaanse interventie in Jakarta tot een
bloedbad heeft geleid, zoals in Laos en Cambodja. In Washington ligt de bron van
bloedbaden. Het is aan ons deze bondgenoot te dwingen ermee op te houden. Maar
de absolute macht ligt in Washington. Wij zijn machteloos.
Er schijnt weer een rel met Joseph Luns aan de gang te zijn. Joop van Tijn belde
erover op. Luns heeft gezegd dat Willy Brandt over Joop den Uyl heeft gezegd dat
hij een ondermaatse figuur was. De zaak werd in Bonn en ook door Luns ontkend,
maar het kan best eens waar zijn. Bovendien zegt Luns vandaag in een kop over de
hele voorpagina van De Telegraaf, in een opmaak alsof er oorlog is uitgebroken:
LUNS DODELIJK BEZORGD OVER TOEKOMST KVP. Hij roept au secours voor het
rooms-katholicisme dat door links en het socialisme onder de voet dreigt te worden
gelopen. Je wordt misselijk van de rellen van deze meneer. En waarom staat De
Telegraaf dag en nacht gereed om diens onzin te verspreiden?
Ruslan Abdulgani is terug uit Wenen. Ambassadeur Anak Agung Gde Agung had
zich positief over mij uitgelaten, wat mij meeviel. Mevrouw Abdulgani gaat deze
week terug naar Indonesië. Daarna komt hij hier. Ik vertelde in het kort wat Dake in
zijn boek beweerde. ‘Dat Bung Karno de moord op de generaals zou hebben gelast
is waanzin,’ zei hij onmiddellijk. Dat weet ik ook.
Ellen Thomassen belde om te reclameren dat ik noch een briefje noch een cadeautje
bij haar huwelijk had gezonden. Ze vertelde verder dat haar nieuwe man mijn
VPRO-film ‘lullig’ had gevonden. ‘Wat doe ik dan verder nog met jullie,’ heb ik
geantwoord. Ze maakt het makkelijk.

5 mei 1973
Joop en Ageeth van Tijn zenden een fles champagne, wat een vriendelijk gebaar is.126
Vandaag zegt De Telegraaf dat hun sensatieverhaal over Luns en Brandt van
gisteren op een aantal vergissingen berust. De Volkskrant en de NRC schrijven er geen
woord over. Was het nu een canard of niet?
Ben in Thermos II door drie perverserikken tegelijk belebberd. Vandaag was
mevrouw Abdulgani's verjaardag. Ik was van
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17.00 tot 19.15 uur bij hen op bezoek. Pak Ruslan had allerlei onjuistheden in Dakes
boek gevonden. Generaal Nasution was nooit cap in hand naar Moskou gegaan voor
wapenaankopen. Bung Karno was niet in Bogor overleden. Pak Ruslan vertelde hoe
hij had ontdekt dat er in 1962 inderdaad een uitnodiging van Maleisië aan Bung
Karno was geweest om naar Kuala Lumpur te komen. Ruslan had een bezoek aan
Sumatra gebracht en was met vice-premier Johannes Leimena via Kuala Lumpur
naar Jakarta teruggereisd. Pas toen was hij er achter gekomen dat Maleisië een
doorbraak in het geschil met Indonesië over Britse aanwezigheid in Zuidoost-Azië
had willen proberen te bereiken via een officieel bezoek van Bung Karno. Maar dr.
Subandrio had de uitnodiging uit het kabinet van het paleis laten lichten en voor
zichzelf gehouden. Sukarno verkeerde in onwetendheid over het feit dat het conflict
over Maleisië in belangrijke mate zou bijdrage tot zijn val in 1965.
Ik probeer er al heel lang achter te komen wat president Sukarno vlak vóór de
staatsgreep, of erna, aan premier Chou En-lai van China heeft getelegrafeerd.
Ambassadeur Zairin Zain heeft erop gezinspeeld. Nu liet ook Pak Ruslan
doorschemeren van dit telegram af te weten. Maar wat heeft die boodschap behelsd?
‘Voorzover ik weet heeft Suharto ook niet geweten wat er op 30 september 1965
precies is gebeurd en wie wat op zijn kerfstok had,’ aldus Ruslan. Hij bladerde meteen
door het verhoor van Bung Karno's adjudant Bambang Widjanarko, die ik ook zo
goed heb gekend. Ook hij schijnt ten nadele van de president verklaringen te hebben
afgelegd. Pak Ruslan vond dat ik Dewi nog eens moest vragen of de president op 4
augustus 1965 werkelijk een attaque had gehad.

6 mei 1973
Lang gesprek met Iet Last-ter Haar. De laatste maanden van Jefs leven moeten een
verschrikking zijn geweest. Zij is helder en lief. ‘Jef vroeg steeds wie hij was. Hij
had versnelde aderverkalking in zijn hoofd. Hij sliep bij de bijbel en dacht dat hij
een broer van Jezus was. Hij schreef allerlei vreemde woorden op. Als ik vroeg wat
hij aan het doen was, antwoordde hij: “Dit is alleen voor mij.” Hij kon gewoon niet
ophouden met schrijven. Maria was zijn moeder, maar hij wist niet wie zijn vader
was. Op het laatst wist hij helemaal niet meer wie hij was.’
Iet heeft de vellen die hij schreef vernietigd. Gerard van het Reve begon Jef tegen
het einde van diens leven, toen hij ziek werd, te schrijven. Ook Vrij Nederland schijnt
een publicatie aan hem te hebben gewijd via een van zijn Amsterdamse jongetjes
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en diens relatie met Jef. Ze waren samen naar Spanje geweest. Ik herinner me dat
Jef mij ook eens mee vroeg. Toen hij tenslotte 41 graden koorts had gekregen was
hij naar een ziekenhuis gebracht. Hij werd achter een hek gelegd, opdat hij niet kon
ontvluchten. ‘Vinden jullie dat ik in een konijnenhok moet liggen?’ had hij gevraagd.
Een van zijn laatste opmerkingen was geweest: ‘Ik lig hier heerlijk, maar alleen te
veel vrouwen om me heen.’ Daarom had Iet met een broeder in Utrecht getelefoneerd.
Jef had nog opgemerkt dat hij dacht in een kathedraal te liggen en op het allerlaatst
zei hij: ‘Laat me alsjeblieft slapen.’ En toen er geen leven meer was werd hij aan de
wetenschap gegeven.
Iet Last en ik gingen samen naar het Spant in Bussum waar om 12.00 uur Bettina
Dornay-Culp, nu 90 jaar, een recital gaf van werken van Chopin: etudes, een ballade,
een polonaise, een scherzo, de fantasie impromptu, een nocturne, een wals en een
prelude. En dit alles op hoge hakken met een bont cape om, helemaal in vuur en
vlam.
Ik vind de tekst van De Telegraaf correct. Het blad maakte bekend dat het gesprek
met mr. J.M.A.H. Luns informeel en niet voor publicatie bedoeld was geweest. Met
zo'n dementi maak je het alleen maar erger, want nu weet helemaal niemand meer
wat er waar en niet waar was.
Bracht mam roze rozen. Plaatste er twee op vaders graf. Zij was in een prima
stemming, maar was bezorgd over de ontwikkelingen in de wereld, ook wat Watergate
betrof. Ze zei me de ontbrekende 3000 gulden voor de auto te willen geven, maar
dat wil ik niet. Ik heb liever haar medesignatuur voor een autolening voor dit bedrag
dat ik dus zelf afbetaal.
Tante Jetty wilde haar collie op de haan van de buren loslaten, wat mam beslist
niet toeliet, want zij zegt op het beest gesteld te zijn geraakt. ‘Die haan is mijn enige
bone of contention met tante Jetty,’ zei ze. Bleef The Partridge Family meekijken
om haar zo lang mogelijk gezelschap te houden.
Frits Böttcher belt om te verwijzen naar een vervelende passage van A.J. van Dijk
in de NRC over mijn nieuwe boek en de interviews in De Nieuwe Linie en met Bibeb
in VN. ‘Sinds hij voor het Gat van Nederland is gevangen blijkt de nieuwswaarde
van de heer Willem Oltmans krachtig te zijn gestegen...’ Ze kunnen het katten niet
laten. Wat heeft Van Dijk voor bijzonders in zijn leven gedaan?

Willem Oltmans, Memoires 1973

104

7 mei 1973
Schiphol
Ronald Gase meldt dat de studenten de aankondiging van mijn lezing ‘bijzonder
gunstig’ hebben ontvangen. Joop den Uyl is uitgenodigd.127 Gase schrijft: ‘Dat ik
diep onder de indruk ben geraakt van je persoonlijkheid en de manier waarop je alles
aanpakt en oneerlijke dingen in de publiciteit brengt.’ Hij komt nog voor de lezing
hier.
Arthur Bremer (22) publiceerde An Assassin's Diary.128 Eigenlijk had hij eerst
Richard Nixon willen vermoorden en ook George McGovern had enige tijd op zijn
lijstje gestaan. Zijn voornaamste motief was om via een dergelijke moord beroemd
te worden. Anatole Broyard beschrijft dit werkje in de Times in Hannah Arendts
termen als meer banaal dan boosaardig. Broyard pikt er de volgende passage uit:
The longest entry in the diary may be the most revealing. After three
months of not talking to anyone but people who serve him food, sign him
into rooms or fill the tank of his car, Bremer goes to a ‘massage parlor’ in
New York. He chooses one from an ad in a magazine and walks past it
again and again before entering. After selecting his ‘masseuse’ from a
album of nude photos, he is locked into a room with her for half an hour.
He is now nude, and she is wearing nylon panties.
He begins by giving her a $30 tip, above the $18 fee. She makes no
comment. As she attempts to please him in the manner of such places, he
makes small talk with her about a burglar alarm he noticed that has been
ringing for two days and about the weather. When she refuses his advances,
citing the ‘rules’ of the establishment, he says that he cannot respond to
her approach and leaves. He has his own sort of sexual integrity, for,
although he is a virgin and she has excited him, his desires are unavailingly
orthodox.129
Weer zijn de Amerikaanse bibliotheken een stuivertjesroman rijker van een mental
case, die erin slaagde beroemd te worden, omdat hij de gouverneur van Alabama
probeerde te vermoorden. Zo wordt het althans voorgesteld. Terwijl in werkelijkheid
door deze schietpartij de deur werd geopend naar een tweede ambtstermijn voor
Richard Nixon.
De onderontwikkelde vrijheid van de zwamneus Sal Tas130 van Het Parool heb ik
contre-coeur gekocht, omdat reeds een ontmoeting in het verleden duidelijk maakte
wat voor potje - en daaruit volgend ‘menu’ - er staat te koken in diens brein. De
analyse van Tas over Bung Karno131 heeft helemaal niets te maken met hoe Sukarno
werkelijk was. Hij moet een dosis bakerpraatje uit kranten gebundeld hebben tot een
roerei van kletskoek. ‘Su127
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karno is nooit een held geweest, fysiek noch geestelijk (...). Die brutaliteit (van
Sukarno) is een product van grote vitaliteit en een niet minder grote vulgariteit, twee
volstrekt on-Javaanse eigenschappen (...). Sukarno was geen staatsman (...). Sukarno's
kennis was oppervlakkig en onsamenhangend (...). Er was in Sukarno iets dat aan
Hitler herinnerde (...).’
De opsomming van Tas zou zo uit een CIA-rapport kunnen zijn overgeschreven.
Kan me voorstellen dat Luns ook in die termen over Sukarno denkt, die hij een keer
in zijn leven ontmoette toen het jaren te laat was (in 1964). Intussen gaat zo'n boek
de wijde wereld in en ‘verrijkt’ het onze bibliotheken en beschikbare naslagwerken.
Wanneer ik aan Bung Karno denk, zoals hij werkelijk was, concludeer ik soms:
‘Waar maak je je dik over?’ Hoe durft een etter als Tas überhaupt zijn mond over
de president van Indonesië open te doen? Wie zal Bung Karno nog verdedigen? Zijn
eigen kinderen weten niet eens meer hoe hij werkelijk was. Ze waren te jong en
hebben sedertdien alleen maar Suharto-propaganda tegen hem onder ogen gekregen.
Emile van Konijnenburg is er ook niet meer. Van een gesprek tussen hem en Joop
van Tijn is het niet meer gekomen.

Brussel
Werd opgehaald door een droogkloot van Bruna's uitgeverij. Had een interview bij
de BRT met een schijnbaar serieuze journalist. Daarna volgde een gesprekje van
twintig minuten bij De Standaard over mijn boek.
De man van Bruna hier gaf toe dat alles wat Jan Buis bij de uitgeverij opbouwde
Henk Bruna weer afbrak, wat feitelijk tot alle spanningen en de hartaanvallen van
Buis had geleid. Hij was het er ook mee eens dat de boekenmarkt met absolute shit
wordt overstroomd, en dat dit alleen maar steeds erger wordt. Mijn aantekeningen
van zo'n dagje in Brussel geven lang niet weer wat ik doe, ervaar, denk en zou willen
noteren. In het vliegtuig een kwartiertje gepit.

8 mei 1973
Sliep slecht. Om 04.00 uur op. Verder papieren en aantekeningen geselecteerd, die
in Den Vaderland Getrouwe moeten komen. Het liefste zou ik nog eens van voren
af aan beginnen en het hele manuscript overtypen. Geen tijd.
Stralend mooie dag. Zo was het ook op 10 mei 1940 toen er zoveel Duitse
vliegtuigen in de lucht waren.
Jan Buis heeft een openhartoperatie prima doorstaan.
Casper kwam tegen 17.00 uur. Hij zag er als steeds gezond, lief
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en aantrekkelijk uit, alsof hij nog nooit iets verkeerds in zijn leven heeft gedaan. Ik
heb al naar Grasse geschreven om een kamer te reserveren voor Pinksteren. Geloof
toch dat ik net iets liever met Peter op reis ga, ook zonder seks. Dan is het contact
toch meer gelijkgestemd dan met Casper. We namen een sauna waar flink op Casper
werd getippeld. We keken naar Irene en Carlos Hugo op televisie en gingen vroeg
slapen, want hij moet 07.30 uur weg.
Vrije Geluiden van de VPRO publiceert mijn Luns-artikel.132
Lunchte met mam. Zij was in de tuin en had koude handen. Zij had een methode
gevonden om de vijver leeg te scheppen. Bibeb had protestbrieven over het interview
met mij gekregen dat zij me veel te lief had behandeld. Ook de heer Lücker van de
Volkskrant had gezegd het maar ‘een dubieus verhaal’ te hebben gevonden. Henk
Hofland had Rinus Ferdinandusse in razernij opgebeld. Zij hadden het
telefoonnummer van Bibeb aan hem gegeven, maar hij had haar niet durven opbellen.
Hij weet natuurlijk wel beter. Maar dat hij zoiets dan doet, onbegrijpelijk. Ik heb
hem op alle fronten gespaard, want als ik zei wat ik werkelijk dacht, en trouwens
ook weet, was hij helemaal nergens.
's Avonds kwam ik met Gerard Croiset bij Carel Enkelaar samen om over Dallas
en JFK te overleggen. Croiset meende dat Watergate eigenlijk om de uitwisseling
van wapengeheimen met de Sovjet-Unie ging. Hoe ‘weet’ hij zoiets? Richard Nixon
was een ‘ontzettend slappe figuur’. Nixon weet precies wat er allemaal rond Watergate
is gebeurd en heeft mensen uitgezonden om al het vuile werk te doen. Gerard tekent
de grootste Watergate-boef uit, die hij voor zich ‘ziet’. De hele afluisteraffaire van
Watergate is een poging om iets veel belangrijker te verdoezelen. Nixon is slap
genoeg om zich voor deze zaken te laten misbruiken. JFK was anders, die diende te
worden opgeruimd. Kennedy was niet voor dergelijke karretjes te spannen.133 Het
zal binnenkort allemaal uitkomen, aldus Croiset, dat al die Amerikaanse jongens
voor niets in Vietnam zijn gesneuveld. De Sovjet-Unie zal helemaal bijtrekken om
te voorkomen dat Amerika nog verder met China in zee gaat.
Vervolgens tekende hij een sleutelfiguur, een staalmagnaat, die in Watergate
eenzelfde soort positie bekleedt als De Mohrenschildt in Dallas. Hij is 1,73 meter
lang, ongeveer 52 jaar, heeft drie kinderen, bezit vier huizen en heeft een kantoor
vlakbij een groot warenhuis. Er is een militair geposteerd voor zijn huis
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dat twaalf verdiepingen hoog is en waar alles wordt uitgekiend. ‘Nixon is in hele
grote moeilijkheden, want driekwart van zijn kabinet is nu tegen hem. Er wordt niet
meer naar hem geluisterd. Hij zal niet eens worden vermoord, want hij is te slap en
niet de moeite waard om te worden gedood. Hij blijft aan, maar zal onoverkomelijke
moeilijkheden krijgen.’ Toch vermoedde Croiset dat op den duur China en de
Sovjet-Unie de dienst zouden gaan uitmaken. Nixon was een marionet van de handel.
JFK botste met de oliemensen. Deze keer gaat het om staal en energie. Ook het maken
en de levering van skylabs zijn in het geding. Een groep wil niets met de USSR te
maken hebben. De andere wil bestellingen uit Rusland aannemen en leveranties doen.
Er zijn bedragen tot 54 miljard mee gemoeid.

9 mei 1973
H.F. van Loon meldt in De Telegraaf dat Beatrix en Claus morgen naar de Sovjet-Unie
vertrekken. Ze zullen met hun neus in de boter vallen, want Leonid Brezhnev, aldus
Van Loon, heeft dezer dagen zijn opperheerschappij bevestigd. Veel topmensen
zullen zij niet ontmoeten. Die zijn net iets te belangrijk voor een kroonprinses. Er
zal wel een gesprek zijn met dr. Jermen Gvishiani, de schoonzoon van premier Aleksei
Kosygin, en ook zal mevrouw E.A. Furtseva, de minister van Cultuur, hen ontvangen.
Meneer Van Loon gaat mee en kondigt aan de lezers op de hoogte te zullen houden.
Lunchte met Carel Enkelaar en Klaas Jan Hindriks om opnieuw te proberen de
JFK-zaak op gang te krijgen.

10 mei 1973
Om 04.00 uur belde Dewi Sukarno - met veel excuses voor het idiote uur. Misschien
komt zij inderdaad even overwippen uit Parijs om mevrouw Abdulgani te groeten
voor haar vertrek naar Jakarta, zoals ik haar had voorgesteld.
Gerard Croiset benadrukte gisteren terloops dat ik zonder Carel Enkelaar en de
NOS-opdracht om de Club van Rome-film te presenteren - en alles wat erop is gevolgd
- er nooit in zou zijn geslaagd mijn geloofwaardigheid in den lande te herstellen. Dat
is zonder meer waar. Maar niemand vraag zich af of is erin geïnteresseerd te weten
hoe ik die geloofwaardigheid ooit heb kunnen verliezen. In wat ik heb gezegd of
geschreven heb ik gelijk gekregen, dus waar komt dit verlies van geloofwaardigheid
vandaan?134
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Er kwam een kaart van Mrs. Ellen Mangadie uit China. Zij had Djawoto ontmoet.
Hij schrijft een brief om te bedanken voor de knipsels die hij via haar van mij ontving.
Hij vond Joop van Tijn met Pak Ruslan prima, en de vragen kritisch. Hij hoopt nog
steeds dat ik in Peking wil komen. Hij schijnt nu meer geneigd me te willen helpen
bij het verkrijgen van een visum. Hij denkt dat Dewi veel meer over de achtergrond
van de gebeurtenissen in 1965 weet dan zij zegt.
Ontmoette Vladimir Opalev op de sovjetambassade en overhandigde een brief van
Bruna waarin om medewerking werd gevraagd om voor mijn tweede Club van
Rome-boek zeven of acht sovjetpersoonlijkheden te kunnen interviewen. Hij gaf me
de Engelse vertaling van dr. Gvishiani's boek135, Organisation and Management, A
Social Analysis of Western Theories136 dat de ambassade kennelijk ter beschikking
had gekregen zodat ook exemplaren aan Beatrix en Claus konden worden overhandigd
met het oog op hun ontmoeting met Jermen Gvishiani.
John van Haagen belde. ‘Je weet niet half hoe langzamerhand in arbeiderskringen
aandacht aan jou wordt besteed. Dat schijn je nog niet te beseffen.’ Hij zal me erover
schrijven. Intussen wil het GEM om economische redenen dag- en nachtdiensten om
de andere dag laten uitvoeren. Dat is te zwaar. Ik geloof dat hij die zaak in de pers
zou willen hebben. Ik zal helpen waar ik kan. Dat is een nieuw probleem in de
Rotterdamse haven.
Dewi Sukarno belde dat zij om 19.00 uur op Schiphol zou landen in gezelschap
van enkele andere mensen. Zij zou zich in het Hilton Hotel aan de Apollolaan
inschrijven als mevrouw Ratna. Ik probeerde haar eerder te laten komen, wetende
dat de Abdulgani's vanavond bezet zouden zijn. Zij had ook iets anders vanavond,
wat ik niet geloofde.
Gisteravond sneed Carel Enkelaar het hete hangijzer aan hoe we eventuele
inkomsten uit de JFK- affaire moesten verdelen.137 ‘Gewoon in drieën,’ zei Croiset.
‘Krijg ik dan niet teveel?’ vroeg Enkelaar.
‘Zonder jou,’ vervolgde Croiset, ‘had hij dit niet allemaal kunnen doen.’ Akkoord.
Maar eigenlijk ligt het anders. Het beginpunt van onze JFK-onderneming lag bij mijn
toevallige ontmoeting met mevrouw Marguerite Oswald tijdens een vlucht naar
Dallas, waar ik niet voor de NOS naar toe ging, maar om een lezing te geven.
Bovendien kwam mijn Club van Rome-
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vondst ook geheel voort uit mijn kennis, denken en werken, toen ik in Washington
DC dr. Philip Handler, president van de National Academy of Sciences ontmoette.
Waarom is geen van de andere duur betaalde Nederlandse journalisten in Amerika
zijn persoonlijke vriend geworden? De NOS kocht weliswaar mijn werk (en brein)
aan, maar de creatie van zowel de Dallas-contacten met George de Mohrenschildt
als de vriendschap met Aurelio Peccei behoren exclusief aan mij en niemand anders
toe.
Bracht een bezoek aan dr. Zairin Zain. Hij zag er redelijk uit. Hij heeft een neefje
in huis om hem te helpen, dat wel klein en wat gedrongen is, maar mooie Indonesische
trekken en een goddelijke bek heeft. ‘Ik heb je toch gezegd,’ aldus de ambassadeur,
‘dat hij een mooie man was.’ Hij vond mijn commentaar Werkelozen138 in De Typhoon
in de roos geschoten. ‘Vroeger was je altijd te scherp in je artikelen.’ Ik had de kolom
ook aan Pak Ruslan gegeven, maar die zei er verder niets over.
Dr. Zain vroeg wat het belangrijkste moment in mijn komende Den Vaderland
Getrouwe was. Ik antwoordde: misschien het moment dat kolonel Sutikno
Lukitodisastra en ik samen met Bung Karno op het paleis spreken, Tikno namens
Suharto, wiens persoonlijke secretaris hij was. Zain vertelde dat Ruslan Abdulgani
hem al ontweek toen hij tot ambassadeur in Bern was benoemd. ‘Dat is toch gek?
Wij waren altijd goede vriendjes, zelfs erg goede vriendjes...’ Zain: ‘Ruslan Abdulgani
is geniepig. Eerst zwaaide hij naar Suharto over en nu is hij weer om naar de andere
kant?’ Hij gaf te kennen er van uit te gaan dat Pak Ruslan in Nederland was om te
spioneren ten behoeve van generaal Suharto. Ik zei dat Wertheim ook die mening
was toegedaan. ‘Ja, maar Wertheim is een idioot,’ zei dr. Zain.
Toen ik de nationale schuld van Indonesië van 2,3 miljard onder het beleid van
Bung Karno noemde, werd de ambassadeur boos: ‘Ja, maar toen verkeerde Indonesië
in oorlog vanwege de bevrijding van West-Irian, dankzij jullie lieve Nederlanders.’
De heer Kou Bian Thie had dr. Zain nog op 9 mei bezocht. Hij is nu directeur-generaal
van het IMF in Washington. Hij noemde Dewi Sukarno ‘een slimme kerel, hoor, die
het spel goed speelt...’ Door zijn spraakgebrek na zijn attaque omschrijft hij vrouwen
nog steeds als ‘kerels’.
Hij vervolgde dat generaal Alamsjah zeer snel het diplomatieke vak aan het leren
was als ambassadeur in Den Haag. ‘Maar net als ik is hij al twee dagen in een
ziekenhuis, want hij is over-
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werkt.’ Alamsjah was indertijd dr. Zain in het ziekenhuis komen opzoeken. Zain
wist overigens niet hoe het bericht over zijn ziekte in De Telegraaf was gekomen.
Bij de oud-ambassadeur komen altijd flarden van herinneringen boven. Robert
Kennedy had hem gevraagd in diens toestel mee naar Tokio te vliegen voor een
ontmoeting met Bung Karno. ‘Maar ik ging natuurlijk apart. Subandrio zei altijd:
“Je moet Bung Karno niet tegenspreken.” Ik zei hem dan: “Ben je gek: waarom niet?
Ik zeg wat ik denk.” Ik heb me altijd afgevraagd welke verdiensten heeft Subandrio
nu eigenlijk gehad? Wat heeft hij precies gedaan? Wat?’ Zain gaf opnieuw aan dat
Subandrio de president juist opzettelijk op de verkeerde weg had gebracht. Ik vertelde
hem wat generaal Parman mij in New York hierover had gezegd.139
‘Adam Malik wilde helemaal niet in Washington over IrianBarat komen
onderhandelen. Maar hij moest van Subandrio. Malik was vooral boos, toen hij de
zaak in orde had gebracht en Subandrio zelf het akkoord in de VN met Nederland
kwam tekenen. Dr. Zain zei dat Suharto het moeilijk had want hij dreef op zijn
adviseurs, die hem er op subtiele wijze aan herinnerden dat hij zijn carrière tenslotte
als sergeant-kok bij de Nederlandse Marine was begonnen. Alamsjah was naar
Nederland weggepromoveerd omdat Suharto genoeg van hem had. Toen ik afscheid
van de oud-ambassadeur nam vroeg hij of ik misschien een baan wist voor Emily
Zain, hier of in Amerika. Ik dacht: wat een ontzettend zielig einde voor een man die
een zo belangrijke positie in het verleden heeft bekleed. Tragisch.
Tillman Durdin produceerde een heil-Ibnu-Sutowo-artikel in nota bene de New
York Times.140 Er is ten noorden van Medan een nieuw Pertamina (staatsolie- en
gasbedrijf) gebouwd met alles erop en eraan. Olie voorziet in tien procent van wat
Indonesië in het buitenland verdient en vormt vijftig procent van de begroting. Er
worden 1,4 miljoen barrels per dag gepompt, waarvan vijftien tot twintig procent
door Pertamina. Durdin meldt aan het eind van zijn artikel dat men in het land met
minachting over het opereren van Pertamina spreekt, vanwege de schrijnende
corruptie. Dat is langzamerhand een alte Geschichte immer wieder neu. Ik heb in
1966 de hele Pertamina-affaire op scherp proberen te stellen. Maar ondanks Suharto's
zogenaamde corruptiebestrijding gaat de 54-jarige oliegeneraal vrolijk zijn gang.
Treurig dat de Times de feiten zo misleidend op een rij zet.
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11 mei 1973
Dewi Sukarno heeft gedonder gehad om een visum te krijgen. Het Nederlandse
consulaat stuurde haar door naar België. Daarop moest zij naar de préfecture de
police. Het werd allemaal te ingewikkeld om nog te komen. Zij wilde tickets zenden
zodat Pak Ruslan en ik haar in Parijs zouden kunnen bezoeken. Dat doet hij natuurlijk
nooit. Ik vraag me trouwens af of zij problemen heeft vanwege de rel in 1971 op
Amerbos met het intrappen van de ruit van mijn deur. Ik vroeg haar tenminste de
Abdulgani's te bellen, wat zij zou doen.
Ik vertelde haar dat naar aanleiding van Dakes boek artikelen waren verschenen
waarin stond dat Bung Karno de generaals had laten vermoorden. ‘That is terrible.
What can we do?’ vroeg zij. ‘Wait for now, we'll find a way and talk about it.’ Na
15 juli waren de bedienden in Gland met vakantie, dus zij vroeg of ik voordien wilde
komen.

12 mei 1973
Ben naar het gemeentehuis gegaan voor het huwelijk van Ben Becht, eigenaar van
Thermos II, met een allerliefst lichtgekleurd Antilliaans meisje.
De Moderne Boekhandel zegt dat mijn boek uitstekend wordt verkocht.
In de Volkskrant schreef Jan Joost Lindner een de druiven-zijnzuur artikel van
vier kolommen, dat druipt van naijver. Politici hadden voor mij na de dood van
Sukarno afgedaan. Ik was een profeet, schreef ‘een waanzinnig boeiend boek’, maar
ik was ‘een doorholler’, ‘toch is het een veel beter boek dan Oltmans zelf dacht’, et
cetera. Ik begrijp nooit waarom de thuisblijvers coûte que coûte het werk van anderen,
die wel de baan opgaan, moeten afkraken en in een twijfelachtig licht stellen, doorzeeft
met onwaarheden en verdachtmakingen, maar er uiteindelijk toch niet omheen kunnen.
Wim van Beusekom: ‘Ja, ze doen een beetje vervelend over jou persoonlijk, maar
ook de Volkskrant kon er niet omheen.’
Elsevier gaat veel verder. Ik had niet gedacht nog eens te beleven dat er in dit
weekblad zou staan: ‘Misschien is er de laatste tijd geen boek verschenen dat
belangrijker is dan dit,’ door D.H. Ringenoldus.141
Peter schrijft vanuit Rhodos na vertrek van Siegfried daar alleen te zitten en er
nog een weekje aan vast te plakken. Hij zwemt veel en kijkt naar mensen. ‘Als ik de
18de thuis ben kom ik
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gauw naar je toe.’ Hij is in een stemming van weinig woorden...
Frits Böttcher belt om te zeggen dat mijn boek overal ligt en een succes is. Lex
Poslavsky vindt het ‘erg knap werk.’ Hij vond vooral Margaret Mead en Toynbee
boeiend. Van Skinner wist hij wat deze zou zeggen, evenals Rogers. ‘Ik vond ook
de helderheid van presentatie van je interviews uitstekend,’ aldus Lex.
Dewi heeft de Abdulgani's niet opgebeld. Had er een voorgevoel van.
Lex Barker (53), de elfde Tarzan, is op straat in Manhattan in elkaar gezakt en
overleden. Onbegrijpelijk, zo'n bink.

13 mei 1973
Moederdag. Bracht mam rode tulpen. We luisterden op televisie naar Beethovens
vioolconcert en lunchten in Lage Vuursche. Theo is misschien terug uit Zuid-Afrika.
Hij liet vrijwel niets van zich horen.
Casper arriveerde om 19.00 uur. We zagen een film. We gaan eigenlijk intiem
met elkaar om en toch weet ik nog maar zo weinig van wat hem werkelijk beroert,
wat hij voelt of denkt. Maar dat is eigenlijk zelfs met Peter het geval, laat staan met
de anderen. Tot welk punt moet je komen om te kunnen zeggen werkelijk close te
zijn?

14 mei 1973
Mam had een mooie kaart uit Zuid-Afrika gekregen van mijn broers Hendrik, Theo
en Nellie. ‘Ze zijn moederdag toch niet vergeten, zei ze. God zij dank. Zij was in
high spirits en zei dat haar rechterduim pijn deed van het pianospelen. ‘Soms denk
ik toch: dat zou ik vroeger niet gekund hebben.’ We dineerden samen buiten.
Op weg naar Amsterdam was er een schitterende regenboog. Schreef een brief
aan Henk Hofland. Maar zojuist belde hij me 30 minuten lang op, half lazarus, want
hij had in de Leidsestraat mijn boek en foto bij Moderne Boekhandel zien staan. Hij
had daarna drie uur in een kroeg tegen een wildvreemde juffrouw over mij zitten
praten en over dingen waarvan hij allang niet meer besefte dat hij die nog altijd wist.
‘Ik wil niet met je vechten, je denk toch niet dat ik Peter Zonneveld met vooropgezette
bedoelingen mee naar jouw huis nam? Waarom noem je mij laf?’
‘Omdat je te beroerd bent je nek uit te steken,’ zei ik.
‘Waarom denk je dat ik geen hoofdredacteur meer ben?’
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Weet niet waar dit op sloeg, maar ik zal mijn brief maar niet verzenden.142

15 mei 1973
Iet Last zendt me een prachtige uitgave van Jef Lasts vertaling van Victor Hugo, in
de reeks Genie en Wereld.143 Er was een lief kaartje van haar bij. Zij schreef dat hij
de vertaling tijdens het laatste jaar van zijn leven had gemaakt en dat dit schitterende
boek met kleurenreproducties pas na zijn overlijden was verschenen. ‘Hij schreef
het met een glimlach’, aldus Iet, ‘want hij had er plezier in te zien hoe verschillend
vrienden over iemand kunnen denken.’ Het boek was namelijk door negen vrienden
van Hugo (of bewonderaars) samengesteld.

Casper kwam om 22.30 uur. We zijn vrijwel meteen gaan pitten.

16 mei 1973
Rob Sijmons kraakt mijn boek als een ECOLOGISCHE EGOTRIP in Vrij Nederland af.144
Hij noemt mijn interviews een ‘onoverzichtelijke rijstebrijberg van 466 bladzijden.’
‘Het is een uniek boek, want waar vind je een zo bont gezelschap verenigd (...). Na
het tweemaal te hebben gelezen (wat ik van meneer Sijmons zeker niet geloof) blijft
de indruk overheersen dat het boek voornamelijk ter meerdere glorie van de Club
van Rome, van de huisprofeet Aurelio Peccei en zijn perschef Willem Olt-

142
143
144

De brief zit met postzegel en al gesloten in mijn dagboek.
Jef Last, Victor Hugo, Uitgeverij Heideland-Orbis, N.V., Hasselt, België 1972.
Vrij Nederland, 19 mei 1973.

Willem Oltmans, Memoires 1973

114
mans werd geschreven.’ Vroeger was ik dus perschef van Bung Karno. Dit niveau
van geschrijf zal er wel altijd tussen blijven zitten.
Ernst Utrecht maakte gehakt van het boek van Antonie Dake. Wim van Beusekom
vertelde bij Bruna dat Sijmons indertijd ook een boek van Jacques Monod, de Franse
biochemicus, had afgekraakt. Sijmons schijnt zelf chemie te hebben gestudeerd. Het
is een collega die ik negeer.
Dewi belde. Ze had mijn brief gekregen. Zij had inderdaad de Abdulgani's later
gebeld, maar omdat Pak Ruslan sliep had zij met diens zoon gesproken. Zij herinnerde
me er aan dat ik beloofd had met haar aan het Bung Karno-boek te werken in Gland.
Ik ben van plan er 22 juni te arriveren.

17 mei 1973
Mam heeft het gesprek met Dennis Gabor uit mijn boek gelezen. ‘Je moet er wel je
koppie bijhouden,’ zei ze.
Zit op een terras in Blaricum mijn nieuwe boek te corrigeren en doe dit in diepste
affectie voor mijn vriend Bung Karno. Dat wil zeggen: ik wil proberen zo exact
mogelijk weer te geven wie hij was.
Liep tegen Just Bendien (psychiater) aan, maar hij blijft voor mij volmaakt
onbegrijpelijk.
Ontmoette Pim Reyntjes van de NOS. Er waren negenhonderd telefonische klachten
bij de NOS binnengekomen dat een Tarzan-film was komen te vervallen vanwege
een extra uitzending in verband met het Watergate-schandaal. Tenslotte is Klaas Jan
Hindriks daarvoor naar Amerika gereisd. Henk Hofland zet hem er dan ook terecht
voor in het zonnetje in zijn TV-rubriek.145 Maar ja, niet voor niets is in Nederland De
Telegraaf de meest gelezen krant aan de ontbijttafel.
Ronald Gase vertelde dat de heer Salim van de Indonesische ambassade twee
redenen had opgegeven waarom hij niet naar mijn lezing kwam: 1) ik was
homoseksueel en 2) ik was tegen Suharto. Salim: ‘Oltmans is een communist. Hij is
als Wertheim. Hij wil geen hulp aan Indonesië geven, omdat de omwenteling via
strijd en revolutie moet komen.’ De man bazelt. Suharto kwam via een bloedbad van
één miljoen onschuldige mensen aan de macht. Salim had toegegeven dat ik eerlijk
was, ‘maar hij is ook wreed. Het is diezelfde wreedheid, die ik in de boeken van
Gerard van het Reve vind,’ aldus Salim.
Vanavond een lezing in het Cleyndert Theater hier om de hoek.
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Ik vind het toch wel leuk om te doen. Casper komt ook met zijn vriend De Brauw
en twee vriendinnen.

18 mei 1973
Ronald zegt dat de avond een succes was. Hij duurde van 20.15 tot 23.15 uur. In de
pauze kwam Casper me waarschuwen: ‘Je springt van de hak op de tak.’ Er werden
tien boeken verkocht. Volgens Ronald was 97 procent van de studenten enthousiast
geweest. Er waren 35 formulieren binnengekomen met commentaar waarvan er één
tegen was geweest. Guruh Sukarno en zijn vriendje Adi waren ook aanwezig.
Casper wilde komen, wat een gewetensconflictje veroorzaakte, omdat ik naar mam
zou gaan. Moet maar egoïstisch zijn en mam morgen bezoeken.
Dewi benadrukte opnieuw dat we samen naar Peking moesten gaan en onderweg
president Ali Bhutto in Rawalpindi bezoeken.
Er stopte een colonne Canadese militairen, trucks, kanonnen, alles compleet, langs
de Van Heekweg en Amerbos. Ze zijn in camouflagepakken. Geen enkele broek
past. Dat doen ze in Indonesië anders. Zou er best eentje uit willen zoeken en hem
een tijdje verplaatsen van het gras langs de kant van de weg naar mijn slaapkamer.
Gisteravond was er trouwens een lekker blonde jongen in de groep: hij studeerde
antropologie.
Heb Grenzen aan de groei met een begeleidend briefje aan Beatrix en Claus
gezonden. De bibliotheken hebben 265 exemplaren besteld.
Djawoto zendt me een exemplaar van de Afro-Asian Journalist, een tijdschrift van
dertig pagina's. Het hoofdartikel over de komende vrede in Vietnam - wat hij mogelijk
als hoofdredacteur mede heeft geschreven

- is natuurlijk grotendeels historisch juist, zelfs al is het vermengd met puur
communistische propaganda.146
Er is een relletje rondom prins Claus ontstaan, omdat die idioot Piet Grijs in Vrij
Nederland schijnt te hebben

146

Het exemplaar van dit tijdschrift is in mijn dagboek.

Willem Oltmans, Memoires 1973

116
geschreven dat de actie Kom over de brug beter het verzamelde geld in de kachel
kon smijten dan ermee proberen arme ontwikkelingslanden te helpen. Ik vind ook
acties voor de derde wereld dikwijls nergens op slaan. We spreken meestal over een
druppel op een gloeiende plaat, maar deze extreme lulkoek slaat inderdaad nergens
op. Prins Claus is hier tegen in 't geweer gekomen. Hij schijnt een redacteur van Vrij
Nederland te hebben gevraagd met hem te komen praten op Drakesteijn. Daar was
natuurlijk wél tijd voor, maar ik mocht mijn boek niet komen aanbieden. De Telegraaf
drukt het nonsensstukje van Piet Grijs overgenomen uit Vrij Nederland opnieuw af.
Het is inderdaad een efficiënte methode om die man in zijn hemd te zetten via zijn
eigen geschrijf.147

Casper vond dat ik in mijn lezing te veel data en details had genoemd, alsof ik
voortdurend wilde bewijzen dat wat ik zei waar was. ‘Je kunt er beter mee wachten
tot mensen om precisering vragen’, zei hij. Uit alles was gebleken dat ik een uitstekend
geheugen had maar toch had hij ook iemand horen zeggen: ‘Waarom permitteert hij
zich zoveel mensen af te kraken?’ Toen ik later achteruit de garage uitreed botste ik
in de deur van Caspers eend. Hij was uiterst sportief over het incidentje, maar ik
voelde me opgelaten.

19 mei 1973
147
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Erik van der Leeden is jarig. Ben triest over mijn relatie met Peter. Sta koffie te zetten
en dit komt over me. Hij moet allang terug uit Rhodos zijn. We kennen elkaar vandaag
precies zes jaar. Hij doet niets aan onze relatie, omdat hij weet dat die er toch wel
is. Ik ben erg close met Casper, die bleef sla-
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pen, maar er is een andere dimensie dan in het contact met Peter. Ook al is, wat
Casper en ik nu samen beleven, uniek. Broer Theo is terug in Zwitserland, had mijn
boek gevonden en zei: ‘I am very impressed.’
De NOS betaalde vandaag 1500 gulden voor iets dat ik in januari voor ze heb
gedaan. Beter laat dan nooit.
Een zeer onthullend gesprek met prins Sihanouk in Achter het Nieuws. Hij zou
Bung Karno hebben kunnen zijn. Hij onderstreepte: ‘Ik zie het als een eer een
soeverein links koninkrijk voor te zitten. Het is niet onze wens of onze fout dat de
communisten ons steunen. Ik werk liever met rode gentlemen dan met de bandieten,
die het huidige regime in Pnom Penh steunen.’ Dit was exact Bung Karno's standpunt
tegenover de PKI in Indonesië.148
M. de Vreede vat mijn boek in Het Parool samen onder de titel CLUB VAN MADAME
TUSSAUD. Weer een lange tirade voornamelijk tegen mij als collega gericht. Deze
kritiek stelt het voor alsof ik op het celebrity-aspect zou zijn afgegaan. Ik heb juist
uitsluitend geselecteerd op de erkende actuele expertise in verschillende vakgebieden.
Omdat Grenzen aan de groei over een planetair vraagstuk handelde wilde ik
specialisten uit een grote verscheidenheid van vakgebieden hierover polsen, deels
om aan te tonen dat het een probleem was dat iedereen aangaat, ongeacht oriëntatie
of discipline. Ik bedoelde met deze interviews eveneens een brug te slaan tussen de
Chomsky's en de Skinners. Dat was nu juist voor mij de openbaring: hoe ze zich
allemaal in laatste instantie gedroegen als ‘vakidioten’.

20 mei 1973
Kon mijn Saks Fifth Avenue witte jack niet vinden. Het was niet bij mam. Ik weet
dat Casper dit graag draagt en ik begon te denken dat hij het (ongevraagd) misschien
had meegenomen. Ik constateer altijd weer bij mezelf een neiging tot achterdocht en
wantrouwen zelfs ten aanzien van hen, die ik als mijn intiemste vrienden beschouw.
Ik zeg immers dat ik van Peter of Casper houd. Dit is een walgelijke neiging. Ik vraag
me af of deze via een operatie zou zijn te verwijderen. Dan laat ik dit morgen doen.
Ben gaan rijden in de zon met de kap omlaag langs de Amstel en de velden, zoals
vroeger met Peter. Voelde me zeer alleen en in een vreemde stemming. Luisterde
naar een cassette van La Mer, Debussy.
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John van Haagen belde opnieuw als voorzitter van de ondernemingsraad van het
GEM. ‘Wij gaan over veertien dagen ongewapend de onderhandelingen tegen de
directie beginnen. Waar kunnen wij de nodige informatie krijgen?’ Ik telefoneerde
en overlegde met professor Alexander Poslavsky. ‘Laat hen contact opnemen met
iedere sociologische faculteit van de gerenommeerde universiteiten,’ adviseerde hij.
‘Ook professor Trimbos in Rotterdam zou kunnen helpen, maar dan moet Van Haagen
wel aanduiden dat hogere vakbondsconnecties bij de zaak zijn betrokken en dat er
een additionele klus aan vastzit.’ Belde John deze adviezen door.149
Gerard Croiset: ‘Richard Nixon gaat technologie aan de Russen leveren tegen
goud. Het gaat die man er nu om zoveel mogelijk goud naar de VS te krijgen.’ Hij
onderbrak zichzelf: ‘Is je telefoon eigenlijk vrij?’ Hij vervolgde: ‘Die
Watergate-affaire is slechts een gemene show waar koppen bij gaan vallen. Het is
altijd nog beter dan oorlog voeren; het moet de aandacht van andere zaken afleiden.’
Hij vertelde ook met uitstekend resultaat een Amerikaanse pianist te behandelen die
last van reumatiek in zijn handen had gekregen. Hij deed dit op afstand. Hij adviseerde
opnieuw om verder onderzoek te verrichten naar de JFK-moord in Dallas.

21 mei 1973
Ontmoette dr. Ruslan Abdulgani al om 08.30 uur. Ik nam hem mee naar Amerbos.
We hebben twee uur samen gesproken. Zou nog vele uren meer met hem moeten
spreken. Pak Ruslan gaf toe dat hij in het bijzijn van ambassadeur Alamsjah op zijn
hoede was en lette op wat hij zei. De nieuwe Indonesische persattaché, de heer Hatta,
zat zijn ambassadeur voortdurend te dwarsbomen, wat mogelijk tot die hartaanval
had geleid. Dit herinnerde me aan mijn vriend ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto
die bij de VN door zijn tweede man dermate werd getreiterd dat hij niet alleen een
hartaanval kreeg, maar er ook aan overleed.
Hij was het in grote lijnen eens met het artikel van Ernst Utrecht in Vrij Nederland
over het boek van Dake. ‘Bambang Widjanarko was tenslotte nieuw op het paleis,’
aldus Ruslan. ‘Bapak was altijd zeer kieskeurig wat betreft zijn adjudanten. Deze
Bambang blijkt onbetrouwbaar te zijn geweest en misschien heeft hij wel geredeneerd
dat Bung Karno nu toch al was heengegaan.’ Pak Ruslan wist niet dat Dewi zijn zoon
had
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gebeld. Ontkent hij het of liegt Dewi? Toen ik vroeg of hij dacht dat ik ooit nog eens
in Indonesië zou komen, zei hij: ‘Hoe ben je met sultan Hamengku Buwono?’150
Ik vertelde mam tijdens het eten in Soesterberg dat Het Parool mijn boek in de
soep had gedraaid. Na een poosje zei ze: ‘Misschien is degene, die dat schreef wel
bevriend met Henk Hofland...’ Zij sloeg de spijker op de kop, maar ik durf dit nog
altijd niet te denken of onder ogen te zien.

22 mei 1973
George de Mohrenschildt schrijft uit Dallas: ‘Nadja died last Easter Sunday. She
died in her sleep. At least this is a consolation. I know you liked her and she liked
you very much, that's why I write.151 When I saw Nadja last in Miami, she was already
terribly ill, and there was no hope for recovery. She was very sweet and charming.
Thus ended for me the most tragic period of my life - death of two adorable children
from Cystic Fibrosis. How wonderful is God to permit this? I am so sad that I refused
a trip to the USSR and am just staying here on campus of Bishop College. At least
the students are marvellous and their presence consoles me to no end.’152
Ging met mam naar de Lage Vuursche om een pannenkoek te eten. Wanneer zij
dan tien minuten in een bakkerswinkel is word ik erg ongeduldig, maar dan denk ik
aan mijn lieve vriendin Penny Hedinah en haar schuldgevoelens dat ze niet lief
genoeg is geweest voor haar bejaarde vader.
Mevrouw Hartini Sukarno schrijft dat zij Bogor gaat verlaten en een groot huis in
Jakarta heeft gehuurd voor vijf jaar. In Bogor denkt ze te veel aan het verleden, toen
Bung Karno nog leefde. Zij neemt ook enkele zakelijke voorstellen in overweging,
waarvoor zij onder meer in Singapore is geweest. ‘Sekian dulu153 Wim, tot mijn
volgende brief, liefs als altijd, warme groetjes, Hartini S.’154
Vanavond bracht ik Pak Ruslan fotokopieën van de eerste 270 pagina's van Den
Vaderland Getrouwe. Het schiet nog wel eens door mijn hoofd of ik hem werkelijk
kan vertrouwen en of hij dit gedeelte aan mijn vijanden rond Suharto zal geven. Ik
weiger dit echter van hem te denken. Toen ik binnenkwam zei hij:
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Ik dacht: wat heeft hij ermee te maken? De sultan staat bekend als een slappe figuur die met
alle winden mee waait.
Ik heb de zelfgemaakt Valentine van Nadja de Mohrenschildt altijd bewaard (in dit dagboek).
Brief van 16 mei 1973.
Dat is alles voor nu.
Brief uit Bogor d.d. 19 mei 1973.
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‘Zo, jij bent dus een boeiende chaos.’ Ik begreep het niet. ‘Heb je professor J. Pen
in Het Parool niet gelezen?’ Ik dacht dat het een artikel over Dake of Bung Karno
was, maar het was een artikel van de Groningse hoogleraar, die zich kennelijk had
geërgerd aan het geschrijf van M. de Vreede. Professor Pen schrijft dat ik op het
lumineuze idee ben gekomen 75 befaamde personages over de toekomst van de
wereld te interviewen. ‘De interviewer heeft zijn werk met een verrassende kennis
van zaken gedaan. Het resultaat is een meeslepend boek.’ Pen bekritiseert Matthijs
de Vreede dat hij van mijn geïnterviewde mensen een wassenbeeldenspel heeft willen
maken. ‘Op mij komt het meer over als een verzameling uitspraken van springlevende
mensen (...).’ Zijn conclusie luidt: ‘Maar helder of duister, ieder interview uit de
bundel is de moeite waard. De lezer maakt kennis met beroemdheden, waar hij
waarschijnlijk nog niet van heeft gehoord - zo had ik nog nooit van de neuroloog
Delgado, van wie gezegd wordt dat hij agressie met behulp van radiogolven wil
bestrijden, de Nobelprijswinnaar Szent-Gyorgyi en een heleboel anderen gehoord.
Oltmans heeft deze lieden op vaardige wijze op hun praatstoel gezet. Hij heeft een
document van deze tijd gemaakt, dat in zijn geheel, een beeld van verwarring oproept.
Dat komt ervan als we over de toekomst gaan nadenken.’ Dat was andere koek en
ik was er heel erg blij mee.155
Peter arriveerde om 16.00 uur. Hij had zich dermate aan het artikel van Rob Sijmons
in VN geërgerd dat hij de volgende brief heeft geschreven: ‘Naar aanleiding van uw
artikeltje over Grenzen aan de groei van Willem Oltmans wil ik u vragen de ethiek
van de kritiekschrijverij er nog eens op na te slaan. De lezer van VN is namelijk niet
geïnteresseerd in uw persoonlijke rancune ten aanzien van Oltmans, maar verlangt
alleen objectieve, zakelijke en diepgaande voorlichting in plaats van arrogante
schoonschrijverij. Ik kan me heel goed voorstellen dat een zo belangwekkend boek
van dit niveau u te veel tegen de eigen onbenullige borst stuit, maar ondanks dat
vraag ik u beleefd of u zich bij een volgende gelegenheid wat professioneler zou
willen opstellen. Peter van de Wouw, Tilburg.’ Was blij verrast over Peters eigen
demarche. En de tekst is prima.156
Dineerde met Ronald Gase en vijf studenten bij Mei Wah in Noord. Er kwam
weinig uit. Roland zegt door mij gebiologeerd te zijn omdat ik alle dingen doe waar
hij wel eens over
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Ik was in die tijd te druk met mijn boek om lange aantekeningen te maken van urenlange
gesprekken met Abdulgani, waar ik terugkijkend heel veel spijt van heb.
Zijn brief werd natuurlijk niet gepubliceerd in Vrij Nederland.
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heeft gedacht. Hij had nota bene freule Wttewaal van Stoetwegen gebeld over iets
wat ik in de lezing had verteld. ‘Oltmans? Die mijnheer werkt nu voor de Russen,’
had het kamerlid zonder blikken of blozen geantwoord. Ik had mij indertijd bij haar
binnengedrongen.157 Joseph Luns had nimmer gelogen. Zij vroeg zelfs of hij het
gesprek met haar op de band had opgenomen. Als ik over haar in Den Vaderland
Getrouwe zou zetten wat zij over haar nicht had verteld, die in de oorlog fout was
geweest, zou zij Bruna schrijven dat ik loog.158

23 mei 1973
Gase heeft een afspraak met Willem Drees senior. Lovenswaardig, maar toch moet
ik die jongen een beetje afremmen, denk ik.
Peter arriveerde hartstikke bruin uit Rhodos. Ik deed of ik het niet zag. Stomme
jaloezie? Het was eerst weer even vreemd, maar al gauw was het alsof hij nooit was
weg geweest. We waren in de sauna en aten in het Bakhuisje. Hij liet zich ontvallen:
‘Ik denk dat ik maar een einde maak aan onze relatie: ik vind niemand meer om te
pruimen. Ik knap op iedereen af.’ Hoe dikwijls zeg ik tegen mezelf identiek hetzelfde?
Hij vond de bomen op Amerbos mooi geworden. Wanneer hij zoiets zegt is het echt.
Hij sprak ook over Richard Thieuliette, die nu in India is. ‘Hoe zou het met zijn
gezondheid zijn?’ Hij had vannacht weer niet kunnen slapen. Hij was daarom in
Tilburg maar buiten gaan wandelen. Dat is zijn ernstigste probleem: slapeloosheid.
We reden naar Broek in Waterland om Fred en Elly de la Bretonnière te ontmoeten.
Ze waren er niet. Toen ik Fred later belde zei hij meteen: ‘Ik heb vannacht van je
gedroomd... Het waren toestanden...’ Fred, een Indische jongen, is niet gay, maar hij
valt voor mij in de klasse Loet Kilian.

24 mei 1973
Vannacht belde Dewi om 02.00 uur. Ze zal 22 juni van Genève naar Parijs reizen en
vroeg of ik eerder of later wilde komen. Zij had het boek van Dake ontvangen. ‘It is
noteworthy,’ zei ze ‘dat dit boek, dat zo tegen Bapak is, juist duur is uitgegeven.’
Lobbyist Martojo dook ook weer eens op. Lange telefoongesprekken. Hij was het
eens dat Dake onzin had geschreven. Maar die had er wel zijn voordeel mee gedaan
door er een doc-
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toraalexamen mee te halen. ‘Natuurlijk heeft Bung Karno nooit opdracht gegeven
de generaals te vermoorden,’ zei hij.

25 mei 1973
Had een gesprek met Piero Angela van de RAI in Rome. Zijn vader was psychiater.
Volgens hem werd de Italiaanse televisie volledig gecontroleerd door de kerk en de
christelijke politieke partijen. Hij zei dat in heel Italië maar 5000 exemplaren van
Grenzen aan de groei werden verkocht. ‘Niemand weet er iets over bij ons,’ zei
Piero. In dit opzicht is Nederland toch wel een uitzondering. Hij is net als ik
geïnteresseerd in de hersenen en hun functioneren. Hij schreef een boekje, L'Homme
et la Marionette. Hij gaat een gesprek filmen met Jan Tinbergen.
Gisteren zond ik een briefje aan Frits van Eeden dat ik vandaag naar hem toe zou
komen. Toen ik binnenwandelde wist ik meteen dat er iets was. Zijn eerste en oudste
vriend, Chris, was gisteren gecremeerd. Chris schilderde en hij was geweest het die
Frits een kwast in zijn handen had geduwd. De eerste nier van Chris werd
weggenomen, toen zij elkaar pas kenden. Maar hij had ook kanker aan het kanaal
naar de andere nier. Hij liet nog eens de foto van Chris zien: een beautiful stevig
gebouwde blonde kerel. Frits beschreef zijn laatste lijden. Hij heeft bij Chris geslapen
en alles gedaan om het einde te verzachten. Hij wilde uit bed, maar lag vastgebonden.
Op de dag dat Chris overleed had de familie zijn huis al leeggehaald. Zijn zusters
en andere mensen, die er in geen vijftien jaar over de vloer waren geweest, stonden
gereed om alles mee te nemen. Frits had geprobeerd een paar dierbare dingen, zoals
enkele tekeningen, te redden. Zo was er een zilveren broche, die Chris van zijn
moeder had gekregen. Zijn zusters wilden deze meenemen. Frits maakte stampei en
ging naar de rouwkamer, opende de kist en deed de broche om de hals van zijn dode
vriend. ‘Hoe redde je dat?’
‘Ja, ik weet het ook niet: ik had het beloofd.’

26 mei 1973
Sidney van den Bergh is door het bestuur van de Centrale Kamer van
Handelsbevordering in Den Haag afgezet als voorzitter. De Volkskrant spreekt van
een ‘abrupt’ vertrek. Het is niet het eerste schandaal waar deze meneer met zijn
uitzonderlijk grote bek bij betrokken raakt. Ik schreef dr. Jermen Gvishiani in Moskou
dat zijn Haagse gastheer van weleer zijn congé had gekregen.
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Ondanks het mooie weer non-stop aan Den Vaderland Getrouwe gewerkt. Ben totaal
geconcentreerd. In de auto vroeg ik me af of ik toch een geboren schrijver ben, zonder
dat eerder beseft te hebben. Want nog nooit voelde ik me zo in mijn element. Dewi
belde uit Genève om te vertellen dat Dake in een voetnoot de brief vermeldt die wij
in 1970 samen aan Suharto schreven om het lot van Bung Karno te helpen verlichten.
Zij vond dit een belediging voor ons.
Peter zwichtte voor mijn argumenten uit Tilburg over te komen en morgen mee
te gaan naar de Enkelaars in Buurse. Op zijn beurt had Klaas Jan Hindriks mij
overtuigd dit te doen.

27 mei 1973
We reden om 08.45 uur richting Enschede. Carel had een barbecue voorbereid. Uren
over de mogelijkheden van een Kennedy-film gediscussieerd. Ik zette de moord op
JFK in een breder kader en zei dat we vooral ook aandacht aan het machtsspel erachter
en eromheen moesten besteden. Klaas Jan zei: ‘Je hebt me overtuigd.’ Ik stelde voor
dat we toch maar weer Ton Neelissen zouden inzetten om het project te coördineren.
Intussen liep Peter in zijn blootje in de tuin. Ik had de indruk dat Liny Enkelaar dit
geen onprettig gezicht vond.

30 mei 1973
Zit dezer dagen vrijwel non-stop aan mijn bureau om mijn nieuwe Bruna-boek af te
maken. Ik ben zelfs een afgesproken lunch met Cees Meijer van De Typhoon tot mijn
schande straal vergeten.
Casper was hier: aanhankelijk en lief.
Peter belde. Een zus trouwt. ‘Ik weet precies hoe mijn moeder eruit zal zien.’ Om
15.30 uur was er een mis.
Ronald Gase is met drie medestudenten bij Willem Drees senior op bezoek geweest.
Het gesprek werd op de band opgenomen. Ik was, volgens Drees, een hoogst
onbetrouwbaar persoon, en twee van de studenten waren al sterk aan mij gaan
twijfelen.
Croiset had me geadviseerd NOS-voorzitter E.A. Schüttenhelm te schrijven of
gezien de verbeterde publiciteit er nu kansen lagen voor een vaste aanstelling bij de
NOS. Hij antwoordde te weten dat er ‘levendig contact’ bestond tussen zijn
medewerkers en mij, zodat ik die vraag aan hen moest richten.159
Peter en ik zagen een rampzalige televisieopname van Rudy Kousbroek over
Claude Lévi-Strauss. Wanneer je dan ziet wat
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Jan Bank en Henk Hofland erover in hun televisierubrieken schrijven - om hun
vriendje Kousbroek een plezier te doen - rijzen je haren te berge.
Mr. C.A. Steketee, oud-hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad schijnt te
zijn voorgedragen als lid van de Raad van Beheer van de NOS voor
televisieprogrammazaken. Ik ken die man enigermate. Hoe zijn ze in godsnaam op
dit sujet gekomen? Voor Carel Enkelaar als hoofd programmadienst is die benoeming
van belang. Belde André Spoor, die vertelde dat de heer Drost van zijn directie in
het NOS-bestuur zat en Steketee had aanbevolen. Toen Drost bij de fusie van NRC en
Algemeen Handelsblad op straat kwam te staan, nam Steketee uit solidariteit eveneens
ontslag. Dus Drost heeft een ereschuld bij Steketee te vereffenen. Enkelaar vond dit
boeiende details.

31 mei 1973
Hemelvaartdag
Heb van 08.30 tot 17.30 uur achter mijn bureau gezeten. Prima opgeschoten.
Ronald vertelde dat mr. L.J.M. Beel hem niet wenste te ontvangen.

1 juni 1973
Zond Peter een telegram: ‘Heb kok nodig op 3 en op 10 juni a.s. Zoen, Willem.’ Hij
belde dat zijn laatste examen op 6 juni valt.
Willem Drees schreef Ronald of hij bij nader inzien eerst wilde opsturen wat
gepubliceerd zou worden: ter goedkeuring dus. Jan Beliën van de Wereldomroep
kwam een interview opnemen. Broer Theo en Nellie willen naar Zuid-Afrika
terugkeren. Dit hebben ze mam geschreven, met kopie aan mij. Wat zal mam
teleurgesteld zijn. Ik belde haar. ‘Ach, ze moeten het zelf weten.’ Zij is altijd
opmerkelijk rationeel bij jobstijdingen. Zo was ze ook in de oorlog tijdens de hevigste
bombardementen ons aller steun en toeverlaat.
W.K.N. Schmelzer zit bij Willem Duys. Wat een duo! Laurel en Hardy. Duys was
begonnen met zijn publiek te vragen of het ook zo weinig op had met het kabinet-Den
Uyl. De mensen vonden Joop nog niet zo slecht, waar Duys niet op had gerekend.
Het gaat over het nieuwe boek van Robert Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer,
Uit het dagboek van een politieke teckel.160

160

Robert Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer, Uit het dagboek van een politieke teckel,
A.W. Sijthoff, Leiden 1973, 352 pagina's.

Willem Oltmans, Memoires 1973

125
Ik heb het hoofdstuk Nieuw-Guinea gelezen, een nakaarterig, leugenachtig,
goedpraterig verhaal. Schmelzer heeft ten aanzien van Sukarno en Indonesië evenveel
boter op zijn hoofd als de hele KVP- meute, die de betrekkingen met de voormalige
kolonie door bekrompenheid en stupiditeit in de soep hebben gedraaid.
Hoe durft een man als Schmelzer over ‘dilettantisme’ te spreken in de
kwestie-Nieuw-Guinea? Een andere volkomen belachelijke redenering van Schmelzer:
‘Naarmate Sukarno's positie wankeler wordt, groeit de dreiging van een gewapend
conflict (over Nieuw-Guinea)...’ Bung Karno's positie is pas gaan wankelen nà de
overdracht van Nieuw-Guinea in 1962 toen met het wegvallen van JFK de
regering-Johnson op volle toeren in Vietnam ging knokken en een
pro-Hanoi-Peking-regime in Jakarta onder Sukarno het een riskante onderneming
vond strijdende Amerikanen in Indo-China in de rug te vallen. Onder LBJ nam de
CIA de contacten met rechtse militairen in Indonesië weer op en werd met vereende
krachten aan de verzwakking van de regering-Sukarno gewerkt wat uitliep op een
militaire coup in 1965.
Schmelzer noemt ‘twijfel aan Amerikaanse steun’ aan Nederland inzake
Nieuw-Guinea ‘het enige geschilpunt tussen hem en Luns.’ Hieraan kan je precies
zien wat voor type Schmelzer is. Als hij dan ook nog zegt: ‘Ik geloof heilig dat Luns
persoonlijk in de garanties (van de Amerikanen) geloofde,’ dan weet je toch wat
voor goedprater je in de kuip hebt. Als ik aan Amerikaanse zijde kan ontdekken dat
er geen garanties van Washington waren, en zeker niet nadat in 1961 de
regering-Kennedy was aangetreden, waarom heeft de hele Haags politieke kliek zich
dan bij ‘het woord’ van Luns neergelegd? Waarom is niemand zijn licht op gaan
steken in de VS, zoals ik wel op 5 april 1961 op het Witte Huis heb gedaan? Het is
toch niet te verdedigen dat niemand aan het Binnenhof in de smiezen heeft gehad
dat Luns de kluit besodemieterde? Schmelzer veegt zijn straatje in 1973 andermaal
schoon - braaf opgetekend door Ammerlaan. Zoals Michiel van der Plas zoet alles
opschreef wat Luns hem voorlepelde door ‘heilig te geloven’ dat Luns, out of all
people, de waarheid sprak. Alleen een imbeciel kon Luns in 1961 nog geloven dat
de Amerikanen Nederland te hulp zouden snellen bij de Papoea's.
Ammerlaan verzamelde al deze onzin en nam alles zonder slag of stoot aan. Luns
voert ook nog aan dat ‘als Sukarno zou zijn overleden zou hij, Luns, een oplossing
voor Nieuw-Guinea binnen twee maanden hebben bereikt. Voor Nederlandse be-
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grippen was Kennedy “een beetje een kwajongen”.’ En: ‘Er gingen bij Luns
onzakelijke emoties meespelen...’ Luns liep al jaren rood aan bij de gedachte aan
Sukarno. Hoe kan eerwaarde Schmelzer het voorstellen alsof dat pas in de laatste
fase het geval was? Luns' beleid raakte te veel persoonlijk gekleurd. Alsof dat niet
altijd al het geval was geweest, niet alléén tegenover Indonesië, maar bijvoorbeeld
eveneens tegenover de USSR. Schmelzer: ‘Zijn antipathie tegen Sukarno en zijn woede
over de Kennedy's (...) gingen in zijn standpuntbepaling een te overheersende rol
spelen.’ Zelfs wanneer de Nederlandse regering Luns opdraagt het plan-Bunker als
handleiding voor het gesprek met Indonesië ten aanzien van Nieuw-Guinea te
aanvaarden ‘lapt Luns die instructie aan zijn laars...’ Die idioot was nota bene
jarenlang populairder in Nederland dan prins Bernhard.161
Willem Drees senior heeft een handgeschreven briefje aan Ronald Gase gericht,
waarvan Ronald een fotokopie in mijn bus deed. Het begint met: ‘Zeer geachte heer
Gase,’ en de boodschap houdt in dat als één van de vier studenten die bij hem op
bezoek was zou gaan spreken over de gevoerde conversatie op Beeklaan 502, dan
zou hij, Drees, betrokken kunnen raken in controversen waar hij liever buiten blijft.
Het handschrift van de oud-premier doet me bijna medelijden met hem krijgen.

2 juni 1973
J.M. Bik in de NRC en Jan Joost Lindner in de Volkskrant wijden hele lappen
krantenpapier aan de memoires van Schmelzer. Niemand gaat werkelijk in op het
aspect-Luns in dit boek.
Er is een gigantisch nieuw corruptieschandaal aan het licht gekomen als gevolg
van een kredietgarantie tot 100 miljoen gulden die door minister Luns in 1964 aan
de toenmalige president Sukarno als doekje voor het bloeden was aangeboden. Mr.
G. Cohen-Tervaart, directeur van de Nederlandse Krediet Verzekerings Maatschappij
zegt in Elsevier: ‘Dat kredietdeskundigen wel met hun oren hebben staan klapperen
toen minister Luns dit in 1964 namens de staat der Nederlanden deed. Deskundigen
achtten dit toen algemeen een onverantwoorde zaak uit financieel gezichtspunt
bekeken.’162 Inmiddels schijnt de NCVM reeds 93 miljoen aan schade te hebben
uitgekeerd. Suharto zelf schijnt rechtstreeks bij de corruptie te zijn betrokken. De
altijd op de bres staande Fred van der Spek (PSP) heeft de ministers van
Ontwikkelingssamenwerking en Justitie ge-
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vraagd de zaak tot de bodem uit te zoeken. Nog eens 100 miljoen de laan uit dankzij
Luns.

4 juni 1973
Kan eigenlijk niet buiten mijn dagboek. Schrijf minder dan ooit, maar ik concentreer
me dan ook geheel op mijn nieuwe boek. Reed tegen het middaguur naar Bilthoven.
Mam was zo overduidelijk blij dat ik er was. Had een bos rozen meegebracht. Zij
plaatste er drie - ‘van iedere zoon één’ - bij het portret van vader. We spraken over
Theo's vertrek naar Zuid-Afrika. Opeens zei ze: ‘Ik zou het erg vinden als jij wegging.’
Ik wist niet wat ik hoorde. Ik las haar enige passages van Den Vaderland Getrouwe
voor en hierop antwoordde zij: ‘Wat weet jij veel.’ We lunchten in Vianen. Reed
125 km, misschien toch nog te hard voor haar. Dat houdt me nu dan weer bezig. Bij
Bruna werd voorgesteld dat ik voor het tweede deel interviews over de Club van
Rome 20.000 gulden zou krijgen: 65 gesprekken, 400 pagina's. Daarvan kan ik echt
niet naar Azië en Japan reizen, om maar niet te spreken van de Sovjet-Unie. Casper
belde. ‘Heb je nog een wens voor je verjaardag?’
‘Jou.’
Ronald kwam met het nieuwtje dat freule Wttewaal van Stoetwegen haar advocaat
al had geraadpleegd. Hij voegde eraan toe bij het verschijnen van mijn boek een
artikel in VN te willen schrijven over alles wat eromheen was gebeurd. Ik zei hem:
‘Als je daar op uit bent, vertel ik je niets meer.’ Ergens heb ik het gevoel dat ik met
die jongen moet ophouden. Hij heeft door alles wat hij nu doet - morgen gaat hij naar
dr. J.H. van Roijen - een tentamen moeten uitstellen. Hij loopt te hard van stapel.

5 juni 1973
Casper Bake doet aan de avondvierdaagse mee. Hoe kom je erop? ‘Oh, dat is een
flinke vent,’ zei mam.
Igor Cornelissen schijnt met een opzienbarend artikel in Vrij Nederland te komen.
Hij wilde allerlei details weten, zoals: ‘Waarom denk je dat Van Roijen nooit heeft
willen praten?’ ‘Ik denk om prins Bernhard te sparen, want die heeft zich tot over
zijn oren met de Nieuw-Guinea-affaire bemoeid.’ Hij ging het boek van Schmelzer
bespreken en zou er een kader over mij naast plaatsen.
Hoe meer ik me verdiep in de nieuwe informatie die van alle kanten toch weer op
me afkomt, en hoe meer ik nadenk over alles, hoe meer ik de neiging vertoon een
nieuwe actie te on-
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dernemen om een onderzoek naar het gelieg van Luns van de grond te krijgen.
Eigenlijk zegt zelfs Schmelzer nu ten lange leste dat er geen Amerikaanse
toezeggingen waren. Drees senior zegt tegen ambassadeur Anak Agung Gde Agung
eindelijk te begrijpen dat Luns hem heeft bedonderd. Nu is Joop den Uyl premier:
misschien lukt het thans.163
Ga een reeks aangetekende brieven versturen aan Den Uyl, De Quay, Van Roijen,
en voor de zoveelste maal, Schmelzer, Van der Stoel en prins Bernhard. Wil op
iedereen nogmaals een klemmend beroep doen een onderzoek naar de feiten te
ondersteunen. Prins Bernhard lichtte ik in opnieuw een actie tegen Luns te zullen
ontketenen ‘die de heren Rijkens en Van Konijnenburg heeft geterroriseerd en laten
terroriseren. Hij heeft ons allen via De Telegraaf als landverraderlijke elementen
voorgesteld, omdat wij van mening waren dat Nieuw-Guinea - als een Nederlands
en Westers belang - op vreedzame wijze aan Indonesië en president Sukarno diende
te worden overgedragen. (...) Mij zijn nieuwe gegevens ter beschikking gekomen
over het feit dat Sukarno vrede met Nederland wilde, dat de Kennedy's ons juist
wilden helpen, en absoluut niet anti-Nederlands waren zoals Luns c.s. land en volk
heeft doen geloven, zoals hij ook loog dat er concrete Amerikaanse beloften waren.
Met andere woorden dat er voor eens en voor altijd dient te worden vastgesteld, hetzij
via de procureur-generaal, hetzij via een parlementaire enquêtecommissie, dat Luns
een gevaar voor Nederland is en is geweest en in ieder geval niet in Brussel thuishoort.
Ik doe andermaal een dringend beroep op u, uw vrienden in de kring van Drees, Van
Roijen, Schmelzer en alle andere betrokkenen, bij wie u de mogelijkheid hebt te
interveniëren, aan te raden zich thans voor een dergelijk onderzoek in 's lands belang
beschikbaar te stellen.’
Ik heb een ingeving gehad en zet door. Want waar bestaan de nieuwe inzichten in
de politieke en diplomatieke fraudes van Luns uit?164 Willem Drees zegt nooit waarde
te hebben gehecht aan een persoonlijke uitlating van John Foster Dulles tegen Luns
in de wandelgangen van een NAVO- conferentie in Kopenhagen. Hij schijnt dit
(volgens de notulen) ook in het kabinetsberaad te hebben gezegd. Luns zou een
papiertje van Dulles hebben gekregen waar de toezegging van steun inzake
Nieuw-Guinea op zou hebben gestaan: maar heeft Drees dit papiertje
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Wat opvalt, is dat Den Vaderland Getrouwe op tal van punten uitvoeriger is dan dit dagboek.
Het materiaal dat ik in 1973 gebruikte heb ik hierna niet in de dagboeken teruggeplaatst.
Mede ook dankzij de activiteiten van Ronald Gase en zijn studententeam.
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ooit gezien? Bovendien heeft blijkbaar niemand de guts gehad tegen Luns te zeggen:
laat eens zien? Waar was het beleid van Luns op gebaseerd, wanneer zelfs de chefs
van staven (Caspers vader) de regering waarschuwden dat Nieuw-Guinea
onverdedigbaar was tegenover Indonesië? Er kon slechts een eerste klap worden
opgevangen. Dan is er de kwestie van het zogenaamd onderschepte telegram tijdens
de Conferentie van Genève (1955-1956) wat door prins Anak Agung Gde Agung en
zovele anderen is tegengesproken. Nadat Willem Drees tijdens een gesprek met Anak
Agung in de gaten kreeg wat er werkelijk was gebeurd schreef hij de Indonesische
ambassadeur in Wenen dat ook hij zich door Luns bedonderd voelde, maar ook dat
mag niet in de krant. In zijn boek Ik herinner mij zegt Drees eenvoudig dat Luns zich
slechts zou hebben ‘vergist’. Lekkere vergissing! In werkelijkheid kon Drees bijna
niet meer voor de waarheid uitkomen, omdat iedereen hem dan zou vragen hoe het
mogelijk was dat hij zich al die jaren door Luns een oor had laten aannaaien.
Intussen heeft Ronald Gase dr. J.H. van Roijen uitvoerig gesproken die ook zegt
dat er een papiertje van Dulles met een toezegging aan Luns is geweest: ‘(...) de
eerlijkheid mij gebiedt te zeggen dat ik het nooit heb gezien.’ Ik vind dit maar een
lullige uitspraak. Als ik Van Roijen zou zijn geweest zou ik hebben kunnen verklaren
dat ik Luns herhaaldelijk heb gevraagd dit document te tonen, maar dat de minister
het voor zichzelf had gehouden en het verzoek had geweigerd. Wat ik nu wil is dat
Luns door dit papiertje - zo het er ooit is geweest - gedwongen wordt zich bloot te
geven. Van Roijen heeft tegen de student Gase gezegd dat generaal Eisenhower nooit
een dergelijke militaire steun aan Luns door Dulles zou hebben laten toezeggen,
omdat dit in strijd zou zijn met zijn beleid ook de Fransen in Indo-China geen militaire
steun toe te zeggen. Ook het hele Afro-Aziatische blok zou zich tegen een dergelijke
Amerikaanse steun aan Nederland in de kwestie Nieuw-Guinea hebben verzet. Luns
kletst uit zijn nek.
Gase vroeg dr. Van Roijen of de Kennedy's anti-Nederlands waren geweest.
Tenslotte was hij ambassadeur in Washington van 1950 tot 1964. ‘Of hebben de
Kennedy's verdragen verbroken, zijn zij verplichtingen niet nagekomen, hebben zij
verraad gepleegd, zoals Luns bijvoorbeeld op 10 oktober 1969 voor de Voice of
America heeft verklaard?’ vroeg Gase.
‘Onbegrijpelijk’ aldus Van Roijen. ‘De Kennedy's hebben immers nooit beloften
gedaan behalve dat zij zouden helpen bij het eventueel evacueren van de blanke
burgerbevolking op
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Nieuw Guinea? Wat ik ook niet begrijp,’ aldus Van Roijen tegen Gase, ‘dat Luns
Robert Kennedy naar Parijs is na gereisd in 1962, volgend op diens bezoek aan Den
Haag. Waarom dat was mag Joost weten.’165 Bovendien heeft ook de
oud-onderminister van Buitenlandse Zaken onder John Foster Dulles, de latere
Amerikaanse ambassadeur in Jakarta, Howard P. Jones, mij schriftelijk doen weten
dat naar zijn mening geen toezegging door Dulles aan Luns is gedaan, zoals Luns
jarenlang bij hoog en laag heeft beweerd.166
Dan zijn er de nieuwste onthullingen van Schmelzer dat Robert Kennedy hem op
22 februari 1962 tijdens diens bezoek aan Den Haag aan het denken had gezet, nadat
Bobby had gevraagd hoe Luns zich voorstelde de strijd om Nieuw-Guinea op eigen
houtje te kunnen winnen. Wat mij woedend maakt is dat ik op 5 april 1961 bij mijn
bezoek aan Walt Rostov van het Witte Huis al heel lang wist dat Luns en zijn politiek
inzake Nieuw-Guinea geen enkele kans van slagen zouden hebben. Luns was op 16
april 1961 door JFK op het Witte Huis ontvangen. In die dagen was er een diner op
de Nederlandse ambassade, waar ook Rostov bij aanwezig was. Dit betekent (voor
mij) dat wat ik op 5 april 1961 wist, Luns en Van Roijen ook uiterlijk 16 of 17 april
hebben geweten, zelfs indien Van Roijen niet bij het diner aanwezig is geweest. Hoe
komt het dan dat premier De Quay op 22 februari 1962 eindelijk tijdens het bezoek
van Robert Kennedy aan Den Haag ontdekt dat er geen Amerikaanse steun was te
verwachten? Ra, ra, hoe kan dat? Om die reden zijn Luns en Van Roijen voor mij
steeds beiden schuldig geweest. Verder lezen we bij Schmelzer o.a. dat Luns een
kabinetsinstructie inzake het plan-Bunker ‘aan zijn laars lapt,’ en ga zo maar door.
De bewijzen stapelen zich op. Nu is het moment te proberen een onderzoek naar
Luns er door te drukken: een parlementaire enquête inzake Nieuw-Guinea.
Donderdag 7 juni 1973 geef ik opnieuw een persconferentie in Nieuwspoort. Ik
heb een persverklaring geschreven.167

6 juni 1973
Bung Karno's verjaardag.
Heb premier Joop den Uyl een aangetekende brief geschreven, met een kopie van
zijn schrijven aan mij van 16 juni 1970 waarin hij mij aanmoedigt door te gaan aan
te tonen dat Luns
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Gase zou mij een verslag van zijn gesprek met Van Roijen van vier pagina's later in de bus
gooien.
Brief aan mij van 1 juni 1970, zie Memoires 1970-1971.
Zie bijlage 15. Dit werd in Nieuwspoort verspreid.
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fout zat, want dat dan de politiek zou kunnen aanhaken. Nu is hij zelf premier, dus
nu is er de kans zijn woord gestand te doen.168
Dr. Ruslan Abdulgani kwam om 17.30 uur naar Amerbos. Ik liet hem het nieuwste
artikeltje van Igor Cornelissen lezen dat mij inderdaad gelijk geeft.169

Pak Ruslan waarschuwde me opnieuw morgen op de persconferentie ‘als jachthond’
voorzichtig te zijn.
Ik vroeg hem wat zijn relatie met dr. Zairin Zain was. Hij zei de ambassadeur in
Bern indertijd slechts te hebben gemeden om hem het moeilijke spreken te besparen.
Ik vond dit een
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Zie bijlage 16 en bijlage 17 voor brief aan Den Uyl en brief aan Kamercommissie.
Vrij Nederland, 9 juni 1973.
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zwakke verklaring voor zijn wegblijven daar. Ik bood aan hem met de auto bij dr.
Zain te brengen. Gaf vast het telefoonnummer van dr. Zain.
Om 18.45 uur kwam Guruh Sukarno met zijn vriendje Adi. Ik had een rijstmaaltijd
bereid ter ere van Bung Karno's verjaardag. Toen we aan tafel gingen nam Pak Ruslan
het woord: ‘Wim hier voelde zich een deel van Bapak...’ Zo was het niet, maar zo
zei hij het wel. Ik beschouwde Bung Karno als mijn andere vrienden, zoals later
Emile van Konijnenburg en nog later Aurelio Peccei. En voor het eten werd opgediend
begon hij: ‘Saudara, saudara, with this meal, saudara Oltmans and I want to honour
your Father.’ Pak Ruslan ging door in het Bahasa Indonesia, waar ik slechts flarden
van begreep, maar ik vond het prima dat zij als Indonesiërs onder elkaar spraken.
Pak Ruslan was zeer geëmotioneerd. Tenslotte waren we allemaal in tranen ter ere
van Bung Karno en uit affectie voor hem, een man die we allen hadden gekend en
hadden liefgehad. En dat gebeurde allemaal in Amsterdam-Noord in mijn eetkeuken,
drie jaar na de dood van de president, in aanwezigheid van één van zijn zoons en
zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Ik wil dit moment nooit meer
vergeten.
Ruslan Abdulgani benadrukte dat Bung Karno nooit ofte nimmer de
financieel-economische steun van het Westen had kunnen krijgen, die nu Suharto
ten deel viel, omdat ze in die dagen tegen Sukarno's politiek waren. Zo was het ook.
Hoewel minder duidelijk dan bij Cuba lag ook om Sukarno's Indonesië een cordon
sanitaire om hem te kraken. Geleide democratie werd gezien als socialisme en verkapt
communisme, dus Bung Karno moest mislukken, zo niet goedschiks dan kwaadschiks.
Pak Ruslan gooide in het gesprek weer tidbits uit de dagen dat Bung Karno aan
de macht was. ‘Als Subandrio de boel in de DPA170 een beetje zat te bedonderen, dan
ging ik zo zitten kijken dat iedereen wist wat ik dacht. Dan belde later generaal Yani
me op en deed een beroep op mij de zittingen van de DPA vooral bij te wonen, al was
het maar om Bandrio te pesten.’
Wanneer ik Guruh weer ontmoet voel ik een zwak voor hem. Hij kan guitig lachen.
Hij sprak over Peter die hij nog steeds Prince noemde. Pak Ruslan zei: ‘Er zit meer
in Guruh dan je denkt. Hij is nog jong, heb geduld.’
Peter belde laat. Zijn examen was uitstekend verlopen. De rector had tegen hem
gezegd: ‘Jou kan niets meer gebeuren.’
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7 juni 1973
Het internationaal perscentrum Nieuwspoort schrijft dat de Opkamer vandaag niet
beschikbaar is. Ik zal in de Elout-zaal spreken.
Het ANP doet niets. Zo gaat dat.

Heb veel zin in de persontmoeting. Ik kwam door de drukte slechts tot incidentele
aantekeningen en schreef in mijn dagboek niet op wie er waren. Het was afgeladen
vol, dat wel.
Carel Enkelaar belde 's avond op: ‘Goed gedaan hoor. Ik heb nog nooit iemand
zoveel primeurs horen weggeven.’
Wim van Beusekom van Bruna: ‘Je deed het uitstekend.’
Ton Planken van de NOS telefoneerde Luns in Brussel: ‘Ik reageer niet op die
mijnheer. Die probeert dit al jaren te doen.’ Luns gaf Planken de tip dat het papiertje
van Dulles in het archief van Buitenlandse Zaken zit. Maar daar kon niemand bij,
want de documenten zaten voor 25 jaar dicht.
Henk Enkelaar van de NOS Radio ging er vanuit dat mijn mededelingen over prins
Bernhard ‘nieuws’ zouden zijn. Hij maakte een interview. Ik heb gezegd: ‘Als serieuze
officier is prins Bernhard tegen een clown als Luns bij de NAVO in Brussel geweest.
Luns heeft immers Paul Rijkens en zijn groep, om met Soestdijk te spreken,
‘geterroriseerd?’171 Ik had Anton Koenen gevraagd hierover zijn hand op te steken,
wat hij deed, maar hij formuleerde zijn vraag verkeerd. Heel wat journalisten kwamen
mij een hand geven. Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD, kwam achteraf de
stupide vraag stellen: ‘Waarom span je je hiervoor toch zo in?’ Dat vraagt zo'n man
dan, die je jaren kent, die precies weet wat er aan de knikker is,
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Deze inlichtingen waren van Emile van Konijnenburg die indertijd na een lunch op Soestdijk
bij mij was komen dineren. Nu hij was overleden kon ik deze mededelingen doen.
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maar die nooit spijkers met koppen slaat met zijn GPD, wanneer het Luns of de
overheid betreft.
De stemming tijdens de ontmoeting was uitstekend, geen hecklers. Mijn press
releases werden weggegraaid. Ronald Gase was er met een paar studenten, maar ik
vermeed hem.
Nauwelijks thuis belde Peter. Hij was zeer geïnteresseerd. Hij was in ieder geval
geslaagd voor zijn atheneumexamen. Terwijl ik met Peter sprak, die alles tot in de
kleinste details wilde weten, liep Casper Bake mijn werkkamer binnen. Hij zag er
weer erg goed uit. Het was gezellig dat hij er was.

8 juni 1973
De kranten staan inderdaad bol met verslagen van mijn hernieuwde poging om de
waarheid boven tafel te krijgen en de onzin van Luns te ontzenuwen. Kees Bastianen
van de Volkskrant deed zijn werk verreweg het best. Drees geeft toe dat er geen
Amerikaanse toezeggingen bij een conflict met Indonesië waren. Fred van der Spek
gaat de zaak aanhangig maken in de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Hij
is voor een parlementaire enquête. Ook Trouw gaf een uitstekend overzichtje.172
Koenen in De Tijd was correct. De GPD-bladen dito. Niemand schijnt zich af te
vragen, hoe het grootste ochtendblad De Telegraaf als enige de hele affaire dood
zwijgt of welke krachten eraan het werk zijn om zoiets tot stand te brengen. Iedereen
kletst er over dat die krant een verlengstuk van de BVD is - en ik kan daarover
meepraten uit mijn ervaringen van meer dan vijftien jaar - maar geen hond doet er
wat aan, zoals ook niemand hier een poot uitsteekt om die onfrisse mijnheer in Brussel
werkelijk aan te pakken. Totaal onbegrijpelijk.
Ronald Gase arriveerde op Amerbos. Zittend aan mijn bureau belde hij Willem
Drees sr. Ik moet zeggen dat hij dit gesprek voortreffelijk voerde. ‘Nu mag niets
worden gezegd, over wat ik u en uw vrienden over Sukarno heb gezegd,’ aldus Drees.
‘Ik wil niets achteraf zeggen over een overleden man.’ Het is natuurlijk godgeklaagd.
Eerst zit de oud-premier ‘gezellig’ met vier studenten te praten en achteraf wringt
hij zich in allerlei bochten om er zeker van te zijn dat van wat er besproken is niets
naar buiten komt. Ronald moet met Kees Bastianen praten. En hij moet opnieuw
naar Van Roijen. Inmiddels heeft Willem Drees sr. reeds tegen Bastianen gezegd:
‘Ik word doodziek van die Oltmans.’ Het zal mij worst wezen. Die mijnheer is even
schuldig als Luns. Ze verschuilen zich allemaal achter
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het notoire Haagse konkelgordijn. Wat is het eigenlijk allemaal een oneervol, elkaar
in de rug dekkend soepzooitje. Vaststaat dat nu ook de controverse Drees-Luns naar
buiten is gekomen. Maar ook Het Parool zwijgt de zaak dood. Dan weet je ook hoe
laat het daar is. Maar vreemd eigenlijk dat dan zelfs De Tijd en Anton Koenen gewoon
weglaten wat ik over prins Bernhard heb gezegd, terwijl Anton exact weet waar de
klepel hangt. Vrije pers!
Robert Ammerlaan zou Schmelzer volledig inlichten. Hij wilde ook alle kopieën
van de begeleidende documenten hebben (brieven van Den Uyl, Schmelzer, Howard
Jones). Die heb ik hem gegeven.
Van de vijftig kandidaten is Peter als nummer drie voor zijn atheneum geslaagd.
Er waren zes herexamens en zes gezakten. ‘Je hebt er weer flink de klad op Den
Haag geworpen. Prima. Ik heb alles aan mijn moeder laten zien,’ zei hij.

9 juni 1973
Het is toch eigenlijk the bloody limit dat de heren Drees en Van Roijen vrijuit met
studenten gaan zitten parlevinken en dan het slot op hun monden proberen te doen,
terwijl Luns rustig vrijuit blijft gaan?
Joop den Uyl is au fond natuurlijk ook een slapjanus. Mij schreef hij frappez,
frappez toujours! en de politiek (hij) zou aanhaken. Maar nu hij zelf op het Catshuis
zit, heeft hij in een reactie reeds gezegd niet te weten hoe er bewezen kan worden
dat Luns schuldig is. ‘Het kan best zijn dat Luns een verkeerde voorstelling van
zaken heeft gegeven’, aldus Den Uyl in de Gooi en Eemlander. ‘Ik ben zelfs bereid
om dit aan te nemen. Ik vraag me echter af of je nu nog kunt bewijzen of de indruk
van de heer Luns, dat van Amerika steun te verwachten zou zijn, toen juist of onjuist
is geweest. Van de gesprekken die hij heeft gehad met Amerikaanse
vertegenwoordigers zijn geen notulen gemaakt. Ik zie dan ook niet wat een onderzoek
in opdracht van het parlement, zoals Oltmans vraagt, zou kunnen opleveren. Een
besluit daarover laat ik overigens graag aan de Tweede Kamer over.’
Een meer mijn actie ondergravende uitlating van de premier van het land en een
negatiever signaal aan de politiek zijn nauwelijks denkbaar. Drees heeft natuurlijk
zijn opvolger Den Uyl opgebeld en gezegd: ‘Help die rotzak Oltmans te stoppen,
want wanneer Luns hangt, dan hang ik mee...’
Ik zie dat het bericht van Bernhard toch hier en daar is doorgedrongen. Nu de Vaz
Dias-knipsels binnenkomen, blijkt vooral
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ook de provinciale pers veel aandacht aan de persconferentie te hebben besteed.

10 juni 1973
Ben vandaag 48 jaar geworden. Om middernacht kreeg ik drie zoenen van Peter. Hij
kwam gisteren. We gingen de stad in, maar ik was niet echt blij. De hemel mag weten
wat ‘een humeur’ is. Philip Nasta had, volledig in de lijn van zijn oude trucs om
Peter voor het blok te zetten, een feest voor honderdvijftig personen georganiseerd,
uitgerekend op mijn verjaardag. Misschien was het die bijkomstigheid die me ergerde.
Ging mam in Bilthoven ophalen. Zij was opgewekt en spraakzaam. Peter prepareerde
vrijwel het hele diner. Casper was er natuurlijk, Loet en Tieneke Kilian, Erik en
Helga van der Leeden kwamen erg laat en Frits liet verstek gaan, wat jammer was.
Het werd een geanimeerde avond met tenminste sommigen van mijn dierbaren om
me heen.

11 juni 1973
Bracht mam weer naar Bilthoven en toen ik in de namiddag belde om te zien of alles
okay was zei ze: ‘Ik ben weer aan het piano spelen.’ Ondanks de moeheid van de
trip zei ze: ‘Ik was opeens weer klaarwakker.’

12 juni 1973
Niet André Spoor, maar Rob Soetenhorst - in overleg met André - schreef een slap
hoofdartikel in de NRC. Gerard van den Boomen van De Nieuw Linie belde om een
stuk dat hij aan het schrijven was verder te onderbouwen met informatie.173
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Peter Hagtingius van Propria Cures belde met eenzelfde bedoeling. ‘Was je boos
over hetgeen we over het interview van Bibeb met jou hebben geschreven?’
‘Ik niet. Ik let niet meer op jullie, want jullie schrijven blijkbaar alleen nog maar
onzin.’ Inderdaad publiceerde Propria Cures op 21 april 1973 het kletsverhaal WILLEM
WORDT WAKKER. Ik weet niet waarom er daar een andere wind is gaan waaien.
Wanneer Hofland Tim Krabbé op zijn bek slaat schijnt dit toch gevolgen te hebben.
Hagtingius zei vorige week als PC-redacteur te zijn afgetreden, maar men had gevraagd
of hij voor ze wilde blijven schrijven. Ik gaf hem de informatie die hij vroeg en stelde
voor dat we in contact zouden blijven, want die jongen biedt mogelijkheden, vooral
voor zichzelf.
Vroeg Joop van Tijn waarom VN deze week niets had gedaan en ook Igor
Cornelissen in alle talen zweeg. ‘Hij zit daar in Deventer met een wijf,’ aldus Joop.
Dat is dus ook inderdaad wonen in Hôtel du Singe d'Oré.
Ronald verscheen. Willem Drees senior had hem een brief van drie pagina's
geschreven.174 Wat bleek? De oud-premier had niet alleen sommige vragen van de
studenten, maar ook zijn antwoorden gewoon gewijzigd. Ronald heeft uitstekend in
de gaten wat hier gebeurt en om een nieuw gesprek gevraagd.
In de brief aan Gase betreurt Drees het dat er gegevens over hun gesprek reeds
naar buiten kwamen: ‘wat te verwachten was van Willem Oltmans, die indertijd
verklaarde dat hij hield van een fikse rel...’ Gase kan de gecorrigeerde gegevens
publiceren, mits hij aangeeft op welke datum het gesprek plaatsvond ‘opdat men ziet
dat het gehouden werd voor de rel van Oltmans en dat de antwoorden op de vragen
niet een beantwoording van Oltmans zijn.’ Het zijn toch allemaal maar beunhazen,
‘de groten’ in de vaderlandse politiek.
Een ander typisch Haags poginkje in de brief van Drees aan Gase: ‘Wat betreft
de uiting die aan Van Roijen wordt toegeschreven heb ik gezegd: zelfs als Van Roijen
zo gedacht zou hebben, zou hij het niet zo hebben gezegd. Zoals het er nu staat maakt
het te veel de indruk alsof ik veronderstel dat Van Roijen het wel dacht, maar niet
zei.’175 Meneer Drees zei het zus, meneer Van Roijen zo, Luns zoog uit zijn duim en
uit al het Haagse geklets binnenskamers (of in de ruimte) werd een stinkbom
gebrouwen waar de honden geen brood van lustten. Volmaakt belachelijk is trouwens
de uitsmijter van Drees in de brief aan Gase: dat de groep-Rijkens actievoerde was
prima,
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maar hij had bezwaar gemaakt tegen acties in het buitenland. Begrijp, dat iemand
met het brein van Willem Drees, vanuit de Beeklaan in Den Haag, het Witte Huis in
Washington heel ver vond. Ik niet in ieder geval. Ben vaker het Witte Huis
binnengelopen dan sommige percelen in Den Haag, die immers niets voorstelden,
al zagen de bewoners dit zelf helaas niet.
Erik van der Leeden heeft mijn boek Grenzen aan de groei gelezen. Hij zei te
hebben ontdekt hoe ik vragen stelde en antwoorden pareerde. Wij omhelsden elkaar
op mijn verjaardag driemaal in de keuken. Driemaal liep Helga op dat moment binnen.
Vrouwelijk intuïtie.
Dr. Jermen Gvishiani, die vorige maand Beatrix en Claus in Moskou ontving,
heeft Aurelio Peccei geschreven mij een interview te zullen geven voor mijn tweede
Club van Rome-interviewboek.176 Dat is een waardevol begin van mijn Moskouse
missie in dit verband.177

13 juni 1973
Ambassadeur Alamsjah van Indonesië in Den Haag is onverwachts met een
persoonlijke brief van Den Uyl voor meneer Suharto naar Jakarta afgereisd. Zelfs
mam belde mij om dit te vertellen. ‘Men’ schijnt er van uit te gaan dat Den Uyl aan
Suharto heeft gevraagd de betreffende documenten in de zaak-Luns en Nieuw-Guinea
vrij te geven. Ook Martojo hing weer aan de lijn, de Indonesië-lobbyist in Den Haag.
Fred van der Spek heeft inderdaad de regering vragen gesteld. Fred zit nooit te slapen.
Hij is overal als de kippen bij. Anton Koenen denkt ook dat dit een voor mij gunstige
ontwikkeling zou kunnen zijn.
Dineerde met mam.

14 juni 1973
Trouw bevestigt vanmorgen dat de brief van Den Uyl aan generaal Suharto inderdaad
over de Nieuw-Guinea-zaak gaat. Dat valt me weer mee. Haagse zegslieden, aldus
Trouw, meldden dat Den Uyl de voorkeur zou geven aan een historisch onderzoek;
een parlementaire enquête maakt nog steeds weinig kans. Dat is een te zwaar middel
voor de konkelende breinen in Den Haag om met de billen bloot te moeten komen.
De NRC bericht vanavond inderdaad dat Fred van der Spek (PSP) vragen heeft
gesteld. Het Algemeen Dagblad schreef vanmorgen dat Alamsjah naar Suharto reisde
vanwege diens genoemde be-

176
177

Zie bijlage 20, brief van 17 mei 1973.
Tenslotte was Gvishiani de schoonzoon van premier Aleksei Kosygin.

Willem Oltmans, Memoires 1973

139
trokkenheid bij een corruptieschandaal. De Haagse zakenman A. David heeft de kat
de bel aangebonden. Dat is waarschijnlijk de voornaamste reden van de reis.

14 juni 1973
Toen ik vanmiddag tegen lunchtijd in Bilthoven kwam lag er een verrassing op mij
te wachten. ‘Misschien gooi je hem weg, maar als hij überhaupt overlevingskansen
heeft, dan is het bij jou...’ Het was een foto, ongeveer zestig jaar geleden in Luik op
een glasplaat opgenomen door mijn grootvader Ilia graaf Poslavsky toen mam 16
jaar was.178 Het is een schitterende opname. Ik was zeer geroerd dat deze voor mij
was. Ik omhelsde haar. We reden naar Lage Vuursche.
Peter Hagtingius publiceerde een uitstekend stuk over de Haagse rotzooi in Propria
Cures, BEUNHAZEN IN DE DESSA. Hij besloot met de opmerking: ‘het parlementaire
enquêterecht staat niet voor de grap in de grondwet.’
Vanmorgen belde ik om 09.00 uur ambassadeur Anak Agung Gde Agung in
Wenen. Ik las hem voor wat Willem Drees aan Ronald Gase had geschreven, namelijk
dat hij het als waar had aangenomen toen Anak Agung hem vertelde dat er geen
telegram onderschept had kunnen worden, aangezien de Indonesische delegatie in
Genève uitsluitend van koeriers gebruik had gemaakt. Aanvankelijk had Drees zich
herinnerd dat er een telegram was onderschept, maar zijn geheugen kan hem in de
steek hebben gelaten. Misschien had hij het onderscheppen van een telegram met
een andere gelegenheid verwisseld. ‘Wie was minister van Buitenlandse Zaken van
Indonesië in Genève, hij of ik,’ aldus ambassadeur Anak Agung. ‘Het verhaal over
een onderschept telegram is een pertinente leugen.’ Wat ook opvallend is dat nu
Drees aan Gase schrijft het verhaal van een onderschept telegram niet van Luns maar
van hem, Drees, afkomstig is. Conclusie: niet Luns had aan geheugenverlies geleden,
maar Drees. Met het gevolg dat van Nederlandse zijde het mislukken van Genève,
wat tot alle verdere rampen met Indonesië, inbegrepen over Nieuw-Guinea, zou
leiden nog altijd in Den Haag in de schoenen van Sukarno wordt geschoven aan de
hand van een telegram dat er nooit was geweest. Inderdaad: ik kom hier tegen in het
geweer, want Sukarno was een vriend en hij is er niet meer om zich tegen leugens
te verweren.
Ook meende ambassadeur Anak Agung dat het niet eenvoudig zou zijn in Jakarta
stukken te achterhalen, indien Den Uyl hier-
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om zou hebben gevraagd: ‘Want in die moeilijke dagen is er veel verloren gegaan.
Hij voegde me toe: ‘We zijn beiden vrienden van Konijn179 geweest: we moeten
samenwerken.’ Ook vroeg hij me aan André Spoor te zeggen dat hun afspraak
doorging en dat André bij hem op de Indonesische ambassade zou kunnen logeren.
Ronald Gase is opnieuw bij Willem Drees geweest. Een doorzetter, maar iets te
fanatiek, denk ik. Drees had slechts op het artikel van de heer Van Gastel in de NRC
van vorig jaar gewezen dat ik van een fikse rel hield. Ook onderstreepte hij dat ik
alles wat ik in deze zaak deed uit rancune ten aanzien van Luns ondernam. I have
news for him! Rancune veronderstelt opgekropte haatgevoelens. Ik minacht die
meneer van A tot Z. Hij is het sop en de kool niet waard. Ik voel me uitsluitend op
de eerste plaats tegenover mijn vrienden verplicht. Ik beschouw het verder als mijn
plicht - in de wetenschap dat er gelogen en bedrogen wordt - het verleden weer te
geven zoals het was, en niet zoals bepaalde louche figuren als Luns en trawanten
graag zouden hebben dat de historie zou worden gelezen. Zij hopen slechts dat hun
scheve schaatsen en oplichterpraktijken voor altijd verdoezeld zullen blijven. Thank
you very much. Niet zolang ik er met mijn neus bovenop zit. Wat een mannetje als
Willem Drees kennelijk niet wil en vooral niet kan begrijpen is dat mijn loyaliteit
bij Bung Karno, de groep-Rijkens en de geschiedenis van ons parcours in de
Nieuw-Guinea-affaire ligt en niet bij de schuinsmarcheerders die land en volk belazerd
hebben en ook nog proberen hun sporen uit te wissen. Intussen schreef dr. J.H. van
Roijen een briefje aan Ronald Gase, waarin hij Gase verbood de inhoud van hun
gesprek aan mij door te geven. Frisse morgen. Ik heb altijd geweten dat Van Roijen
met zijn uitgestreken gezicht net zo'n boef was als de rest. Ronald merkte trouwens
op dat op zijn post tegenwoordig (op de enveloppen) soms rode lettertjes verschijnen.
Hij vraagt zich af of zijn post wordt gecontroleerd.

15 juni 1973
Om 08.00 uur belde dr. Ruslan Abdulgani. Ik bedankte hem voor zijn verjaardagskaart.
Hij vertrekt op 21 juni en vraagt of Bruna nu een pakket boeken voor hem naar
Jakarta kan zenden. Hij zei half aan mijn verzoek te hebben voldaan en dr. Zairin
Zain te hebben getelefoneerd. Zain had tegen hem gezegd: ‘We moeten Oltmans
helpen. Ben je vergeten wat hij heeft gedaan?’
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Bruna heeft nu 15.000 gulden op het tweede boek van interviews betaald - en het
contract is enige dagen geleden getekend.180
Bereikte pagina 353 van Den Vaderland Getrouwe. Schrijf als een bezetene verder.
Een lieve expresse van mevrouw Hartini Sukarno. Mrs. Ellen Mangadie had haar
overgebracht dat ik nog altijd een boek met haar zou willen maken, het oorspronkelijke
door Emile van Konijnenburg gesteunde plan. Zij vertelt nu reeds een contract met
Masagung en Mochtar Lubis te hebben gesloten voor haar memoires. Er staat nog
geen letter op papier. Zij denkt dat Lubis geen tijd heeft. Lubis is niet dedicated. Ik
zelf vind hem een waardeloze kerel, zeker na onze ontmoeting in 1966. Zij wil nu
natrekken bij beiden of het doorgaat of niet. Haar probleem blijft hoe ze in Holland
kan komen, vooral nu Konijn geen tickets meer kan helpen versieren. Maar ik denk
dat in geval van een boek met haar dit geen problemen oplevert met een uitgever.
Kennelijk heeft mevrouw Hartini het financieel niet gemakkelijk. ‘De kinderen
worden groter, grote kinderen, grotere zorgen,’ schrijft zij.
Er kwam een berichtje van Igor Cornelissen dat hij aan ‘de zaak’ werkte.
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Trok een witte jeans aan en ging nog laat naar het Vondelpark. De eerste dertig
minuten gebeurde er weinig of niets. Veel geschuifel in de bosjes, schaduwen,
activiteiten, maar het bleef rond mijn boom stil. Daarop verscheen een jongen en
vrijwel meteen waren er meer. Uiteindelijk waren er vier of vijf met mij bezig. Het
bal begon. Ik moet zeggen: het luchtte op. Wat een bedrijf!
De Telegraaf - voor geld krijg je alles voor elkaar - drukte mijn Club van
Rome-boek in een advertentie van Bruna op de voorpagina af. De ironie: mijn naam
mag immers niet in die krant! Althans, niet anders dan in ongunstige zin.

16 juni 1973
Werkte een paar uur in de tuin in Bilthoven aan het corrigeren van tekst. Met ‘wat
gezellig dat je er bent,’ verwelkomde mam mij, wat me als muziek in de oren klonk.
Bereikte pagina 386. Ronald Gase, een uiterst actief baasje, is nu bij de heer W.K.N.
Schmelzer geweest. Hij heeft over de groep-Rijkens gezegd: ‘Ik heb het persoonlijk
wel betreurd dat een buitenparlementaire groep personen als de groep-Rijkens zich
zo sterk met de kwestie-Nieuw-Guinea heeft beziggehouden. Dit heeft onze
onderhandelingspositie, dacht ik, geen goed gedaan. Beter ware geweest, wanneer
de heer Paul Rijkens, respectievelijk zijn groep, vertrouwelijk met de regering zou
hebben gesproken en hun inzichten langs die weg zouden hebben kenbaar gemaakt.’181
Ook dat is geklets. Luns lapte volgens Schmelzers in zijn memoires een officiële
regeringsinstructie ten aanzien van het plan-Bunker aan zijn laars, laat staan dat hij
ook maar zelfs zou hebben willen luisteren naar Paul Rijkens, ir. K. Scholtens, Emile
van Konijnenburg en anderen. Bovendien zijn er wel degelijk gesprekken van
bovengenoemde heren met premier De Quay, ja zelfs met Luns geweest. Hoe kan
Schmelzer zulke onzin laten uitgaan? Ze denken blijkbaar allemaal dat de
goegemeente klakkeloos alles was ze vertellen als zoete koek slikt. Dat doen ze ook,
behalve degenen die weten hoe het zat. Aan hen heeft officieel Den Haag dan ook
ontiegelijk de schurft. Take me.

17 juni 1973
Peter belde omdat het vaderdag is.
Bracht ruim een uur met Ruslan Abdulgani door. Hij maakte
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weer een bijzondere opmerking. ‘Jij bent zeer bevoorrecht geweest,’ zei hij. ‘Bapak
had voor jou geen masker. Jij bent de enige eigenlijk, die Bung Karno zo heeft
gekend.’ Ik ben er absoluut niet van overtuigd dat ‘kennen’ van Sukarno onmogelijk
was vanwege een verondersteld masker. En natuurlijk was ik niet de enige. Emile
van Konijnenburg kende hem minstens even goed. Wat wel waar is dat ik Bung
Karno exact begreep. En na een aantal jaren zeer nauwkeurig naar hem te hebben
geluisterd - en dikwijls hem te hebben geobserveerd in de meest verschillende situaties
- kende ik hem bijzonder goed. Waar. Niet iedereen in Sukarno's omgeving had
eigenlijk voldoende niveau om hem werkelijk te doorgronden en te begrijpen. Hij
was bijna iedereen ver vooruit. Velen konden hem niet bijbenen. En zij, die
achteropraakten, gingen hem dikwijls haten en tegenwerken. Vreselijk.

18 juni 1973
Casper was hier. In vele opzichten zijn onze achtergronden identiek. Zijn ouders
lijken alleen maar over examens halen, werken en het hebben van financiële
verantwoordelijkheid te spreken, maar er wordt met geen woord gerept over het
volwassen worden van het ‘dier’ in de mens en hoe dit rijpingsproces het beste
gehanteerd kan worden. Heb de indruk dat Casper als adolescent en daarna ontzettend
veel affectie te kort is gekomen. Dit heeft hem op een bepaalde manier ontwricht.
Hij lijkt wat zijn emotionaliteit betreft onderontwikkeld. Het is er allemaal, maar hoe
het te uiten? Peter typeerde deze situatie aldus: ‘Casper ontbreekt het aan een lopende
verbinding tussen hart en hoofd.’ Toch hadden we het weer prettig en intiem samen.
Bracht hem vanmorgen naar zijn trein.
Ontmoette lobbyist Martojo die beweerde ook bij Willem Drees te zijn geweest.
Ik reed vervolgens naar dr. Zairin Zain en probeerde na te gaan wat de ambassadeur
wist over een generaal Kusuma Sudjana182, die reeds in 1962 had gezegd dat Suharto
president wilde worden. ‘Dat is geen generaal, om te beginnen,’ antwoordde Zain.
‘Wie waarheid spreekt en wie liegt is bijna nooit na te gaan. Dit lukte Bapak ook al
nooit.’ Bovendien zei dr. Zain dat Martojo hem nu ook beschuldigde van corrupt te
zijn geweest met een affaire met speedboats ‘waar ik niets van heb af geweten.’
Ik ontmoette Robert Ammerlaan in de poffertjeskraam op het Malieveld. Hij liet
mij een Dear Norbert-brief van dr. J.H. van
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Roijen aan de heer Schmelzer zien, waarin stond dat Luns niet alle boodschappen
van dr. Van Roijen uit Washington over Amerikaanse toezeggingen bijvoorbeeld,
aan het kabinet liet zien. Dit mocht absoluut niet, noch van Van Roijen noch van
Schmelzer worden gepubliceerd. Ammerlaan zei te denken dat noch de KVP noch de
PvdA zin zouden hebben in sores over Luns nu ze samen een regering vormen.
Bij thuiskomst arriveerde broer Theo voor het eerst na zijn reis naar Zuid-Afrika.
Hij bleek nu er weer aan te twijfelen om voorgoed naar Zuid-Afrika terug te keren.
Maar hij was voor het eerst in lange tijd eager to talk. In Dow Chemical heeft hij
geen zin meer. Hij sprak over ouder worden en om na retirement age tussen vrienden
te gaan wonen. Zwitserland was te duur voor de oude dag en te eenzaam. We
dineerden in Mei Wah. Het werd een plezierig bezoek.

19 juni 1973
Droomde een hotel in Jakarta binnen te gaan, maar er werd gezegd: ‘die kamer is te
goed voor een belanda.’ Ik werd op een kamer met vier anderen geplaatst. Ik zie nog
Javaanse slapende gezichten voor me.
Theo was zeer geïnteresseerd in mijn nieuwe boek Den Vaderland Getrouwe.
Waar ik me zorgen over maak is dat hij de indruk wekte niet precies te weten wat
hij moet gaan doen. Hij wil zeker niet nog eens bij een multinational gaan zitten, als
Unilever (in Rhodesië indertijd) en onlangs Dow Chemical.
Kocht voor mams verjaardag bij de Bonneterie een groenachtige nachtjapon. Deze
paste precies. Zij was ingenomen met de kleur.
Leverde 382 pagina's van het nieuwe manuscript bij Bruna af. Guruh Sukarno en
Adi Ichsan waren tot 01.00 uur vannacht hier. Hij vertrekt weer naar Jakarta. Ik heb
hem gevraagd het uiterste te doen om via de zoon van generaal Sabur beslag te leggen
op het in zijn bezit zijnde rapport over 1965. Juist nu de regering-Suharto schermt
met het zogenaamde Bambang Widjanarko-rapport is het van belang dat wij dat stuk
in handen krijgen.
De vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken is bijeen geweest. In
afwezigheid van Piet Dankert (voorzitter) had Luns' paladijn H.J. de Koster het
gesprek voorgezeten. Alleen de CPN, PPR en PSP hadden voor een parlementaire
enquête inzake Luns en Nieuw-Guinea gestemd. Intussen was besloten dat de
voorzitter met mij zou spreken om nadere gegevens te krijgen. Moet je nagaan, alle
benodigde gegevens liggen voor iedereen
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zichtbaar op straat. Fred van der Spek heeft die zaak aangezwengeld. Hij zei niet te
weten of Dankert mondeling of schriftelijk contact zou opnemen.
Gerard Croiset belde nog laat. Hij zei dat Henk de Mari183 een oneerlijk en schofterig
artikel in De Telegraaf had geschreven. Hij had De Mari opgebeld om dit mee te
delen. In Den Haag was een Chinees echtpaar vermoord. Ten einde raad werd Croiset
om advies gevraagd. De paragnost ging met een journalist en een fotograaf naar de
plaats des onheils en gaf een signalement van een man die inderdaad werd gevonden.
Deze werd een auto ingesleurd, drie uur lang in elkaar geslagen en gemarteld, maar
het bleek de verkeerde te zijn. De Mari produceerde zelfs een foto van Croiset, die
de in elkaar getimmerde man in het ziekenhuis excuses kwam aanbieden en orchideeën
brengen. Het artikel van De Mari was natuurlijk geladen met
tussen-de-regels-door-insinuaties, maar het is ook geen frisse geschiedenis.184

21 juni 1973
Mam begint haar 77ste levensjaar. Ik wens haar nog vele, vele jaren. Zij wil in de
Hoge Vuursche dineren. Ik zei: ‘Too expensive, we kunnen beter naar de Lage
Vuursche gaan, want tante Jetty en wie weet andere gasten gaan ook mee.’
‘Je weet,’ zei ze, ‘ik probeer zoveel mogelijk geld voor jullie na te laten, maar
jullie hebben zo langzamerhand meer dan ik.’ Mam heeft acht ton. Ik keek de stand
na op mijn rekeningen: 3.000 Zwitserse franken, 1.800 Nederlandse guldens en 170
U.S. dollars.185
Alleen de Volkskrant, dankzij Kees Bastianen, meldt dat de Kamercommissie iets
gaat doen aan Luns en Nieuw-Guinea. Maar ze zetten de zaak wel weer in een linkse
hoek door Fred van der Spek de ‘titel’ van ‘pacifistische socialist’ mee te geven. Zo
wordt alles altijd weer in een links-rechtskader geplakt, wat er uiteraard geen bal
mee te maken heeft. Er moet gewoon duidelijk worden gemaakt dat Luns een ordinaire
boef is en dat de hele Indonesische affaire voornamelijk door hem in de soep is
gedraaid. En met opzet. Belde Rob Soetenhorst die het ‘weggemoffelde berichtje’
in de Volkskrant had opgemerkt. Ze gingen er in de NRC meer aan doen. Belde ook

183
184
185

Eerder had Croiset me gezegd op verzoeken van De Mari om interviews niet in te gaan omdat
hij oneerlijk zou zijn.
De Telegraaf, 20 juni 1973.
Bovendien had ik nog altijd geen vaste aanstelling als journalist, ondanks talloze pogingen
daartoe. Ook niet bij de NOS, nergens lukte het ooit. In 1991 zou ik de bewijzen krijgen
waarom dit was.
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Tamminga van Trouw waarom hij voor de zoveelste keer had zitten slapen.
Paul van 't Veer heeft vandaag tegen Ronald Gase gezegd: ‘Ik ben er zeker van
dat Luns de zaak heeft bedonderd.’ Maar hij schrijft het niet. WAS LUNS TE GOEDER
TROUW? verscheen vandaag in Het Parool van de hand van Paul van 't Veer, de
Hiltermann van de socialisten.186 Dat zijn dan de collega's op wiens intelligentie,
historisch besef en gewone eerlijkheid je hoop is gevestigd. Ze kletsen allemaal
binnenskamers anders dan naar buiten toe.
Het etentje in Hoge Vuursche was voor mij althans uniek. Mam herinnerde me
van top tot teen aan grootmama Poslavsky, met haar spierwitte haar en een zwarte
bontcape. Zou mam bewust als haar moeder willen zijn? Zij zag er moe uit wat me
zorgen baarde. Ze genoot niet alleen van het diner, maar vooral ook van de
schitterende bomen in de tuin en de fonteinen. Ik was totaal op haar geconcentreerd.
Zoek altijd naar herkenning bij haar.
Thuisgekomen was Peter er en ook Jörg Fahsel uit München.

22 juni 1973
Het Nederlands Instituut van Psychologen adviseert aspirant-studenten in de
psychologie zich nog eens te bezinnen op hun keuze. Over zes jaar zou er namelijk
een ‘overschot’ aan psychologen kunnen ontstaan. Ik toonde het aan Peter. ‘Ik studeer
psychologie op de eerste plaats omdat het vak me interesseert’, zei hij.
Ronald Gase kwam langs en preciseerde dat Paul van 't Veer hem had gezegd dat
ik niet alleen grotendeels gelijk had dat Luns de zaak had geflest, maar dat hij het er
mee eens was dat Luns een gevaar was bij de NAVO. Ronald vroeg hem waarom hij
dit dan niet met zoveel woorden schreef: ‘Dat is pas van de laatste tijd om de dingen
bij de naam te noemen in de krant...,’ aldus collega Van 't Veer.
Alle leden van het kabinet-Biesheuvel zijn koninklijk onderscheiden. De farce
kent geen einde. Biesheuvel - die was misschien nog het fatsoenlijkst, hoewel ook
geen sterke figuur - en gladjanus Schmelzer krijgen het commandeurskruis van de
Nederlandse Leeuw. Dat wordt dan straks in overlijdensannonces speciaal vermeld.
Van Konijnenburg zei altijd: ‘Je hebt mensen die dragen die dingen nog op hun
pyjama...’ De heer De Koster wordt ridder, evenals met de heren Boertien, Langman,
Engels en Stuyt. Geertsema, Udink en Van Veen zijn grootoffi-
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cieren van Oranje Nassau geworden. Toe maar. Je schiet er allemaal geen moer mee
op. Het is een beloning voor gesanctioneerde flessentrekkerij, gedekt door het
Oranjehuis.

23 juni 1973
Ronald geeft me nog een gedeelte van zijn gesprek met Paul van 't Veer op papier.
‘Wel is nu volkomen duidelijk dat de Nederlandse Nieuw-Guinea-politiek volkomen
ten onrechte gebaseerd is geweest op Amerikaanse hulp die nooit zou komen187, iets
wat duidelijk en bij herhaling is gerapporteerd door ambassadeur J.H. van Roijen in
talloze door Luns onder tafel gewerkte berichten. Luns heeft zeer duidelijk opzettelijk
verkeerde informatie verstrekt aan regering en parlement.’ Ook heeft de Parool-man
nu door dat het volkomen misplaatst is dat de Kennedy's Nederland zouden hebben
verraden, zoals Luns steeds maar bij herhaling heeft beweerd.188 Ik begin steeds beter
te begrijpen waarom ‘Den Haag’ ten opzichte van Luns kiekeboe blijft spelen: ze
generen zich en masse zich zo lang door Luns bij de neus te hebben laten nemen. Je
vraagt je dan ook af hoe dit mogelijk is geweest. Ik heb bij die man slechts een
oogopslag nodig om te weten wat voor vlees je in de kuip hebt.
Adjunct-hoofdredacteur J. de Berg van Trouw schrijft mij: ‘U hebt gelijk: het is
vreemd dat wij, na ons commentaar over de Nieuw-Guinea-kwestie, niet hebben
bericht over het besluit van de Kamercommissie. Deze omissie is te wijten aan een
vervelend misverstand. We hopen alsnog van het besluit melding te maken.’189
Misverstand of niet: ze doen hun werk niet behoorlijk, al is het in hoge mate ongewoon
dat men dit ruiterlijk toegeeft.
Gisteravond kwam Nettie von Baumhauer190 onverwachts langs. Zij was
onveranderd en aardig. Had de indruk dat ze behoefte had te praten. Zij ontmoette
Peter voor het eerst. Haar moeder en man, Ab Klein, willen dat ik haar de 2.250
gulden teruggeef die ik jaren geleden van haar leende. Dat kan nu niet.

24 juni 1973
Zeezicht Zandvoort
Peter zei: ‘Weet je dat je erg bedroefd kijkt als je slaapt.’
‘Dat komt omdat mijn “Grundlage” over alles zo is.’
‘Bij mij precies hetzelfde.’
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Nee: die nooit was toegezegd. Luns loog erover.
Ik ben niet helemaal zeker dat van 't Veer dit tegen Gase zei of dat dit papiertje de mening
van Gase zelf was, gebaseerd op zijn talloze gesprekken over de kwestie.
Brief d.d. 22 juni 1973.
Zie ook Memoires 1953-1957.

Willem Oltmans, Memoires 1973

148
Omdat het vaders geboortedag is ging ik eerst met mam naar Den en Rust. Maar heel
ongewoon was de begraafplaats dicht. Bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt191
in Baarn. Zij was in prima conditie en zag er goed uit. Maar zij had twee appeltjes
te schillen. Zij was op een dag opgebeld door iemand die had gezegd: ‘Weet je dat
je naam in Vrij Nederland staat?’ Inderdaad was zij uiteraard in die twintig uur
interview met Bibeb ter sprake gekomen. Hoe kon het anders? Een gesprek over
mijn leven bracht immers automatisch ‘mijn tweede moeder’ naar de oppervlakte?
‘Dat wil ik helemaal niet.’ Zij leek werkelijk opnieuw boos hierover. Er was wel
bijgezegd: ‘Je komt nogal sympathiek ter sprake.’ Ik probeerde haar gerust te stellen
en te kalmeren, maar ik was diep geschokt.192 Daarop vervolgde zij: ‘Dan heb ik nog
iets. Ik hoop niet dat ik in je dagboeken voorkom. Of dat je misschien mijn briefjes
hebt bewaard...’ Nu was mijn schok compleet. Ik vertelde dat ik overwoog mijn
dagboek via mijn oom professor Poslavsky ter beschikking van de wetenschap te
stellen. Hoe een mind van iemand zijn shape kreeg op zijn oude dag, door van kinds
af aan de ontwikkelingen van input en output te hebben opgeschreven. ‘Maar je oom
Poslavsky verdwijnt misschien eerder dan jij...,’ zei ze ook nog.
En terwijl ik naar deze passages zat te luisteren schoot door mijn hoofd: haar
portretje staat nota bene op mijn schrijftafel.193 Zij bracht vervolgens De Verraders
ter sprake en zei dat dit eerste boek aan geloofwaardigheid had verloren omdat ik
me veel te veel als querulant had opgesteld. Misschien is dit wel een beetje waar. Ik
wil dit punt vlug met Wim van Beusekom van Bruna bespreken zodat ik niet dezelfde
fout in Den Vaderland Getrouwe zal maken. Ook sprak ik met Aunty over allerlei
politieke zaken en kennelijk waren we het over bijna niets eens. Over Watergate zei
ze: ‘Er is immers altijd in het politieke leven over en weer gespioneerd.’ Dat leek
haast op een verdediging van de smerige Watergate-inbraak door Nixon. Toen ik de
opmerking maakte nu ook oude flessen naar een derde wereldwinkel te zeulen, vroeg
ze: ‘En maak je ze ook schoon en haal je de etiketten eraf?’ Ik dacht: Wat is er met
haar gebeurd, zo heb ik haar nog nooit meegemaakt.

191
192
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De dame uit Baarn met wie ik sedert het Baarns Lyceum een uiterst intieme en vertrouwelijke
band mee had gehad.
Het was de eerste keer dat ik het gevoel kreeg dat zij zich tegenover de buitenwereld voor
onze vriendschap geneerde.
In 1991 staat hetzelfde portretje bij de anderen in een boekenkast. Dat wel. Maar de
herinnering was voor altijd geschonden.
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Wat die dag in Baarn gebeurde verbrak voor altijd het mental umbillical
cord zoals dit tussen ons sinds de oorlog en mijn jeugd in Baarn in
harmonie en affectie meer dan dertig jaar had bestaan. Het was inderdaad
de eerste keer dat onze relatie in de publiciteit was gekomen. En wat dan
nog? Ik had Bibebs stuk niet van tevoren gelezen. Ik weet ook niet meer
of ik haar heb gevraagd de naam van mejuffrouw Büringh Boekhoudt weg
te laten. Maar nu ben ik blij dat Bibeb haar heeft genoemd. Toen ik zag
hoe zij als hartsvriendin reageerde op het feit dat zij mij kende - na al die
jaren de indruk te hebben gegeven van mij te houden en zich niets van
kletspraatjes over mij aan te trekken - viel weer een droom over
medemensen aan duigen. Daarom was het Peter die nacht opgevallen dat
ik zo triest keek in mijn slaap. Ik had haar al die jaren geloofd. Dit was
voorgoed voorbij. Life was weer een stukje eenzamer geworden.
Wat de reden van haar verstoordheid was laat zich gemakkelijk raden. Ik
had namelijk mijn relatie tot haar vergeleken met die tot Beatrix en er aan
herinnerd dat Beatrix en ik hier in Mexico in 1964 zelfs over gesproken
hadden. Ik had haar toen de foto van ons beiden gestuurd waarop wij aan
het filmen waren. Hiervan zei zij toen dit hogelijk te waarderen, omdat
we tenslotte haar twee lievelingsleerlingen van vroeger waren. Dit was
gewoon zo. Maar gezien mijn controversiële reputatie wilde zij tegenover
‘de mensen’ (ook zo'n stom begrip) of Soestdijk en Drakensteijn blijkbaar
niet met mij ‘gezien’ worden. Waarom? Omdat Beatrix ‘een koningskind’
was en ik ‘een onderdaan’ zoals zijzelf, van wie er twaalf in een dozijn
gaan? Ik vond het dermate weinig loyaal en bespottelijk dat ik een jaar
niets meer liet horen, tot ze me schreef ongerust te zijn over mijn
wegblijven. Bovendien voelde ik na dit incident niet de geringste
verplichting meer om aan haar uitdrukkelijke wens onze vriendschap
‘geheim’ te houden gevolg te geven. Ik piekerde er niet meer over. Ik zag
haar voor altijd met totaal andere ogen. Het sprookje was uit.

25 juni 1973
Gerard van den Boomen belde in paniek op. Het artikel dat Gase voor De Nieuwe
Linie had geschreven had de loopjongen tussen de redactie en Het Parool op straat
verloren. Gase had geen kopie gemaakt. Hij is bezig het opnieuw te schrijven.194
Willem Drees senior heeft nu zelfs uitgebreid aan Ronald Gase geschreven. Hij
zei onder meer niet te begrijpen dat prins Anak Agung Gde Agung, de ambassadeur
in Wenen, ‘met iemand
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Een vijfkolomsartikel van Gase verscheen op 27 juni 1973 in De Nieuwe Linie onder de titel
HAAGSE REGELAARS HOUDEN ELKAAR DE HAND BOVEN HET HOOFD.
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als Oltmans’ omging. Drees zei zelfs dat ik tegen Luns was omdat ik tegen de NAVO
was. De man is niet goed bij zijn hoofd. Hoe komen ze aan al die onzin in Den Haag?
Dr. J.H. van Roijen debiteerde tegen Gase dat ik alleen maar tegen Luns ageerde
omdat ik in Washington niet op een persconferentie werd toegelaten. Trouwens, Paul
van 't Veer liet zich tegenover Gase ontvallen: ‘Oltmans liet zich snoepreisjes door
de groep-Rijkens aanbieden: dat die heren erin getrapt zijn....’ Wat denken die mensen
toch over mij en waar halen zij die goedkope emoties vandaan?

26 juni 1973
Juffrouw Boekhoudt zei ook: ‘Je praat in je gesprek met Bibeb precies als andere
televisiejournalisten. Bovendien belicht het een kant van je persoonlijkheid die ik
ook niet zo kan waarderen.’ Ik heb haar proberen uit te leggen dat dit stuk mij weergaf
zoals Bibeb mij zag. Ik belde Bibeb die antwoordde: ‘Wat zou zij gezegd hebben,
wanneer zij je gesprek met Gerard de Bruyn in De Nieuwe Linie zou hebben gelezen?’
Daar had Bibeb gelijk in. Ik ben overtuigd dat Aunty uitsluitend van streek was omdat
haar naam is verschenen in verband met mij. Nu zet het proces, door Robert Jay
Lifton zo prima omschreven als ‘immunisering’, zich alleen maar verder bij me voort,
ook ten opzichte van haar.
Zeer geachte heer Drees,
Zoals u me in 1958 schreef dat ik anti-Nederlandse daden in het buitenland
zou hebben uitgevoerd, schrijft u nu aan student Gase dat u niet begrijpt
dat ambassadeur Anak Agung zich met mij inlaat. U bent nog altijd even
pover geïnformeerd over mij als u geïnformeerd was over Amerikaanse
toezeggingen van Dulles, Dean Rusk en de Kennedy's aan Luns of hoe
Sukarno tegenover Nieuw-Guinea stond.
Wat denkt u toch van mij? Hoe kunt u in godsnaam schrijven dat ik
revanche zou willen nemen op die brave mijnheer Luns. U hebt die man
als minister van BZ aangetrokken en in hem gelooft, niet ik. Een type als
Luns heb ik in een oogopslag door. Dat is niet iemand waar ik mij mee
zou hebben ingelaten. U deed het wel, ten detrimente van het land. Want
- en u kunt dit rustig van mij geloven - ik pik geen fight met Luns.
Allerminst. Na het aflopen van de Nieuw-Guinea-kwestie ben ik mij met
geheel andere onderwerpen gaan bezighouden (...). Daarnaast vind ik Luns,
om met oud-ambassadeur dr. Zairin Zain te spreken, ‘een studentiko-
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ze boerenpummel’. Ik vind het verder een man, die buitengewoon
ongemanierd is, en dikwijls denkt dat hij geweldig grappig is, terwijl hij
in feite bijzonder ruw en onbeschoft is. Ik heb hier een lange lijst van
incidenten over verzameld, die in mijn boek, dat in oktober zal uitkomen,
op een rijtje zullen staan.
Ik vind u als staatsman en als oud-premier een persoon die alle respect
afdwingt, zo is mij dit geleerd. Maar als Nederlander en als journalist dus niet emotioneel maar zakelijk - vind ik het onvergeeflijk dat u blijkbaar
niet van plan bent om de feiten naar waarheid te helpen reconstrueren,
waarbij u Luns à tort et à travers een hand boven het hoofd houdt. Hoe
kunt u ook anders, want u heeft zich jarenlang door deze clown om de tuin
laten leiden. Daar, en alleen daarvoor, heb ik zoals ik u eerder schreef,
diepe minachting. Nu blijkt dat u zelfs gesprekken met studenten later
terugneemt en schriftelijk verzoekt wat u wel heeft gezegd vooral niet te
publiceren, vind ik dit een walgelijke houding van u. Waarom toch? Kunt
u geen meningen uitspreken zonder onjuistheden of in flagrante strijd met
de feiten onzin uit te kramen als dat ‘Sukarno een barbaar als Hitler zou
zijn geweest, die zich als Hitler met kindertjes liet fotograferen?’ En
achteraf mag dit niet gepubliceerd worden? Wat bent u voor iemand?
U kunt immers de uitlatingen die u tegenover ambassadeur Anak Agung
en André Spoor deed en die in Vrij Nederland van 4 december 1971 werden
gepubliceerd niet nog eens gaan tegenspreken, zonder tevens Luns in zijn
hemd te zetten, dat hij op TV loog over een telegram aan Sukarno.
Natuurlijk adviseerde Luns u om niet op VN te reageren, anders zou hij er
nog rotter op komen te staan. Nu was u het die voor zijn geklets moest
boeten. Spreekt u het maar tegen! Zegt u dat maar eens tegen welke
journalist ook, dat Luns zijn geheugen ‘even kwijt was.’ Bijvoorbeeld,
toen Luns zei dat de Kennedy's Nederland hadden verraden en concrete
beloften niet waren nagekomen, of dat hij even zijn geheugen kwijt was
toen hij kletste dat Sukarno een telegram naar Genève zond, wat er nooit
is geweest. Dan zult u zien wat er gebeurt. Iedere journalist zal er
onmiddellijk de vraag aan verbinden: ‘Moet een man, die op een dergelijke
manier aan geheugenstoornissen lijdt op het hoofdkwartier van de NAVO
zitten?’
Hoe kunt u aan deze Gase schrijven - die overigens een in-
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telligente en goedwillende jongeman is - dat ik tegen de NAVO zou zijn.
Ik verwees naar de lezing die ik onlangs voor de studenten waaronder Gase had
gehouden.
Ik heb op mijn laatste persconferentie gezegd dat ook de prins het bloed
van Luns kon drinken. En langs welke weg denkt u dat deze informatie
mij bereikte? Hebt u wel eens over de mogelijkheid nagedacht dat het
misschien wáár zou kunnen zijn? En waarom dit zo was en is? Ik vind
Luns, uw vriend Luns, een levensgevaarlijke gek, die overal hoort,
bijvoorbeeld voor Heineken Bier in Buenos Aires, maar niet bij de NAVO,
That's all. En de geschiedenis zal uitwijzen wie er gelijk heeft gehad. Tot
dusverre heb ik gelijk gekregen met mijn Adres aan de Staten-Generaal
van februari 1957 over Nieuw-Guinea en Sukarno en niet u, Luns, De
Quay, Schmelzer of hoe ze verder mogen heten. Sincerely, Willem
Oltmans.
Zeer geachte heer Van Roijen,
Met genoegen hoorde ik van student Ronald Gase dat u met belangstelling
mijn Club van Rome-boek las. Daarom was het voor mij te onbegrijpelijker
dat u tegen Gase zei dat ik slechts tegen Luns ageerde omdat ik niet op
een persconferentie zou zijn toegelaten. Wat denken heren als u en Drees
in godsnaam van mij? Drees zei nota bene tegen Gase dat ik tegen de NAVO
was en daarom Luns aanviel. Hij kletst. Ik vind Luns een hoogst
onbeschofte man die ons land jarenlang meer kwaad dan goed heeft gedaan,
maar die ik na de Nieuw-Guinea-affaire zonder meer uit mijn ‘computer’
heb gehaald. Pas toen Luns op 10 oktober 1969 de Kennedy's als
anti-Nederlands aanviel en het Kennedy-verraad ten aanzien van
Nieuw-Guinea, et cetera, ben ik weer in het geweer gekomen... Op 31
december 1969 herhaalde Luns zijn beschuldiging ten aanzien van Robert
Kennedy in De Telegraaf. Pas toen, en alléén toen, ben ik McGeorge
Bundy, Sorensen, Schlesinger, Komer en alle anderen op film gaan
vastleggen voor de NOS-televisie... In 1971 beschuldigde Luns ditmaal
Sukarno op televisie voor het torpederen van de Conferentie van Genève
in 1955-1956. Ik zag dit en deed er iets aan. Sukarno was een vriend van
mij... En nu hoor ik weer nieuwe onzin van Drees en u, waar
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ik aanvankelijk niet op wilde reageren, want ik ga morgen naar
Zuid-Frankrijk en wil aan prettiger dingen denken. Ik zou zo graag willen
dat u nu eens de moeite zou doen om te begrijpen hoe ik denk, hoe ik
werkelijk ben en waarom ik doe wat ik doe. Ik sta in de
Nieuw-Guinea-kwestie volkomen achter u, de groep-Rijkens, de prins,
enzovoorts. Ik vind mijnheer Schmelzer, voor u ‘Dear Norbert’, een
lapzwans, die zichzelf met zijn nieuwe boek een brevet van
labbekakkerigheid uitkeert door nu in 1973 met zijn ontboezemingen te
komen. Door dit soort mediocre figuren heeft Luns al die jaren zijn
‘ongecontroleerde, oncontroleerbare solo’, zoals Schmelzer achteraf
schrijft, kunnen spelen.
Dan vertel ik een en ander over mijn nieuwe boek Den Vaderland Getrouwe en
vervolg:
Inderdaad heb ik u ook onder druk proberen te zetten - evenals Drees en
de anderen - omdat ik vind dat u het aan het vaderland verplicht bent de
zogenaamde keurige Haagse maniertjes niet te laten prevaleren over het
exact reconstrueren van de geschiedenis Nederland-Indonesië.
Dan zeg ik hem onomwonden het een schandaal te vinden dat hij tegen beter weten
in zich steeds in stilzwijgen heeft gehuld en dat het de hoogste tijd wordt dat hij zijn
bek opentrekt.195
Het voorval met mejuffrouw Boekhoudt zit me nog steeds zeer dwars. Ik ben bang
dat zij zich over wat Bibeb schreef zo heeft opgewonden omdat ze niet publiekelijk
met mij in verband wil worden gebracht. Ze moest eens weten hoe ik vroeger aan
Beatrix schreef om haar weer op Drakesteijn uit te nodigen, wat vervolgens dan ook
gebeurde. Het toont echter aan dat ze geen werkelijke vriendin is en dat alles wat er
tot dusverre tussen ons plaatsvond geen werkelijk waarde heeft gehad. Het maakt
me heel, heel triest.
Frits Böttcher belde om me te feliciteren met het artikel van Wouter van Dieren
in het Zaterdagbijvoegsel van NRC Handelsblad van 23 juni 1973. Mij zegt het niets
omdat ik Wouter van Dieren ken en om die reden geen enkele waarde aan zijn mening
hecht, of deze waarderend is of niet. Dit heb ik maar
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Dr. J.H. van Roijen zou zwijgend het graf in gaan. Pas in 1990 zou namens hem jhr. mr.
J.L.R. Huydecoper van Nigtevecht (eens tweede man van Van Roijen in Washington) een
boek verschijnen dat vrijwel alles bevestigt wat ik heb gesteld.
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niet uitgelegd aan Böttcher, die staat immers tot zijn knieën in het moeras van de
Haagse shit?
Er zijn nog allerlei details waar ik niet aan toekom, als gewoonlijk. Ronald Gase
wees er op dat Paul van 't Veer in een eerdere editie van Het Parool had geschreven
over Luns' ‘zelfbedrog’ en in een latere editie over Luns' ‘zelfbeklag’! Wie merkt er
iets van? Van 't Veer is altijd een draaibord geweest. Hij schrijft met voetangels en
klemmen en nooit recht voor zijn raap. Mag misschien ook niet van zijn baas. Ik heb
maar één baas en dat ben ikzelf. Daarom word ik misschien ook overal geweerd.
Ik heb bij Heijdenrijk op het Rokin een prachtige lijst uitgezocht voor mams portret
als zestienjarig meisje. Heb met haar in Soesterberg gegeten. Zij was over de moeheid
van haar verjaardag heen.
De getuigenissen van John Dean in de Watergate-affaire zijn niet mis, nogal
sensationeel zelfs. Tussen januari en april heeft Richard Nixon precies geweten wat
er werd gedaan om de Watergate-affaire te verdoezelen. Hij schijnt zelf ook aan het
bandopname-maken te zijn geslagen. Het Witte Huis van Nixon moet een absolute
troep zijn geweest, waar men niet schroomde gangstermethoden toe te passen. Het
is eigenlijk overal hetzelfde.

29 juni 1973
Grasse, Hotel le Régent
Op weg naar Zuid-Frankrijk zijn Peter en ik eerst bij mam in Bilthoven gestopt,
vervolgens in Parijs, waar we de avond doorbrachten bij Dewi Sukarno.
Dewi had twee Japanse ‘vriendinnen’ op bezoek. Zij zag er bleek en afgemat uit.
Zij leek vastbesloten samen een nieuwe start met haar boek te willen maken. President
Ali Bhutto van Pakistan had beloofd een voorwoord te zullen schrijven. Zij was
tegenwoordig zeer bevriend met de Ceylonse ambassadeur in Parijs, die Bung Karno
‘a man of Asia’ had genoemd.
Dewi zei bang te zijn dat Suharto als een soort Indonesische generaal Franco tien
of twintig jaar aan het bewind zou blijven.196

30 juni 1973
Grasse
We maken veel tochten, en zwemmen soms viermaal per dag in het zwembad van
het hotel. Werk aan mijn manuscript en verwerk er ook een aantal opmerkingen van
Ruslan Abdulgani in.
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Met die uitspraak sloeg Dewi weer eens de spijker op de kop. In 1991 is hij al bijna 25 jaar
aan de macht.
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Pas gisteravond, toen we samen in Antibes waren gaan eten, heb ik Peter verteld dat
mejuffrouw Büringh Boekhoudt hoopte dat ze niet in mijn dagboek voor zou komen.
Zelfs dat zij hoopte dat ik haar brieven niet had bewaard, brieven die altijd zoveel
voor me hebben betekend. Peter begreep precies wat er was gebeurd en leefde zo
mee dat hij tranen in zijn ogen kreeg. Zo'n moment is our finest hour.
Heb drie uur op een terras in Cannes zitten werken, terwijl Peter naar het strand
was. Geloof dat hij ervan geniet.

1 juli 1973
Draguignan
We maken een lange tocht met de kap natuurlijk neer door bergen, dorpjes en verlaten
bossen, prachtig, prachtig. Ik speelde Dvoraks Neue Welt af ter ere van mijn vader.
Ik was in tranen. Ben in een soort constante toestand van gebed, ook bij Debussy's
Prélude à l'après midi d'un faune, dat ik dan weer met mam verbind. We genieten
totaal van de Provence, de vlinders, de geuren van de naaldbomen, alles. Peter voelt
dit exact aan. Vooral wanneer we rijden en naar muziek luisteren is hij ook muisstil.
‘Ontroerende muziek,’ zei hij alleen maar.
Gisteravond dineerden we in Eze na een bezoekje aan Monte Carlo.
Ik heb besloten het portretje van mejuffrouw Bi ringh Boekhoudt naar de
slaapkamer te verhuizen. Peter zei ook al: ‘Je houdt niemand over.’
Vandaag dineren we in de haven van Cannes.
Leonid Brezhnev vloog op de terugweg van Parijs naar Moskou over Nederland
en zond Joop den Uyl en het Nederlandse volk ‘veel liefs van Brezhnev’, aldus De
Telegraaf.

2 juli 1973
Grasse
Prins Sihanouk is in Boekarest aangekomen en spreekt over het Amerikaanse gedrag
in Zuidoost-Azië net zoals Bung Karno dit deed.

Cannes, A.M.
Peter is naar de sportschool. Ik las een artikel van George Mikes over dagboeken uit
de Times Literary Supplement van 15 juni 1973.197 ‘Diaries are a gigantic fraud,’
begint hij. Het was Mikes' commentaar op de dagboeken van Evelyn Waugh. Ik heb
ze
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niet gelezen en kan me niet voorstellen dat ze zouden verschillen van andere
dagboeken. Waarom bedrog? Het is volgens hem de gemakkelijkste manier om met
een boek op de markt te komen. Had je gedroomd. Hij weet niet waarover hij spreekt.
Dwangmatige dagboekschrijvers kunnen niet anders dan zich aan de routine van een
dagboek houden, wat het nauwelijks tot een verdienste zou maken. ‘Probably every
sort of writing is the manifestation of a neurotic need. But diary-writers more than
others.’ Waarom zou de arbeid van een pianist, die acht uur per dag studeert, niet als
een neurotische afwijking worden gebrandmerkt en het werk van een dagboekschrijver
wel?
George Mikes constateert dat de meeste dagboekaantekeningen te triviaal zijn
voor het nageslacht om enige betekenis te hebben. Natuurlijk zal er uiteindelijk een
keuze moeten worden gemaakt. Anderzijds zijn soms de kleinste details, zoals ik
mam, Peter of Casper nu beschrijf, van vitaal belang voor de beschrijving van het
tijdperk waar de dagboekschrijver zich in bevindt. Psychologische details zijn als de
kleurenschakeringen van een schilderspalet.
‘Diary-writing is probably the most effective tranquilizer in the world...’ Voor mij
is mijn dagboek geenszins een middel tot verdoving, of om in slaap te sussen of
vergeten. Op Nijenrode kregen we primitieve colleges psychologie. Er zijn slagzinnen
van blijven hangen zoals ‘je leert 's winters zwemmen en 's zomers schaatsenrijden”.
Een andere uitspraak die me bij bleef was, dat wanneer je tien mensen een ongeluk
liet beschrijven dat ze alle tien hadden gezien, je tien verschillende lezingen kreeg
opgedist. Met andere woorden, het geheugen, een uur later, een dag later, een jaar
later vervalst per definitie. Een middel om zoveel mogelijk de werkelijkheid vast te
houden, zoals deze is geweest - wat een essentieel ingrediënt voor dagboekschrijven
vertegenwoordigt - is vrijwel onmiddellijk te noteren wat er gebeurt, wordt gehoord
of gezien. Want feitelijk is de dagboekschrijver historicus par excellence. Althans
zo zie ik mijzelf.
Een ander punt dat G. Mikes aanroert is dat ‘the diarist is the only writer who can
afford to write carelessly’. Waar haalt hij die onzin vandaan? Het komt misschien
omdat ik een journalistieke dagboekschrijver ben en ik door mijn opgedane ervaring
met het schrijven voor kranten en tijdschriften absoluut niet nonchalant dingen op
papier zet. Bovendien laat ik mijn hele oorspronkelijke dagboek aan de wetenschap
na.198 Ik ben
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me voortdurend bewust dat men eens mijn gangen na zal gaan en verifiëren, dus
nonchalance, oneerlijkheid of opzettelijke vervalsing zou onmiddellijk zijn op te
merken.
Arthur Koestler heeft eens gezegd: ‘To like a writer and meet the writer is like
liking goose-liver and meeting the goose.’ Bij het lezen van Waughs dagboek had
George Mikes het gevoel gekregen de gans zelf tegen te komen. Waugh was een van
zijn helden geweest. Zijn dagboeken hadden het tegenovergestelde effect: ‘I felt
personally cheated and short-changed’. Wie weet zal het mij andersom vergaan.
Misschien zal dit dagboek, waarschijnlijk wanneer ik er allang niet meer ben, een
bijzonder plaatsje in boekenkasten krijgen, een erkenning die ik bij mijn leven heb
moeten ontberen. En wat ook mogelijk is dat zowel de ganzenlever als de gans alsnog
op de afvalplaats terecht zullen komen.

3 juli 1973
En route naar Aix-en-Provence
Verschrikkelijk gedroomd. Had niet lang meer te leven en vroeg Gerard Croiset om
raad. En op een ander moment passeerde ik Casper Bake in een auto. Ik zag dat een
griet in zijn schoot lag. Prompt realiseerde ik me geen enkele vriend op de wereld
te hebben. Het herinnert me aan het moment dat ik als jongetje eens aan mijn vader
vroeg om mijn vriend te willen zijn.

Parijs, Hotel Vendôme
Peter is gaan slapen. Ik ben naar de Madeleine gegaan. Er waren misschien zeventien
mensen bij de avondmis. Hoe financieren ze zo'n gebouw? Peter vroeg voor hem
ook te bidden. Brandde twee kaarsen. Ben in stil gebed, na een helse nachtmerrie.
Peter zei ook al dat hij een afschuwelijke nacht had gehad. Toen ik later de slaapkamer
binnenkwam stond Peter op zijn hoofd met zijn voeten tegen de ruiten van de ramen.
Ik schrok me een ongeluk en vroeg hem zijn hersens te gebruiken en zijn voeten
tegen een muur te plaatsen. Hierdoor kregen we ruzie. Heel vervelend.
Belde mam. ‘Wat een verrassing,’ zei ze.

4 juli 1973
We reden terug naar Amsterdam, waar ik met mijn neus in de boter viel. Een brief
van twee pagina's van dr. Willem Drees.199
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Warempel ontkent de oud-premier andermaal dat hij ‘ooit Luns van misleiding’ zou
hebben beschuldigd. Hij lijdt misschien aan aderverkalking of geheugenverlies op
brede schaal, want hij heeft zowel ambassadeur Anak Agung Gde Agung als André
Spoor gezegd nu pas te begrijpen dat Luns hem had misleid. Dit weten we allemaal.
Ook Emile van Konijnenburg wist dit. Nu komt hij met een dergelijke achterhaalde
en onware mededeling bij mij. Het zou Drees niets liever zijn dat alles nu wordt
gepubliceerd. Ook dat is een kat-in-de-zak-verklaring, want hij weet dat men zich
met hand en tand verzet tegen het plaatsvinden van zo'n onderzoek.
Hij probeert het voor te stellen of Ronald Gase - en zijn drie medestudenten - zich
alles verkeerd zouden herinneren. Hij had nooit gezegd dat ik tegen de NAVO was.
Nee, hij had dit Gase zelfs geschreven. Opnieuw komt Drees met de gedachte dat ik
tegen Luns zou ageren, omdat ik een grief tegen die man zou hebben overgehouden
door een vroeger conflict. Heb nooit een conflict met Luns gehad. Ik wist door mijn
contacten aan de top in Indonesië en in Washington dat Luns pertinent loog en een
smerig spel speelde. Daar kwam ik tegen in het geweer. Maar in de denkraam van
een Drees zouden mijn acties door wraak zijn ingegeven. Wat kun je verwachten
van small minds. Natuurlijk ben ik al jaren woedend over de aperte overheidssabotage
van Buitenlandse Zaken en de BVD. Maar daar gebruik ik de geijkte kanalen voor
via de NVJ om tegen te protesteren. Waar het in Indonesië en Nieuw-Guinea om ging
was het failliet van Luns' politiek dat werd afgeschoven op Sukarno, de Kennedy's
en every Tom, Dick and Harry, maar niet op Luns (en aanhang) zelf. Ik heb er met
mijn neus bovenop gezeten. Als journalist (en dagboekschrijver en historicus) was
ik verplicht tegen het gelieg en gedraai van Luns en diens trawanten zo effectief
mogelijk in het geweer te komen. Dit heb ik gedaan, niets anders.
En wanneer de bejaarde Drees dan een pagina van zijn brief uittrekt om zijn eerdere
woorden over Sukarno in een ander daglicht te plaatsen, dan krijg ik eigenlijk
medelijden met de oude baas. Ik zal hem mijn Club van Rome-boek maar eens sturen.
Misschien dat hij dan beter begrijpt dat hij bazelt als hij over mij tegen vier studenten
spreekt.

6 juli 1973
Den Vaderland Getrouwe is in zee. Ben kapot, maar ik heb het zo accuraat en eerlijk
mogelijk, ook ten aanzien van Bung Karno en Emile van Konijnenburg, geschreven.
Ook al denkt Ge-
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orge Mikes dat alle dagboeknotities à priori frauduleus zouden zijn.

7 juli 1973
Regen. Mijn boek raast nog wel door mijn hoofd. Is de voetnoot over Beel okay? Of
de voetnoot over De Quay? Kan ik Dewi Sukarno wel ‘courtisane’ noemen. Toch is
een enorme opluchting ontstaan met de beëindiging van iets kolossaals: een
manuscript dat een boek van 680 pagina's zou worden.
Ronald Gase schijnt een opzienbarende brief van Jan de Quay, oud-premier, te
hebben gekregen.
Peter heeft een danser ontmoet, Juan Antonio. Hij logeert hier nu ook. Het kan
verkeren.
Om de een of andere reden wilde ik naar mevrouw Anneke Verrips vandaag.200
Na Peter op station Utrecht op de trein naar Tilburg te hebben gezet kocht ik roosjes
en stapte bij haar binnen. Uitgerekend was het vandaag Werner Verrips' verjaardag.
Hij zou 47 jaar zijn geworden. Tegels Lichten wilde ze niet lezen, want ze stelde in
de mening van Henk Hofland verder geen belang. Dat de Zwolsman-organisatie als
een kaartenhuis ineen zou storten had Werner vroeger al voorspeld.

8 juli 1973
Dit was Frits van Eeden-dag. Hij zag er bruingebrand en prima uit, met een zwart
hemd aan. Heb een bijzonder contact met hem. De poes van een vriend was overreden.
Hij kocht een rood katje en ging het brengen, maar de vriend wilde het niet hebben.
De eerste schenking ACF-aandelen, 120 stuks, zijn op mijn bank overgemaakt. Dat
ei is gelegd. Broer Theo's plan is eindelijk uitgevoerd.
Bruna denkt dat er 8.000 exemplaren van Grenzen aan de groei zijn verkocht. De
omslag van Den Vaderland Getrouwe was absurd. Een Nederlands wapen met twee
leeuwen en dan in het wapen zelf mijn portret met een kroon erboven. Dat is geen
omslag, dat is een karikatuur. Mam begreep niet hoe ze zoiets idioots bij Bruna
hadden kunnen bedenken.201
Het Vondelpark is toch een unieke instelling. Ontmoette een jongen, strakke witte
jeans, lang haar, leren jack, schat 22 jaar, die ik bij de rand van het park pakte. Hij
kwam uit San Francisco.
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10 juli 1973
Willem Drees heeft Ronald Gase opnieuw geschreven. Hij zal op de meest felle wijze
op het boek van Anak Agung moeten reageren wanneer dit uitkomt. Hij vertelde
Gase dat Anak Agung zelfs niet meer op zijn brieven reageert. Ook schreef Drees:
‘Ziet u wel dat Oltmans een gevaarlijke man is.’ Hij had immers nooit gezegd dat ik
tegen de NAVO was.

11 juli 1973
Heb de heer Rookmaker van Buitenlandse Zaken gevraagd te helpen bij het kunnen
maken van een interview in Peking. Hij deed lullig, maar wie weet.

12 juli 1973
Buitenlandse Zaken belde om te bevestigen dat er een telegram naar Peking was
gegaan om te proberen een interview te regelen.
Kwam Guus Vleugel tegen: ‘Jij bent een kruising tussen een Bloemendaalse dame
en een politieke journalist. En dat bestaat helemaal niet. Dat is uniek.’
Eindelijk wandelde Casper weer binnen.

13 juli 1973
Ben ergens zeer bekoeld wat Casper betreft. Ik houd van hem en meer dan van al
mijn andere vrienden, dat heb ik hem nog eens gezegd.
‘Ook meer dan van Peter?’ vroeg hij.
‘Ja,’ heb ik gezegd. Maar de hele avond heb ik dit willen amenderen met ‘van
Peter houd ik nu anders, en het meest van al mijn vrienden. Maar jij en ik zouden
lovers kunnen zijn.’ Toch zal ik hier nooit de eerste stap toe zetten. Hij stelt zich zijn
leven met een vrouw en kinderen voor. Ik zal de laatste zijn hem hiervan proberen
af te houden, ook al denk ik dat dit voor hem niet de juiste weg is.
Alle pogingen om weer een opdracht van de NOS in de wacht te slepen mislukken.
Stelde Carel Enkelaar voor een reportage te gaan maken van de Conferentie van
Afro-Aziatische regeringshoofden. Enkelaar schreef in drie regels dat hij niet ‘over
een referentiekader beschikte deze conferentie zinvol te begeleiden.’
Jan Ottens schrijft in een stom stuk in de Haagse Courant202 dat voor degene die
mijn Club van Rome-interviews leest ‘dit een
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behoorlijk duizelig makend karwei is. Wie daarna nog weet welke kant het met de
wereld uit moet is een knappe kop.’ Komt ervan als je een warhoofd aan een dergelijke
recensie zet. Ook in België in De Gazet van Antwerpen, De Standaard en andere
bladen zijn lange artikelen over mijn Club van Rome-boek verschenen. Toch zijn de
door mij betaalde bedragen voor de vele buitenlandse reizen dermate hoog dat ik
zelf waarschijnlijk geen cent aan het boek overhoud.203 Den Vaderland Getrouwe
zou een boek kunnen zijn, waar ik werkelijk aan zou kunnen verdienen.
Gijsbert Hanekroot maakte foto's van mij aan mijn bureau voor de achterkant van
Den Vaderland Getrouwe. Aardige jongen en uitstekende fotograaf.
Zelfs Henri van der Zee merkte vandaag in De Telegraaf op dat hij ‘waarschijnlijk
tevergeefs’ wacht op de memoires van dr. J.H. van Roijen. Precies: waarom houdt
die man zijn mond stijf dicht? Hij stelt zich alleen maar aan en vindt zijn eigen
imaginaire deftigheid belangrijker dan het land dat hij diende en dat hem hiervoor
zijn hele leven een salaris betaalde.
Ambassadeur dr. Zairin Zain belde. Hij herinnerde me eraan ten alle tijden objectief
te zijn en dit nooit uit het oog te verliezen. Over Luns zei hij: ‘Als jij maar volhoudt.’

14 juli 1973
Heb nog eens de aantekeningen die ik maakte van de voornaamste gesprekken met
Ronald Gase doorgekeken. Een student van 22 jaar loopt hier binnen om mij te vragen
een lezing in het Cleyndert Theater te geven. Een paar weken later loopt hij de deur
bij Willem Drees plat en heeft hij een dijk van andere ‘Haagse regelaars’, zoals hij
ze noemt, gesproken. Drees heeft nu tegen Gase gezegd dat prins Anak Agung Gde
Agung bij een gesprek met hem in het verleden gezegd zou hebben: ‘Hebben jullie
niet één of andere loslopende luitenant die Sukarno kan doodschieten?’ Ik zie hier
een openlijke chantage-poging van Drees in om Anak Agung de mond te snoeren,
omdat Drees wel degelijk tegen de Indonesiër heeft gezegd dat hij nu besefte dat
Luns hem inzake de Conferentie van Genève had misleid. Drees heeft ook de student
Gase onder druk gezet, dat niets van wat ze bespraken naar buiten mocht komen. Ik
acht het verantwoord om dit detail alsnog in Den Vaderland Getrouwe op te nemen,
ongeacht hoe Anak Agung, Drees of Gase hierop zullen reageren. De smerige
spelletjes moeten worden doorgeprikt. Basta.
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Peter was hier. Hoe komen mensen toch aan elkaar? Hij kon weer niet slapen, stond
midden in de nacht op om boterhammen te maken en bij gebrek aan wat anders een
fles bier te drinken. We waren elkaar in de stad misgelopen. Er zijn onderhuidse
spanningen omdat hij naar een vriend in Californië gaat. Of eigenlijk twee, zowel
naar het model Richard als een andere vriend, Dane. Hij kocht een boekje van
Hermann Hesse dat ik graag wilde hebben.204 Het was onze laatste dag voor zijn
vertrek, maar omdat een andere oude vriend uit Canada was overgekomen moest hij
eerder naar Tilburg terug. Ik vond dit moeilijk te verstouwen. Nog meer onaardigheid.
‘Ik wou dat ik je nooit ontmoet had,’ zei hij zelfs. Op andere momenten waren we
close en was alles okay. Uiteindelijk vertrok hij in een taxi, want hij wilde niet naar
het station weggebracht worden. Ik trilde over mijn hele lichaam toen ik hem zag
wegrijden - tears inside. Ik zie Casper liever ook niet en belde hem dat ik een
zomergriepje had.
Mijn liefde is mijn boek. Ik stop ermee om te proberen via affecties alles
zaligmakende gevoelsrelaties te leggen, te zoeken, te proberen tot stand te brengen.
Ik distantieer me van alles en iedereen op permanente basis. Altijd zullen dit soort
nare botsingen terugkeren, waar ik niets positiefs, niets om van te leren in zie. Het
was weer precies dezelfde scène als toen hij in 1968 plotseling uit Amerika terug
naar Nederland moest. We hebben onze gevoelens en de eruit voortkomende
uitbarstingen soms niet meer in de hand. Je kwetst elkaar alleen maar. Het doet
ontzettend pijn, beyond description zelfs. Het beschadigt hem en mij en het leidt tot
helemaal niets.205
Mijn werk en schrijven leiden af, maar op het moment dat ik ermee stop val ik
diep terug in de waanzin van deze laatste botsing. Als elkaar zes jaar kennen dit soort
scènes om eigenlijk niets moet opleveren, dan hoeft het van mij niet. I do not want
to be close to anyone ever again. En ik houd ermee op relaties proberen in stand te
houden aan de hand van de ‘restanten’ van voorbijgegane affecties. Althans, ik zal
voortaan relaties hebben zonder illusies of dromen, met open ogen, en bij voorbaat
een romance-voor-het-leven uitsluitende. Nu zit ik al urenlang op de rand van een
tranendal en besef dat wat allemaal bovenkomt bij dit afscheid met Peter, diep in de
catacomben van de mind opgeborgen lag.
De realiteit van het leven is even wreed als de natuur zelf. Het bestaan is voor
dromers. Casper belde hoe het met me was. Hij
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had anderhalf uur getrimd. Hij vroeg of Peter bij me was. Ik zei: ‘Ja, maar hij is even
weg.’
‘Doe hem in ieder geval mijn groeten.’ Hij heeft een nieuwe Haagse vlam die hem
de les leest. ‘Ik leer tenminste iets van haar.’

15 juli 1973
Abominabele nacht. Peter gaat er vanuit dat dergelijke rampzalige ervaringen mensen
juist dichter bij elkaar brengen. Ik voel me erdoor verpletterd en weet niet hoe deze
pijnlijke ervaring weer in acceptabele banen te leiden.
Mam belde. Zij leek wat opgewonden. ‘Er is iets bijzonders gebeurd,’ zei ze.
‘Zoals je weet komt er voor het eerst een waterlelie in de vijver uit.206 Na vertrek van
tante Jetty ging ik kijken en wat zag ik? Een springlevende kikker die op een lelieblad
zat. Ik heb hem Kalimero gedoopt.
‘Waarom?’
‘Kali is geassocieerd aan water. Hij kan uitstekend zwemmen. Ik ben als de dood,
dat hij gaat verhuizen.’
‘Denkt u dat die kikker gezelschap heeft of alleen naar uw vijver is gekomen?’
‘Ik hoop nu maar dat het er twee zijn, maar ik heb er maar één gezien.’ Wie weet
werkt het sprookje van de prins en prinses die eeuwig samen bleven voor kikkers
wel. Wat een goddelijk contrast, dat gesprek met mijn moeder midden in mijn
dramatische ervaring met Peter. Mam vroeg vervolgens naar hem: ‘Is Peter al weg?’
‘Ach, wat jammer, ik had hem nu willen bellen om hem een goede reis te wensen:
maar ik ben laat omdat mijn haar in bad kletsnat is geworden.’

16 juli 1973
Adi Ichsan belde. Guruh Sukarno had hem geschreven dat er werd gewerkt aan het
rapport dat generaal Sabur had toebehoord en dat zijn zoon inderdaad aan mij zou
willen geven. Wat zou ik dankbaar zijn, wanneer ik dit document voor Bung Karno,
Sabur - en voor Indonesië - zou kunnen publiceren.
Ging naar Bilthoven. Mam nam mij onmiddellijk mee naar Kalimero. En warempel.
Daar zat de kikker. ‘We hebben vandaag ook weer een eerste Vlaamse gaai op bezoek
gehad,’ zei mam. Zij was in high spirits en genoot van ons etentje buiten. Ik ben
dankbaar dat ik nog steeds van haar kan genieten en dit voor haar kan doen.
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Penthouse207 heeft een opzienbarend artikel van George O'Toole, die heeft ontdekt
dat er een Psychological Stress Evaluator is ontworpen die ‘with a high degree of
reliability can listen and tell whether or not a person is lying’. Deze werd ontworpen
door twee voormalige luitenant-kolonels van de Amerikaanse legerinlichtingendienst,
wat me geen recommandatie lijkt voor de waarde van het instrument. De twee heren,
Allan Bell en Charles McQuinston, runnen het bedrijf Dektor Counterintelligence
and Security. Eens een spy always a spy. O'Toole heeft taperecordings van 22
personen rond de JFK-moord verzameld en door de PSE gejaagd. Het zou de eerste
leugendetector zijn die reageert op bandopnamen, waardoor ook reeds overleden
personen, als Lee Harvey Oswald, kunnen worden getest. Na pagina's lang geklets
concludeert O'Toole aan de hand van zijn PSE- machine:208

1. Oswald owned a rifle.
2. A bullet fired from that rifle was found on Governor Conally's stretcher
at Parkland Hospital.
3. Bullet fragments alleged to have been found in the presidential limousine
also came from Oswald's rifle.
4. At least one eyewitness believes he saw gunsmoke on the grassy knoll,
but another is equally certain no shots came from that direction.
5. Oswald shot and killed Officer Tippitt.
6. At least one member of the Commissions's staff really believe in the
validity of the Warren Report.
7. Jim Garrison had little or no case against Clay Shaw.

17 juli 1973
Het is koud. Voel me triest en eenzaam.
Ging met mam buiten eten. Ik had haar de Suite Bergamasque van Debussy
gebracht die zij in haar geheel had doorgespeeld.
207
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Frits Böttcher maakte bekend dat de werkgroep Toekomst van de stichting
Maatschappij met concrete aanbevelingen zal komen voor een milieubeleid tot het
jaar 2000. Ook dit onderzoek is als gevolg van het Club van Rome-Rapport
totstandgekomen. Behalve Böttcher, die als gespreksleider optreedt, zitten er in: dr.ir.
W.J. Beek (Unilever), prof.dr. ir. P.M.E.M. van der Grinten (DSM), drs. P.L. Justman
Jacob (Hoogovens), dr. H.J.G. Meijer van Philips (die me een aantal keren opbelde
om van zijn enthousiasme voor mijn werkzaamheden te getuigen), drs. H. Langman
(oud-minister van Economische Zaken), prof. dr. J. Pen (die een voortreffelijk arti-

Willem Oltmans, Memoires 1973

165
kel over mijn Club van Rome-boek schreef), professor Jan Tinbergen en mr. G.A.
Wagner (Shell) evenals dr. J. Zijlstra (Nederlandsche Bank).
Hans Beynon, Indonesië-redacteur van de Volkskrant en oud-Nijenrode-kameraad
(Indische jongen) heeft een zevenkoloms groot artikel aan het boek van Dake gewijd.209
Grappig dat hij erboven zette: DE MISLUKTE COUP VAN ANTONIE DAKE. Beynon wijst
uitvoerig op de verwoede pogingen van het Suharto-regime om Bung Karno zwart
te maken. Daarom zou het voor de coupgeneraals wel degelijk van belang hebben
kunnen zijn het befaamde Widjanarko-rapport van president Sukarno's voormalige
aide-de-camp flink te vervalsen om de nog sterk levende ideeën van Bung Karno
verder in een kwaad daglicht te plaatsen. Maar uiteindelijk maakte Beynon zich er
met een jantje-van-leiden vanaf door te schrijven dat ‘men geen sinistere, noch zeer
strategische en uitgekiende plannenmakers achter de hele gang van zaken (op 30
september 1965) hoeft te zoeken.’ Voor hem is het gewoon één grote
janboerenfluitjes-vertoning geweest van paniekreflex en contrareflex op een bijzonder
klungelige stunt (van kolonel Untung om samenzwerende generaals op te laten
pakken, te vermoorden en in een krokodillenput te werpen).
Was het maar zo eenvoudig om je van dergelijke rampzalige moorden, net als de
moord op JFK in Dallas, met een slap smoesje af te maken. Niet alleen was er al
jarenlang sprake van een geplande coup door de groep rond generaal Nasution210, en
werden er vijf aanslagen op Sukarno gepleegd. En waarom geen op Suharto? Omdat
Suharto door de moordenaars van de CIA niet alleen wordt gesteund, maar tevens
met miljarden dollars door de VS, Nederland en andere rijke landen in het zadel wordt
gehouden. Eerder georganiseerde militaire opstanden in de jaren vijftig waren reeds
tegen Sukarno gericht. Wanneer het waar zou zijn, zoals Beynon denkt, dat een stel
boerenpummels de coup van 1965 zouden hebben georganiseerd, waarom is dan acht
jaar later nog altijd niet duidelijk wat deze amateurs in 1965 dan precies hebben
uitgehaald? Ik vrees dat Beynon in de klasse journalisten valt - als Henk Hofland die de gemakkelijkste weg kiezen en dan maar liever concluderen dat het Warren
Rapport over Dallas de waarheid moet zijn, ook al kan een kind op zijn vingers
natellen dat we met een
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complot te maken hebben. Daarom is het boek van Dake van nul en generlei waarde.
Dewi Sukarno vroeg me mijn intimidatie-kostuum mee te nemen. President Ali
Bhutto van Pakistan was in Zwitserland. Francisco en zij wilden een diner voor hem
geven. Donderdag zal ik in Gland zijn.

18 juli 1973
Er komt een vliegtuig over. Waar zou Peter zijn? Wat gaat er in hem om? Hij lijkt
oneindig ver weg in Californië.
Expresse van Guruh Sukarno.211 De zoon van generaal Sabur is in het bezit van
het document over de coup van 1965. Mevrouw Hetty Sabur geeft Guruh de indruk
zich niet te herinneren mij in Parijs het stuk te hebben toegezegd. Keep my fingers
crossed dat het hem zal lukken het rapport in handen te krijgen. Ik antwoordde
onmiddellijk per expresse.
Dineerde met mam. Casper Bake belde me bezorgd op, maar ik zie liever niemand.

19 juli 1973
Mam verbaast mij voortdurend. Zij gaat eerst aan de piano zitten en het huishouden
komt later wel. Of zij waarschuwt: ‘Neem geen lifters mee: je weet het nooit.’ Of:
‘Wie past er nu op je huis?’ Ik vergeleek het bezoek van generaal Van Heutsz aan
Wilhelmina op Het Loo en het bezoek van Suharto aan Juliana op Huis ten Bosch.
Zij vroeg zich af of de twee bezoeken vergelijkbaar waren. Ik werd even boos, maar
ze had natuurlijk gelijk. Vandaag was de kikker Kalimero spoorloos, waar zij zich
zorgen over maakte.
Gelukkig heeft Casper eindelijk gedaan wat ik hem allang op het hart drukte:
veiligheidsgordels laten aanbrengen.
Gerard Croiset vertelde in Zwitserland Genzen aan de groei helemaal gelezen te
hebben. Het is niet zo goed met zijn gezondheid.
De heer Van Doesburg van de ambassade in Peking was naar het Chinese Ministerie
van Buitenlandse Zaken gegaan, maar had te horen gekregen dat het quotum te
ontvangen journalisten voor 1973 vol was.
Ronald Gase wandelde binnen: ‘Dag my love’, zei hij nota bene. Hij heeft
voortdurend nieuwe ideeën om zijn onderzoekingen voort te zetten.
Heb als afscheid een bloem uit mams tuin bij het graf van vader gebracht.
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20 juli 1973
Ben met de auto op weg naar Genève via Parijs. De kap is neer. Ik luister naar
Rachmaninov. Soms lijkt het of ik betoverd ben. Dan hoor ik Peters stem: ‘Er kan
toch niets uit de auto waaien?’ Het is af en toe of hij naast me zit. Waren we lief uit
elkaar gegaan, dan zou het nu misschien weer anders zijn geweest. Beangstigend.
Mensen en hun gedrag op de snelwegen zijn soms niet te geloven: wat inhalen,
inhouden, elkaar snijden en zich in de naad getast voelen wanneer een andere auto
niet alleen sneller rijdt, maar ook een betere motor heeft, dus ook sneller kan rijden.
Het is eigenlijk een wonder dat het dikwijls allemaal zonder ongelukken afloopt.
In Natua stuurde ik een kaart naar mam, na twaalf uur te hebben gereden. Zou
dagenlang willen schrijven. Ben ook nog steeds met mijn manuscript bezig. Als ik
erin lees kom ik steeds weer tot de slotsom dat het beter zou kunnen, krijg nieuwe
ideeën en blijf veranderen. Overal vind ik fouten in de tekst, waar ik ook blader.
Ronald las de passage over Willem Drees, die nu beweerd had dat prins Anak Agung
Gde Agung hem zou hebben gezegd of hij geen luitenantje had die Bung Karno zou
kunnen doodschieten. Gase: ‘Je had het mooier kunnen maken, want Drees zei dat
Anak Agung had gezegd “om die man overhoop te schieten”.’
Vroeg Bruna mijn Grenzen aan de groei-boek naar dr. W. Drees te sturen.

21 juli 1973
Gland, Villa Rajada
Op Villa Rajada kreeg ik een hartelijke ontvangst. Dewi was aan de telefoon en sprak
Japans. Francisco keek als gewoonlijk televisie. Ook de Franse ontwerper uit Parijs,
die ik eerder bij Dewi ontmoette, was er. Hij logeerde met zijn Japanse vriendje
eveneens bij Dewi. Ik vind zijn ontwerpen horreurs. Wat ziet Dewi in die jongen?
Karina (6) rende rond, lovely and cute. Ik zoek altijd haar vader in haar. Karina
had gezegd dat er ter ere van mij een klein vuurwerk diende te worden afgestoken.
Er volgde een woordenwisseling over dit project, maar tenslotte verzorgden de Franse
en Japanse jongen samen een hoeveelheid knallen op het gazon tussen de villa en
het meer van Genève. De collie, Mistral, schrok zich een ongeluk en ontsnapte door
de voordeur. Later belde een boer op dat Mistral was gevonden. Francisco ging hem
in een Jaguar halen. Ik vroeg me af of Francisco het dier
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had geslagen, want het kwam bij mij zitten, likte mijn handen en jankte heel zachtjes.
Ik verbaas me eeuwig over dieren en hun dierentaal.
Karin raakte door het vuurwerk zeer opgewonden. Ze rende heen-en-weer en riep:
‘Vive la Suisse...’ Het was maar goed dat Bapak zijn kind dit niet kon horen uitroepen.
Men had eveneens op Peter gerekend, want de huisknecht/tuinman was in Genève
voor negen personen een diner gaan halen in een Japans restaurant.
's Morgens hadden wij samen president Ali Bhutto van Pakistan ontmoet. Hij had
gevraagd: ‘What happened to that famous book of yours?’ Over Richard Nixon had
hij opgemerkt: ‘They are not killing him at once, but bit by bit.’
Terwijl we allemaal zaten te eten was Dewi druk bezig in een kleine rode Japanse
dictionaire enkele woorden op te zoeken. Ze spraken over een nieuw ballet dat in
Parijs werd opgevoerd, waarbij het publiek geleidelijk de zaal was uitgelopen. De
compositeur was letterlijk flauwgevallen. Ik begrijp dat Dewi nu artikelen schrijft
voor een Japans damesblad. Zij maakt haar eigen illustraties. Ze bracht een stapel
Japanse bladen aan de eettafel.
Later spraken we samen over haar boek. Zij vertelde nu de gebeurtenissen op 1
oktober 1965 op een rij te hebben gezet. Zij had Masagung in Jakarta gevraagd haar
een lijst te bezorgen van alle buitenlandse reizen die Bung Karno ooit had gemaakt,
evenals een lijst van alle staatsbezoeken aan Indonesië, want dit zou veel
herinneringen bij haar terugbrengen, ‘zoals Einsteins geheugen’, zei ze. Francisco
kwam er tussen: ‘But if you write for instance, how Japan financed Indonesian
students to riot against Bung Karno what is the result? I would like to continue to
live here quietly,’ aldus haar aanstaande echtgenoot. Hij zei het echter op een
schertsende toon doelend op nog meer TV-ploegen op zijn buitenhuis. Dit lijkt
trouwens zijn geaardheid. Sliep als een blok. Het regende en onweerde de hele nacht.
Peter was in mijn gedachten. Sliep in dezelfde kamer en hetzelfde bed waarin ik met
hem samen was geweest. Naast mijn bed stond een door Karina geschilderd asbakje
met de woorden Papi-Karina. Het maakte me melancholiek. Ik droomde dat Hetty
me vertelde dat haar broer Wicher de Marees van Swinderen nu kaal was. Aurelio
belde dat hij naar Genève kwam. De tuinman kwam binnen met een pieterige
schildpad. Karina vond het maar eng.
In de vensterbank lag een tor op zijn rug. Ik vroeg Karina het dier in de tuin te
brengen. Dat zou haar vader ook gezegd heb-
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ben. ‘Mais c'est un animal méchant, il mange des fleurs,’ zei ze. Ik vroeg wie haar
dit had verteld. ‘Madame Azuma,’ zei ze. ‘Okay, let Mrs Azuma kill it then.’
‘Tuer l'animal avec un couteau?’ vroeg ze nog onder het weggaan. Even later
kwam ze terug. ‘Azuma l'a tué avec de l'eau.’ ‘If it is a hostile animal, you should
still bring it in the garden and let the birds eat it.’ Ze ging weer weg om haar
verzorgster dit mee te delen.
‘Tu as raison,’ zei ze, toen ze terugkwam.
De tor kwam ter sprake tijdens de lunch. Dewi zei: ‘Mrs Azuma killed it so it
would not make babies first.’
Mij waren de honderden stroken ritselend zilverpapier in de mooie, grote bomen
rond het huis opgevallen. Ik vroeg waar ze voor dienden. ‘Because, madame was
disturbed by the singing birds in the early morning,’ vertelde Francisco.
‘I prefer to hear fighting cats than these big grey birds you have at Lake Geneva,’
Aldus Dewi.
Francisco en Karina vertrokken in Dewi's Rolls Royce naar de stad.
Na het diner trokken Dewi en ik ons terug in haar werkkamer. Toen liet ze me iets
zien waarvan ik niet had kunnen dromen: brieven van Bung Karno aan haar
geschreven van 1 tot en met 8 oktober 1965. Op 3 oktober 1965 wist de president
nog steeds niet waar generaal Yani was. Op 5 oktober schreef hij dat Subandrio en
Johannes Leimena niet wilden dat hij de begrafenis van de vermoorde generaals zou
bijwonen. Intussen had Dewi in die fatale dagen van de generaalscoup dagelijks met
generaal Nasution gecorrespondeerd zonder dat Bapak dit wist. Toen Bung Karno
achter die correspondentie kwam had hij Dewi bij haar nek gegrepen en geroepen:
‘Nasution heeft mij vijf keer willen vermoorden...’212
Ons gesprek beleefde ik als een uiterst emotionele aangelegenheid.

Genève, Gare
Af en toe ontsnap ik naar hier om wat op mijn gemak te schrijven. Philip Toynbee
beschrijft in de Observer213 het tweede deel Memories van Sir Julian Huxley. Ik zie
beide heren weer voor mij. ‘We can detect from this book,’ schrijft professor Toynbee,
‘that within the armour of his knighthood, underneath the panoply of his public roles,
there is a private Julian struggl-
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Wat natuurlijk ook waar was: in de jaren vijftig liet Nasution al kanonnen op het paleis
richten.
The Observer, 22 juli 1973.
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ing to get out. I have no doubt that this interesting and lovable creature is present to
his wife, his children and his close friends: it is clear that it was delightfully present
in the company of his brother, Aldous Huxley. The pity, for us, is that Sir Julian has
not allowed us to see behind the armour and the decorations...’ Ze zullen over mijn
dagboeken kunnen schrijven wat ze willen later, maar niet dat ik ze in de closet heb
geschreven.
In de brieven van Bung Karno waren zinnen als ‘Wisma Jaso214 without you is
without soul...’ (Ik zou dit hebben kunnen schrijven over Amerbos zonder Peter.) Ik
zag ook een brief uit begin 1969, waarin Bung Karno schrijft of er geen mogelijkheid
was dat zij elkaar voor zijn verjaardag op 6 juni 1969 - al was het maar op het
vliegveld in Jakarta - zouden kunnen ontmoeten. Ik wilde niet verder lezen, want het
greep me zeer aan dat Bung Karno, de held van de Indonesische vrijheid, sprak over
‘vrij’ en ‘niet vrij’ zijn in zijn eigen land. Nu was hij geen gevangene van de
kolonisator maar van zijn landgenoten die hem hadden verraden en verkwanseld. Ik
was geschokt. Compleet. Het drong nu pas diep tot me door in wat voor een toestand
Sukarno zich in zijn laatste dagen moet hebben bevonden. Deze brieven zijn
belangrijk. Bung Karno herhaalt en herhaalt en herhaalt hoeveel hij van haar houdt.
Ik zie deze brieven puur als historische documenten. Ik kreeg visioenen van wat we
ermee zouden kunnen doen, vooral om de smerige propaganda van dit stelletje
rotgeneraals te ontzenuwen en te bestrijden. Bijvoorbeeld dat Bung Karno generaal
Yani zou hebben laten vermoorden.
Ik was ook getroffen door Bapaks liefste wens Karina te kunnen zien. Het schijnt
dat Dewi er bovendien in is geslaagd, via die fijne mijnheer Masagung, de brieven
van Bung Karno aan Hartini te ontfutselen. Eveneens onthutsend vond ik een andere
brief uit 1968 dat Bung Karno met mevrouw Hartini was overeengekomen dat Dewi
terug kon komen naar Jakarta en waarin regels stonden over bezoeken aan recepties.
Hij zou een nieuw huis laten bouwen voor Ibu Hartini, ‘maar niet groter dan Wisma
Jaso.’ In een andere brief had Dewi een naam weggehaald van iemand die Bung
Karno had omschreven als met de CIA te zijn verbonden, terwijl Dewi zei met
zekerheid te weten dat die persoon onschuldig was.
We hadden een lang indringend gesprek over generaal Nasution, die ik er trouwens
niet voor aan zie dat hij Bung Karno echt zou hebben willen vermoorden. Afzetten
als president ze-
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Dewi's huis in Jakarta waar Suharto de voormalige president heeft laten wegrotten, er is geen
ander woord voor.
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ker, maar dood maken, zoals Suharto bewust zou nastreven, nee. Toch heb ik Dewi
nauwkeurig en in detail ingelicht over de jaren dat meneer Ujeng Suwargana op
papieren, waaruit bleek dat hij de persoonlijke medewerker en afgezant van Nasution
was, de wereld rond reisde met de mededeling dat Nasution Bung Karno zou gaan
vervangen. Zelfs Schmelzer vermeldt thans in zijn boek dat Den Haag er van op de
hoogte was dat Bungkarno zou gaan verdwijnen. Ik ben er zeker van dat ook Werner
Verrips namens zijn vriendjes onder de generaals als Yani, Pandjaitan en Parman
(waarvan is bewezen dat zij vrienden van Verrips waren), Robert Kennedy, Walt
Rostov, ambassadeur Van Roijen en alle andere autoriteiten, die hij verifieerbaar
heeft bezocht, eenzelfde verhaal op de mouw heeft gespeld. Tenslotte was eveneens
komen vast te staan dat Verrips zelf eens - en voor mij geldt eens CIA altijd CIA voor de CIA had gewerkt, en misschien nog wel werkte toen hij bij Sassenheim
verongelukte. Dewi wist hier kennelijk allemaal niets van. Ik merkte dat ze me
geloofde en wist dat ik feiten aandroeg. Zij was er steeds van uitgegaan dat Bapak
het wat Nasution betreft volkomen bij het verkeerde eind had gehad. Nu begreep zij
dat er meer aan de knikker was geweest dan zij had vermoed. Ons gesprek deed me
opnieuw beseffen in wat voor madhouse Bung Karno de laatste jaren van zijn bewind
had geleefd. Het Istana Merdeka moet een onontwarbaar wespennest van intriges en
smerig gekonkel zijn geweest.
Daarop stelde Dewi me een in haar ogen blijkbaar kardinale vraag: ‘Whom do
you think did Bapak hate most in life, the one and only person perhaps he really
hated?’ Ik dacht snel na en probeerde te bedenken wie zij dacht dat Bung Karno tot
in het merg van zijn botten had gehaat: ‘Fatmawati’, zei ik.
‘Exactly,’ aldus Dewi. ‘And then see how he writes in his book with Cindy Adams
about her, trying to be elegant.’
‘Ibu Dewi, you did the same. You decided to be ladylike in your meeting with Ibu
Hartini in Jakarta. Don't forget, Bapak had to pacify also the feelings of five of his
children,’ antwoordde ik.
Vervolgens vertelde zij dat Bung Karno op een ochtend, tijdens een
ontbijtbijeenkomst op het paleis, in zijn stoel zittend was flauwgevallen en achterover
viel; het bloed was uit zijn hoofd weggetrokken. Dat hij de avond van 30 september
ook zou zijn flauwgevallen noemde zij een verzinsel en onwaar.215
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Emile van Konijnenburg zou mij verzekeren dat Bung Karno hem had gezegd wel die avond
te zijn flauwgevallen. Toen Bapak bijkwam had hij een oefening in het Nederlands gedaan
om zijn geheugen te controleren.
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Dewi vertelde hoe direct na de coup van 1965 op een ochtend om 10.00 uur dr.
Subandrio haar slaapkamer op Wisma Jaso was binnengelopen, aan het voeteneinde
van haar bed was gaan zitten en hysterisch in huilen was uitgebarsten: ‘I can't live
without him if he dies.’
‘Of course, Subandrio would have been nowhere without Bapak: he was a nobody
without him,’ zei ik. En ik zal nooit vergeten hoe ik in 1957 tijdens een persoonlijke
audiëntie op het paleis president Sukarno heb gewaarschuwd dat Bandrio hem toen
al bedonderde, zoals ik zelf had ontdekt. Maar Bung Karno zag het gewoon niet en
heeft het nooit gezien. Hij heeft mijns inziens een belangrijk deel van zijn vroegtijdig
aftreden te danken aan deze meneer.
Mevrouw Wardojo, president Sukarno's zuster, heeft tegen Dewi gezegd: ‘Perhaps,
he would not have died, if you had come back to Indonesia earlier.’ Volgens Dewi
zou de brief van president Sukarno aan haar over de getroffen regeling met mevrouw
Hartini Sukarno het bewijsstuk vormen dat niet het Indonesische leger Dewi uit
Indonesië heeft weggehouden, maar mevrouw Hartini. Geloof hier niets van. Dewi
schijnt de periode te zijn vergeten waarin zij vanuit Tokio president Sukarno om
echtscheiding had gevraagd. Bung Karno antwoordde haar toen in één regel: ‘You
can have it.’ Ik kan niet zeggen dat ik, sinds ik haar in 1970 leerde kennen, onder de
indruk was van haar verlangen naar Indonesië en Sukarno. Haar luxe leventje in
Parijs, inbegrepen de dagelijkse bezoekjes aan de schoonheidssalon in het Plaza
Athenée hotel aan de overkant van haar flat, betekende veel voor haar.
Zij vertelde dat zij op een dag in aanwezigheid van minister Subandrio ruzie met
Bung Karno had gehad over de kwestie-Maleisië. Dewi was fel gekant tegen de
confrontatiepolitiek met Kuala Lumpur, waardoor de onrust rond de president in
1964 verder moet zijn toegenomen. Maar het gevolg van die botsing was dat, toen
Dewi door Subandrio werd teruggereden naar Wisma Jaso, hij tijdens de rit haar
bedtime stories vertelde over Bung Karno en Hartini. ‘The cold water ran over my
back,’ vertelde Dewi, ‘since it showed to me the game Hartini was playing with
Subandrio, while as the wife of the President she should have kept him at arms
length...’ Dewi hield er kennelijk geen rekening mee dat het zeer goed mogelijk zou
zijn geweest dat Bung Karno in zijn uitzonderlijke openheid zelf schertsend
opmerkingen over zijn lirfdesleven had gemaakt. De haat en nijd die Dewi ten aanzien
van Hartini voelde was dermate overheersend, en haar ambivalentie ten aanzien
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van de Islamitische meer-vrouwencultuur zo diep - ondanks haar vrome woorden
dienaangaande: ‘if it gives him pleasure let him have other wives’216 - dat deze emoties
haar ongetwijfeld parten speelden bij haar uitlatingen over Hartini. Ook omdat zij
uitstekend besefte nooit ofte nimmer de intieme band tussen twee Javanen, zoals
tussen Bapak en Hartini, te kunnen evenaren. Dewi representeerde de intimiteit en
gevoelswereld van de westerse helft van Bung Karno's brein; Hartini de mentale
navelstreng met de bodem van Java.
Nadat president Sukarno tijdens de ontbijtontmoeting was flauwgevallen, had het
paleispersoneel het gerucht verspreid: ‘That it was my fault, since I supposedly
screwed him too much, and was actually trying to kill him...’ Zij vervolgde: ‘I had
not even been with him the night before. But then I realized I was in constant danger
with these people.’
Een andere brief van Bung Karno gaf aan dat generaal Sabur zich ongepast
tegenover Dewi had gedragen, zich misschien zelfs avances tegenover haar had
gepermitteerd, waarvoor de president hem een uitbrander had gegeven en hem had
opgedragen haar zijn excuses te maken. Terwijl Dewi en ik tot diep in de nacht zaten
te praten - zij is nu eenmaal van nature een nachtbraakster - zag ik Bung Karno's
leven zich in die laatste jaren voor de coup voor mijn ogen ontrollen. Dat waren de
jaren dat Subandrio me uit Indonesië weerde. Als hoofd van de Indonesische CIA
had hij er de macht toe. Men had Sukarno leugens over mij verteld. De president
twijfelde kennelijk zelf, zoals ik eerder beschreven heb, tot ik met behulp van het
Indonesische leger en kolonel Sutikno Lukitodisastra in 1966 terugkeerde en Bapak
en ik zich weer met elkaar verzoenden. Ik begin me beter dan ooit te realiseren hoe
tumultueus die jaren 1963 tot 1965 voor hem moeten zijn geweest. De
Irian-Baratcampagne was afgesloten. De Maleisië-confrontatie begon. Dit hing nauw
samen met Sukarno's totale afwijzing van de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam
voor een oorlog die, zoals hij mij herhaaldelijk uiteenzette, gebaseerd was op
imperialistisch en kolonialistisch denken. Tenslotte had hij zich een leven lang ingezet
voor het uitroeien van buitenlandse overheersing vis-à-vis Azië. Zijn
solidariteitsgevoelens ten opzichte van Hanoi - of de bondgenoten van Vietnam,
China en Noord-Korea - had niets te maken met het feit dat dit
Marxistisch-leninistische staten waren. Voor Bung Karno was de strijd tegen het
uitdelen van de lakens in Azië door Washington of Londen in Maleisië
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nog altijd niet beëindigd. Den Haag was door Bung Karno knock-out geslagen. Nu
nog Maleisië en dan zouden de Aziaten gezamenlijk de Amerikanen in Vietnam
verpletteren. Hij gebruikte immers het woord ‘verpletteren’ soms knarsetandend
tegenover mij. Maleisië was voor de president een unvollendete neokoloniale
symfonie. Daar begreep Dewi allemaal geen moer van. Helaas begrepen vele
Indonesiërs er evenmin ene moer van, zodat het gemakkelijker werd voor de
Amerikaanse interventionisten en de CIA op de stommelingen onder Sukarno's eigen
machtsapparaat in te gaan spelen. Dit intrigespel produceerde de coup van 1965 en
de manipulaties van een benedenmaatse figuur als Suharto, die niet in staat was Bung
Karno's nationale en internationale leiderschap te doorgronden of te begrijpen.
Wat mij vannacht, pratende met Dewi aan het meer van Genève, acht jaar later
steeds duidelijker werd, is dat Bung Karno geleidelijk de controle over zijn
overredingskracht moet hebben verloren zodat hij geen duidelijke meerderheid in
zijn eigen omgeving mee kon krijgen in zijn visie over Zuidoost-Azië en de wereld.
In de kwestie van de Papoea's was het eenvoudig geweest: het laatste stuk
Nederlands-Indisch grondgebied was nog niet bevrijd. De kwestie-Maleisië was
minder gemakkelijk te volgen. Bovendien: voor Amerikanen en de op een
anticommunistische kruistocht gerichte beleidsvormers in Washington betekende
solidariteit van Bung Karno met Hanoi (of Peking en Pyongyang) dat hij bezig was
Indonesië aan het wereldcommunisme uit te leveren. Ik weet dat voor president
Sukarno zijn steun aan Hanoi in de strijd tegen de Amerikanen niets, absoluut niets
te maken had met Sukarno's zogenaamde heimelijke pro-communistische bedoelingen.
Geen haar op zijn hoofd dacht er over Indonesië in een communistisch
bondgenootschap te trekken. De stommelingen in Washington, die überhaupt nooit
de werkelijke betekenis van Bung Karno's Bandung-concept van niet-gebondenheid
hadden begrepen, keerden zich met hun supergeheime maffia-CIA-moordapparaat
tegen de voornaamste leider van ongebondenheid in Azië. Zij collaboreerden met
kaffers uit Bung Karno's eigen omgeving teneinde Indonesië om te vormen tot een
marionet van het Westen, en van westerse financiële en economische belangen. Dat
is wat er in 1965 in Indonesië gebeurde. Dat is wat de vijanden van de
niet-gebondenheid op het wereldtoneel hebben bereikt door het op vijf na grootste
land ter wereld in een hoek te drijven, opdat westerse landen - en Japan - voor hun
belangen in de Indonesische archipel zouden kunnen beschikken
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over het daar aanwezige potentieel aan mensen, en hiermee ook over de gigantische
rijkdom aan grondstoffen van de Indonesische archipel.
Dewi zei me Bapaks brieven nog nooit aan een journalist te hebben getoond.
‘Maar,’ zei ze, ‘ik heb wel altijd gezegd dat ik de onschuld van Bapak kon
bewijzen.’217 Ik weet nu dat zij dit inderdaad zou kunnen. Ik wil dat ze dit dan ook
gaat doen. Heeft ook Mas Ruslan Abdulgani me niet op het hart gedrukt een deur
open te houden ‘omdat zij een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het herstel van
Bapaks goede naam”?218 Nu ik deze schat aan brieven heb gezien begrijp ik ook beter
waarom de coupgeneraals Masagung naar Parijs zonden om te onderzoeken wat
Dewi aan brieven bezat. Het gaat er nu om haar te overreden. Ik zal niet schromen
er op te toe zien dat zolang zij Bapaks naam en vaandel voert zij verplicht is een
keuze uit deze brieven zo spoedig mogelijk te publiceren. Ik zal haar erbij helpen.

22 juli 1973
Gland, Villa Rajada
Ik heb Dewi nogmaals duidelijk gemaakt dat ik als vriend naar Gland ben gekomen
om te helpen en niet om geld te verdienen. Wanneer we haar informatie zouden
kunnen verkopen zou ik het aan haar overlaten te bepalen voor welk bedrag ik erin
zou delen. Het ging er nu om ons te concentreren op hoe de laster ten aanzien van
Bung Karno door de coupgeneraals het beste zou kunnen worden ontzenuwd.
Wat ik zeer onbegrijpelijk vond, was dat Dewi in het bezit bleek van onze
telefoongesprekken, gevoerd in 1970 toen zij voor Bapaks begrafenis in Jakarta was
en ik in Tokio op haar wachtte. De bemerkingen van Suharto's inlichtingendienst
stonden nota bene in de kantlijn. Toen ik vanuit Tokio tegen haar zei dat ik bereid
was alles op alles te zetten om haar bewijsmateriaal en gedachten over wat er in 1965
in Jakarta was gebeurd in de publiciteit te brengen, vertelde zij: ‘That really helped
me: it helped me very much.’219 Zij is van mening dat dit een belangrijke reden was
geweest dat men haar uiteindelijk (in 1970) in Jakarta met rust liet.
Ik stelde haar voor een klein hardcover boek te schrijven met als pièce de résistance
de brieven die Bapak haar in de dagen van de
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Omdat ik Bung Karno in 1966 drie weken lang bijna dagelijks heb gesproken (zie Memoires
1966-1967) wist ik dit allang
Een naam die door de coupgeneraals met man en macht door het slijk was gehaald.
Dit had ik door de telefoon vanuit Tokio tegen haar gezegd met de bedoeling haar bescherming
te bieden.
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coup had doen toekomen.220 Een volkomen objectief verhaal over wat er in die
oktoberdagen in Indonesië was gebeurd, zonder per se Bung Karno te willen
verdedigen en zonder per se andermaal Suharto in zijn hemd te willen zetten. Dus
een historische analyse bestemd voor alle Indonesiërs met als indirecte uitkomst
natuurlijk wel het zuiveren van Bung Karno's naam na alle lasterpraat van Suharto's
militairen. ‘We should present our booklet as Bapak would have done, aiming at the
country and the people first of all and above all,’ zei ik tegen Dewi.
Francisco werd door Dewi afgevaardigd mij te vragen of ik vanmiddag mee wilde
naar een buitenplaats dichtbij waar Britse vrienden woonden. Ik vroeg hem me te
excuseren, want ik heb genoeg werk te doen. Tenslotte ben ik niet gekomen om aan
society lunches deel te nemen. Later heb ik Dewi en Kartika samen in mijn auto naar
de lunchafspraak gebracht. Ze vertelde een paar maal te zijn opgestaan vannacht,
omdat ze teroes221 aan ons gesprek had moeten denken. ‘That's prima,’ zei ik. ‘I think
Bambang Sugeng, the Indonesian ambassador to Tokyo was the only honorable
Indonesian I have ever known,’ merkte zij op.
‘There are more,’ antwoordde ik, en zei maar niet aan wie ik dacht.
‘Who?’ vroeg ze. Ik noemde bijvoorbeeld Sabur, maar besloot maar niets meer te
zeggen.
De ambassadeur van Pakistan belde op en vroeg Francisco Paesa om om 18.45
uur president Ali Bhutto van Pakistan in Genève te komen bezoeken.
Ik herinner me een briefje van Bung Karno aan Dewi uit 1968: ‘Who else will
send you money but me?’ Hij had tot die tijd nog steeds geld via safe channels aan
haar weten te zenden in kleine gesloten enveloppen. Zij heeft alles bewaard.
Dewi bleef verder de hele dag weg en dit is het oude liedje van Parijs uit 1970.
We moeten nu een schema uitwerken en de tijd maximaal benutten. Dewi hoopte
dat ik niet te veel over deze brieven in Den Vaderland Getrouwe zou schrijven. Ik
zei slechts te willen vermelden dat zij kon bewijzen dat Bung Karno niet schuldig
was aan de moord op de generaals.222 Toch ben ik woedend op haar dat ze deze dag
in thin air heeft laten voorbijgaan. Ik ben niet voor onzin naar Gland gekomen.
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Dit plan had ik moeten uitvoeren en me niet bepalen tot één opzienbarende publicatie in NRC
Handelsblad, 22 september 1973.
Doorlopend.
Hier heb ik me stipt aan gehouden.
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Mevrouw Azuma slooft zich de hele dag in huis uit. Karina zei heel ontwapenend
dat mevrouw Azuma nog nooit een dag vakantie had gehad sinds zij voor haar zorgde.
Mrs. Azuma plaatste een vers geknipte roos uit de tuin bij mijn bed. De bloem is zo
prachtig en geurt goddelijk.
Aurelio Peccei belde. Broer Theo eveneens. Hij is in Lugano en overweegt zich
daar te vestigen. Wat voert hij in zijn schild, nu hij bij Dow Chemical weg is?
Eindelijk, als normale mensen gaan slapen, kon ik Dewi weer op het onderwerp
van ons boek brengen en benadrukte met de grootste klem dat het erom ging een
historisch verantwoord boekje te maken. Ze schijnt er nu mee akkoord te gaan. Ze
ziet het belang ervan in.
Ze vertelde zich direct na 1 oktober 1965 te hebben ingezet Bapak met zowel
Nasution als Suharto te verzoenen. Zij bezit zelfs een prachtige foto die na de coup
van de drie mannen is genomen. Zij wilde tegen iedere prijs de banden tussen haar
man en het leger herstellen, in plaats van de nadruk te leggen op Sukarno's vroegere
toch al nauwe banden met Subandrio en de PKI. Maar nadat zij naar Europa was
vertrokken voor een fundraising campagne ten bate van een ziekenhuis hoorde zij
daar dat Bung Karno generaal Nasution van zijn post had ontheven.223 Zij was in
allerijl naar Indonesië teruggekeerd, maar het was al te laat. Ze kon er niets meer aan
veranderen. Ze was naar Europa vertrokken omdat: ‘I felt that I had done my duty
by creating Bapak, Nasution and Suharto in a perfect match.’ Toen zij echter eenmaal
vertrokken was konden de Subandrio- en PKI-left-overs weer vrolijk hun gang gaan
en Bung Karno weer naar de andere kant om te turnen.

23 juli 1973
Ontwaakte om 04.00 uur uit een droom waarin ik met enkele anderen Bapak met
man en macht verdedigde. Dronk wat water en lag na te denken over wat Dewi had
verteld. De Franse ambassadeur had een zwart koffertje met uiterst belangrijke
papieren voor haar mee het land uitgenomen. Ook de Zweedse ambassadeur had niet
minder dan negen koffers voor haar mee naar buiten gebracht. Maar zij had hier drie
lang op moeten wachten, tot hij permanent uit Indonesië werd overgeplaatst en met
zijn hele hebben en houden verhuisde.
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Bung Karno onthief Nasution eind januari 1966 als minister van Defensie. Eigenlijk nog
verwonderlijk na tien jaar lang verraderlijk handelen tegenover de president.
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Rolle, Vaud
Ben naar de bank gereden om Zwitserse franken van mijn rekeningetje in Zürich op
te nemen.
Eigenlijk is vijftig pagina's een ideale lengte voor een boekje, zoals er korte boekjes
bestaan over Henry Kissinger, McGeorge Bundy en het kleine handzame boekje van
Michael Davie over L.B.J.224 Een dergelijke uitgave kan een uitstekende spreiding
krijgen.
Waar zou Peter uithangen in Californië?
Om 14.45 uur zijn Dewi en ik inderdaad met het werk begonnen, non-stop tot
16.45 uur, dat is een begin. Wanneer we ons er werkelijk aanzetten zijn we donderdag
klaar. ‘I think some Air Force and Navy people will be happy with what I am doing,’
aldus Dewi. Heb reeds een voorwoord van een paar pagina's geschreven dat ik haar
te lezen gaf toen ik naar Genève vertrok om even weg te zijn. Ik lunchte vandaag
met Francisco alleen, omdat Dewi altijd eindeloos slaapt. Hij staat volledig achter
ons project, wat ik hem exact heb uitlegd.
Ontmoette intussen Aurelio Peccei. Hij had uit Indonesië een brief ontvangen van
Sudjatmoko dat hij niets met mij te maken wilde hebben. Beschouwde dit als een
compliment en legde Aurelio uit hoe de vork in de steel zat. Hij vertelde dat het
komende Linnemann-rapport van de Club van Rome misschien wel het
opzienbarendste tot dusverre zou worden en dat hij mij wilde betrekken bij het
schrijven ervan. Ik antwoordde: ‘Like Sudmatjoko, many Dutch people do not want
me to be connected with this work, because of my controversial reputation, but if
you insist I will do it. However I must warn you about it.’225 Verder bespraken we
de personen die ik voor het tweede deel interviews van Grenzen aan de groei zou
benaderen.
Na het diner werkte ik opnieuw met Ibu Dewi. Zowel haar emotionaliteit over dit
onderwerp als haar duidelijke oprechtheid maakte diepe indruk op mij. Ze herinnert
zich sublieme details en het ‘aankleden’ van de brieven van Bung Karno zal weinig
problemen opleveren. Zij had ook intensief aan het voorwoord gewerkt.226 Ik vertelde
haar dat Gerard Croiset eens had voorspeld dat ik aan een meer aan een bestseller
zou schrijven. Nu zaten we aan een meer te werken, dus wie weet.
Dewi zei dat toen ik naar Cointrin227 was gegaan om Aurelio te
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Michael Davie, LBJ: A Foreign Observer's Viewpoint. Duell, Sloan & Pearce, New York
1966.
Ik zou met het schrijven inderdaad niets te maken krijgen. Pas in 1991 zou ik ontdekken hoe
dit allemaal in elkaar had gezeten
Het ontwerp voorzien met Dewi's bemerkingen zit in mijn dagboek
Het vliegveld van Genève.
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ontmoeten ‘My heart beats faster, because I now realize what was happening in 1965.
May be after I write this book Guntur Sukarno will understand what has happened
to his Father.’
‘If we produce this book, many Indonesians will cry when they read Bapak's letters
to you,’ antwoordde ik.
Misschien door het gesprek met Aurelio een paar uur eerder zei ik tegen haar dat
ik het boekje samen met haar wilde schrijven maar dat ik mijn naam er verder niet
aan wilde verbinden om geen onnodige weerstanden te creëren. Daar haakte ze
wondersnel op in. ‘That's right: your name is too coloured.’ ‘Maar,’ zei ze, ‘ik deel
eenderde van de inkomsten met je.’ Ik antwoordde dat ze dan eerste de 2.000 dollar
van mijn Tokio-ticket voor de reis naar de zieke Bung Karno zou kunnen aftrekken.
‘No,’ antwoordde Dewi, ‘because I invited you to accompany me.’228
Ik neem alle tapes mee naar Holland en ga ze op Amerbos uitwerken.

24 juli 1973
Rolle, Vaud
Af en toe vlucht ik even hier naar toe om in alle rust een kopje koffie te drinken. Op
weg hierheen kwam als een wolk - ook een beetje door Mahler op de band - een
gevoel van een triestheid over me heen tot aan tranen aan toe. Ik weet dat ook Peter
Mahler intens beleeft. Hij lijkt me daar erg eenzaam in Californië onder ‘vreemden’.
Dewi vertelde dat toen zij op Istana Merdeka een avondmaaltijd met Bung Karno,
Nasution en Suharto had gearrangeerd, generaal Nasution eigenlijk bang was geweest
dat hij door een lijfwacht van het Tjakrabirawa-regiment van de president zou worden
vermoord. Hij biechtte dit later aan Dewi op.
Kartika kwam mijn kamer binnen. ‘Est-ce qu'on peut écrire une lettre à Monsieur
Sukarno et le mettre en Indonésie dans son palais?’ kwam ze nota bene vragen.
‘Est-ce qu'il peut voir la lettre du ciel?’ En zij voegde eraan toe: ‘C'est une idée, tu
sais.’ Ze zat naast me en vroeg of ik het paleis had gekend. Ik beschreef het Istana
Merdeka voor haar en hoe dikwijls ik er haar vader had opgezocht. Zij vroeg of ik
haar moeder er ook had ontmoet. Kartika spreekt prachtig Frans. Ze wandelde terug
naar Dewi en vroeg haar: ‘Why did Monsieur Oltmans and you see Bapak, and I did
not see him?’
Werkte met Dewi smoothly aan het bewerken van Bung Karno's brieven. Ik geloof
dat ze mij nu volkomen vertrouwt.
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Streep aan de balk. Mrs Azuma werd erop uitgestuurd om de brieven van Bapak te
kopiëren. Ik kan aan de lay-out van ons boekje beginnen.
Er waren weer verscheiden egels platgereden op de weg naar Rolle. Dat maakt
me altijd misselijk. De TR-6 heeft de eerste 10.000 kilometer gepasseerd. Ga morgen
naar huis. Zou er een brief van Peter zijn?
Vanmiddag stelden we samen een brief aan premier Chou Enlai op, waarin Dewi
vroeg hem te kunnen ontmoeten. We deden er een begeleidend schrijven aan de
Chinese ambassadeur in Bern bij met het verzoek haar brief aan Chou te willen
doorgeven. Soms word ik ongeduldig, omdat zij werkelijk ieder woord wikt en weegt.
Het duurt bij haar langer dan bij wie ook. Heel onverwacht zei ze: ‘I have explosive
news about Bernhard, but I want to make sure you will not attack him. I think prinses
Beatrix has a half-brother or half-sister. Karina has played with her.’
‘Is it a girl?’ vroeg ik.
‘I won't tell you until after Queen Juliana and Bernhard die.’ Zij maakte me wel
nieuwsgierig.
Belde mam dat ik er aankwam. ‘Wat een verrassing,’ riep ze. Vanavond keken
we naar Les Misérables van Hugo op televisie. Kartika bleef ook op. Ik vroeg me
ongerust af wat voor invloed het zien van al die doden, dat schieten en die ellende
op het kleine meisje kon hebben, vooral omdat ze vrijwel meteen erna naar bed werd
gebracht. Ik bracht dit naar voren, waarbij ik onmiddellijk werd ondersteund door
Francisco. Maar Dewi reageerde identiek als Peter wanneer je hem bekritiseert. Zij
werd boos en verhief haar stem. Francisco zei: ‘Why do you do this: are we discussing
this or what?’ Maar aan de andere kant waren er deze vier dagen en vijf nachten geen
problemen en viel er eigenlijk geen onvertogen woord. Het was in alle opzichten een
uitstekend bezoek.
Dewi schreef Chou En-lai op papier van Villa Rajada, wat ‘kloof’ betekent, als
van een blikseminslag.

25 juli 1973
Poligny, Frankrijk
Naast me in de auto liggen de kopieën van Bapaks brieven aan Dewi. Ik ben dan ook
vrijwel steeds in gedachten met hem bezig. Het is alsof ik precies aanvoel wat hij
haar schrijft; met eenzelfde soort diepe affectie.
Rijd dezelfde route als ik met Peter heb gevolgd toen we van Villa Rajada kwamen.
Links in een dal ligt het dorp dat ik hem

Willem Oltmans, Memoires 1973

181
toen aanwees. Ik herbeleef dit absoluut niet om mezelf te pijnigen. Het is er gewoon.
Bij de Zwitserse grens stond een douanier in een wijde cape tegen de regen. Hij
zag er zalig uit. Hij keek steeds om. Ik aarzelde om terug te rijden. Wat zijn we toch
schijtlaarzen.
Weer in Bilthoven zag mam er beautiful uit in roze, maar ik zei er niets van. Wat
zijn we toch clumsy wanneer het om de eenvoudigste emoties gaat. Ik weet niet
waarom ik vrijwel meteen met haar op gespannen voet stond, misschien was het
omdat ze vrijwel meteen begon over broer Theo, die nu voor een Amerikaans
staalbedrijf in Lugano werkt. Daarna kwam tante Jetty aan de beurt, maar zij repte
met geen woord over de trip naar Dewi of over wat mij verder was overkomen. Het
irriteerde me, wat het laatste was wat ik wilde dat er gebeurde. Ben naar Amerbos
teruggereden.
Belde Wim Klinkenberg die direct begreep dat de brieven van Bung Karno
sensationele informatie inhielden. Ambassadeur Zairin Zain zei niet te begrijpen dat
Bung Karno nog op 3 oktober had kunnen schrijven niet te weten wat er met generaal
Yani was gebeurd. Hij wilde de brief zelf lezen. Prima. Belde André Spoor om hem
te informeren, want ik heb geen zin weer naar Joop van Tijn te gaan (als in 1970 met
de Open Brief aan Suharto), want hij komt niet echt voor me op. André was zeer in
de brieven geïnteresseerd. Hij had dr. E. van Raalte op een diner ontmoet die hem
had voorgeworpen dat dr. Willem Drees had gezegd dat hij, Spoor, mij in de
Nieuw-Guinea- en Luns-affaires steunde. Spoor had dit bevestigd.
Denk voortdurend aan mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt, ook onderweg in de
auto. Ik besef dat ik volledig op haar ben afgeknapt vanwege haar geschokt-zijn dat
ik haar in het gesprek met Bibeb na al die jaren voor één keer heb genoemd. Zij
schaamde zich om mijn vriendin te zijn, dus is zij dat gewoon ook niet.

26 juli 1973
Lunchte met mam. Zij verheugt zich er nu al op naar Zürich te vliegen en naar Lugano
te gaan.
Henk Bruna en Jan Buis schenen belangstelling te hebben voor een boekje over
Sukarno's brieven.
Sprak later vijftien minuten met Dewi in Gland waar of waarin de brieven het
beste zouden kunnen worden gelanceerd. Zij noemde Paris Match. Wat kan het
Fransen schelen wat in Jakarta gebeurde? Ik dacht aan de London Times, via Anton
en Sue Koenen, Le Monde, via mijn vriend Jean Schwoebel of de NRC.
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27 juli 1973
Dewi vertelde dezer dagen dat Bung Karno haar dikwijls had gezegd dat de
Siliwangi-divisie loyaal achter hem stond. Maar Suharto had de commandant, generaal
Adjie, naar Londen gezonden als ambassadeur. Generaal Hartono was hem opgevolgd
die prompt aan de slag was gegaan met het vermoorden van vermeende communisten
en Sukarno-aanhangers. Dewi vertelde dat generaal Adjie al in Genève, reeds lang
vóór 1965, had gesproken over een mogelijke PKI-coup in Indonesië. Hij werd
opgevolgd door ambassadeur Ismail Thajeb.229 Hij had Dewi laten weten haar alleen
te willen ontvangen als de ambassadeur in Bern dat ook deed. Dit valt me eigenlijk
bitter van hem tegen.

28 juli 1973
Vreselijke nacht, one protracted nightmare. Het ging allemaal om Peter en mannen
die hem wilden hebben. Hij sliep ergens. De mannen die hem wilden omstrengelen
werden aangevallen met een kapmes door de jongen bij wie hij was, Richard Hunter?
Maar het mes werd weggeslagen. Hij wees aan waar ze Peter konden vinden, die lag
te slapen. Ik huilde verschrikkelijk in mijn droom. Je vraagt je af wat nachtmerries
eigenlijk in je ziel aanrichten. Eindelijk vond ik hem. Peter zei: ‘Ik geef nu nog wel
om jou, maar als het nog één keer gebeurt...’
Een eerste brief van Peter arriveerde uit San Francisco.230 Schreef één regel terug:
‘I love you very much.’ What else is there to say na zoveel emoties.231
Bezocht ambassadeur Zain in Den Haag. Eerst wond ik me behoorlijk op toen hij
adviseerde de brieven van Bapak ‘niet te vlug’ te publiceren. Ik moest eerst wachten.
Ik vond dit klinkklare onzin. Maar hij verduidelijkte dat het ogenblik niet gunstig
was nu de wereldmedia alleen maar oren hadden naar de Watergate-affaire en het
gedonder rond Nixon. Hij blijft twijfelen aan de mededeling van Bung Karno op 3
oktober 1965 niet te weten waar generaal Yani was. Volgens Zain was al op 1 oktober
op Radio Jakarta meegedeeld dat Yani dood was. Ik denk dat dr. Zain abuis is en
zijn geheugen hem in de steek laat.
Dr. Zain vertelde nog iets belangwekkends. Ten tijde van de Nieuw-Guinea-crisis
had hij eens twee uur met professor dr.
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Zie Memoires 1963-1964, ontmoeting in Mexico City.
Zie bijlage 25.
En bij het schrijven van deze passage in Johannesburg in 1991 wandelde Peter, die in een
flat naast me woont, met zijn Zuid Afrikaanse vriend, voor koffie mijn flat binnen.
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C.P.M. Romme, de leider van de KVP, gesproken. Hij had toen geconcludeerd dat
Luns feitelijk niets te vertellen had en een werktuig van de partijpolitiek was. ‘Dat
kan zo geweest zijn, maar al naar gelang hij langer op Buitenlandse Zaken zat werd
hij een ongecontroleerde solist, zoals Schmelzer hem typeert,’ antwoordde ik. En zo
is het natuurlijk ook.
Op weg naar Bibeps feest miste ik in een snackbar op de Scheveningse boulevard
mijn portefeuille. Omdat er maar twee andere klanten waren, twee Duitse jongens,
ben ik ze achterna gelopen om te vragen of ze mijn portemonnee hadden gezien. Ik
verdacht ze. Op het moment dat ik vroeg of ze misschien mijn geld hadden gevonden,
voelde ik in een binnenzak van het legerjack dat ik droeg mijn beurs zitten. Wandelde
terug naar de snackbar en één van de twee jongens ging eveneens mee naar binnen.
We zochten opnieuw. Ik plaatste de portemonnee ongezien op een richel en vond
hem zo terug. Ik zag geen andere oplossing. Waarom ben ik toch zo achterdochtig
en denk meteen dat ik bestolen ben? Dit is me al vaker overkomen.

29 juli 1973
Ben twee uur op het feestje van Bibeb gebleven. Rinus Ferdinandusse begrijpt dat
ik de primeur van Dewi's brieven aan André Spoor geef.
Reed met mam naar Middelbeers voor een bezoekje aan jeugdvrienden uit Bosch
en Duin, Nettie en Enk Feldhaus van Ham. Herinneringen opgehaald. Het was
gezellig. Op de terugweg aten we op station Den Bosch, omdat mam zich plotseling
onwel voelde. We stopten op weg naar Bilthoven. Haar maag was van streek. Zij
dacht dat het van de sherry was gekomen. We zaten in Brabant onder een boom in
de tuin. Ik ben bang dat het te koud is geweest. Mam moest enkele malen terug naar
het toilet. Omdat dit nog nooit is gebeurd was ik ontzettend bezorgd. Peter krijgt het
soms aan zijn maag als ik onverwachte manoeuvres uithaal op de weg. Ik had expres
niet sneller dan 125 kilometer gereden, maar misschien heb ik wel haar maagstoornis
veroorzaakt.
Later belde ik haar op, maar alles was okay.
Willem Drees heeft voor een keer betrekkelijk gewoon geschreven.232

30 juli 1973
Mam maakt het prima.
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Hiltermann noemde prins Sihanouk van Cambodja op televisie ‘een beetje een gekke
vent’. Hij omschreef de problemen in Laos en Cambodja als ‘familiekwesties van
landjonkers’. Hilterman is niet goed bij zijn hoofd. Alsof de onuitsprekelijke ellende
in die Aziatische vorstendommen hun eigen werk zou zijn. Touwtrekken vanuit
Washington, Moskou en Peking ligt ten grondslag aan de moord en doodslag in die
regio. Dat is precies wat Bung Karno's bezwaar tegen Maleisië en de oppositie tegen
buitenlandse inmenging in Zuidoost-Azie was.

31 juli 1973
Ik leef toch wel erg alleen. Ik raak er meer en meer aan gewend. Het is gezelliger
als Peter of Casper er zijn. Maar wanneer zij weg zijn is er echt niemand.

1 augustus 1973
Ronald Gase is gisteravond bij Henk Hofland geweest. Henk had gezegd: ‘Kom maar
meteen, ik ben zeer geïnteresseerd.’ Dat wel. Ze schijnen het uitstekend te kunnen
vinden, want Henk heeft Ronald uiteindelijk een stapel documenten meegegeven,
zoals brieven van Werner Verrips, Emile van Konijnenburg, Paul Rijkens, Ujeng
Suwargana, een rapport van 50-60 pagina's over de coup in Jakarta en ander
materiaal.233 Oud-minister D.U. Stikker heeft nu gezegd dat hij het eens was met
Spoor en Oltmans, dat de rol van Luns diende te worden uitgezocht. Stikker had
reeds lang voor 1962 aan minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk geschreven
over de Amerikaanse hulp op Nieuw-Guinea. Rusk had Stikker geantwoord dat er
geen Amerikaanse hulp was toegezegd. Hofland had Gase proberen te overtuigen
dat mijn werk in deze zaken ‘kabouterwerk’ was en dat Gase zelf stapelgek was om
voor de zaak warm te lopen. Trouwens Hoflands eerste vraag aan Gase was of hij
homoseksueel was.234
Gase voegde me ook nog toe: ‘Op een dag is je dagboek weg, want je zit op een
tijdbom.’ Dit maakte me boos want dit is voor mij een uitermate teer punt. Ik vertelde
hem dat Peter mij had gezegd dat ik rustig met hem om kon blijven gaan, maar dat
mijn instinct me ingaf dit niet te doen. Ik moet Gase langzaam uit mijn omgeving
weg masseren. Daar ben ik zeker van. Hij gaat nu het materiaal van Hofland voor
hem indexeren.
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Vele jaren later zond Gase me een complete kopie van het archief van Henk Hofland. Ik heb
er doorheen gebladerd en dacht dit behoor ik niet te hebben. Het stelde bovendien niets voor.
Ik heb het vernietigd en Gase ingelicht.
Gase is allesbehalve homoseksueel.
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Hofland is namelijk van plan om op Den Vaderland Getrouwe met een eigen boek
te reageren.235 Hofland verzekerde Ronald Gase dat hij Luns iedere maand ontmoette
en dat hij een alleraardigste man was. Hij adviseerde Gase zelf eens met Luns te gaan
spreken. Bovendien zei Hofland dat Luns kotsmisselijk was van mijn aanhoudende
aanvallen.

2 augustus 1973
Na naar Watergate op televisie te hebben gekeken was ik nog tot 03.00 uur in het
Vondelpark.
Ik werk aan Dewi's tapes en probeer de gesprekken vorm te geven.
Lunchte met mam in Lage Vuursche.
Dewi belde dat ze de voorkeur gaf aan publicatie van haar brieven in De Telegraaf.
Ik adviseerde hier met klem tegen en probeerde haar te overtuigen dat de NRC de
meest gezaghebbende krant van Nederland was en daarom ook in Jakarta in hoge
mate serieus zou worden genomen. Een redacteur van de Herald Tribune had haar
gezegd dat zij ook belangstelling hadden. Ik heb haar niet in de hand. Zij speelt buiten
mij om haar eigen spelletjes. We spraken af dat ik op 22 augustus weer naar Gland
zou komen.
Ik probeerde haar over te halen toestemming te krijgen enkele van Bung Karno's
brieven in Den Vaderland Getrouwe te publiceren. ‘But I do not know what is in
your book. For instance, I do not know what you write about Hartini.’ Ik dacht wat
heeft dat er in hemelsnaam mee te maken? Ik zei: ‘Ik heb Ibu Hartini in mijn hele
leven misschien nog geen 24 uur meegemaakt.’ Ook hierom zal de naam Dewi heel
wat meer in het boek voorkomen. ‘Maar Hartini is also Bung Karno's widow. Apart
from that I liked her very much when I met her; I respect her as his wife, like I do
you.’ Maar eigenlijk hoefde het al niet meer van mij. Dan maar geen brieven van
Bung Karno erin.
Hofland had tegen Gase gezegd dat van Den Vaderland Getrouwe 100.000
exemplaren verkocht zouden worden. Uit vragen van Gase: ‘waarom vind je Spoor
eigenlijk moedig’ kon ik opmaken hoe er over Spoor was gesproken tijdens hun
ontmoeting. ‘Ik vind Spoor, zeker in verhouding tot Hofland, een moedig man,’ zei
ik tegen Ronald. ‘Spoor durft tenminste nog enige mate zijn bek open te doen. Hofland
waait al heel lang met alle winden mee en heult met de Haagse wolven in het bos.’
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3 augustus 1973
Denk veel aan Peter en ben bang dat hij daar nieuwe banden aangaat en permanent
naar de VS zal vertrekken. Maar dan, anderzijds is hij als ik: hij leeft pas werkelijk
bij waarachtig en diep contact met een ander. Vandaag denk ik meer dan anders aan
hem. Als hij het maar niet moeilijk met zichzelf heeft in Californië.

4 augustus 1973
Belde André Spoor op. Hofland had hem verteld dat Gase hem had bezocht die hij
‘een zeer goeie jongen’ had gevonden. Ook had Henk verteld dat hij zijn documentatie
had meegegeven. Vond dat Spoor vreemd deed, maar goed, ik kan me vergissen. Hij
wil niet opnieuw in een tredmolen van intriges terechtkomen. Dat begrijp ik, maar
zou hij begrijpen dat je nek uitsteken in ons vak, de journalistiek, in het Madurodamse
vrijwel synoniem is met het in botsing komen met de beroepsverdoezelaars, die noch
op stommiteiten, noch op leugens betrapt willen worden.
Tijdens het diner met mam en een nichtje Poslavsky dat gescheiden was, kwamen
we op het algemene aspect van kinderen, die uit gescheiden huwelijken voortkwamen,
zoals mijn beide ouders. Mam zei: ‘Ik heb me nooit het slachtoffer van een
echtscheiding gevoeld omdat opa Hap236 en Am237 uit elkaar gingen. Ik voelde mij er
niet verantwoordelijk voor en dacht: ik kan er niets aan doen, dus maakte ik er geen
probleem van.’ Zij vervolgde: ‘Ik hield veel van mijn vader. Hij tekende 's avonds
vogels en dieren voor ons. Bij de scheiding waren we vooral boos dat dit nu voorbij
was. Hij kon prachtig tekenen. Je grootvader was werkelijk niet de eerste de beste...’
Ik ben altijd door hem gefascineerd geweest, ook al overleed hij aan een hartaanval
te Luik, België, in 1924 - een jaar voor ik werd geboren - en vrijwel in de armen van
mijn tweede grootvader, ir. Poslavsky, die ik feitelijk van kind af aan altijd aan mijn
grootmoeders zijde heb gezien. Wij noemden hem dan ook Grandad. Een andere
reden waarom ik me met mijn eigen grootvader verbonden voelde was dat hij op zijn
linkerdijbeen een grote moedervlek had. Ik was de enige in de familie die eenzelfde
moedervlek bij mijn geboorte meekreeg. Ook mijn vader, mijn oom prof.dr. G.
Meijer238 en alle andere mensen,
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Ir. Hendrik van der Woude, een van de oprichters van het ACF chemieconcern (kininefabriek)
in Maarssen.
Mijn grootmoeder L.E. Oltmans was eerst gehuwd met Van der Woude en vervolgens met
Ilia Graaf Poslavsky uit Rusland.
Hoogleraar te Delft, de man van mams zuster, tante Jetty.
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met wie ik ooit over hem had gesproken, zoals directieleden van de ACF die hem nog
hadden gekend, onderstreepten allemaal hoe een bijzondere man hij moet zijn geweest.
Eindelijk sprak mam eens zelf over hem.
Zij - en tante Jetty - moeten als kinderen echte armoede hebben gekend. Nadat
mijn grootmoeder met haar twee dochters Maarssen had verlaten woonde zij eerst
in Hotel Bellevue in Esneux, België. Grootmama gaf haar beide dochters, die acht
en zes waren, zelf onderwijs. ‘We maakten onze sommen in de vensterbank van de
hotelkamer om te kunnen zien wat er op straat gebeurde. Je grootmoeder had erg erg
weinig geld.’
‘Waarom?’239
‘Geen goede regeling getroffen. We verhuisden tenslotte naar rue Gosset 10 in
Luik, maar gingen in Maastricht naar het gymnasium. We zijn die jaren in Maastricht
bij drie families in huis geweest, een Waalse dominee, waar we vrij veel hebben
geleerd en twee andere gezinnen. We verlieten Luik maandagochtend met het treintje
van 05.30 uur, derde klasse. Je grootmoeder had met een kruier op het station in
Maastricht, Piet van Parijs, geregeld dat hij voor 35 cent onze koffertjes naar de
Tongersestraat zou brengen, omdat we met zware schooltassen naar de klas moesten.
We waren hem eens 1,05 gulden schuldig en zaten in de rikketik hoe we hem moesten
betalen, want we hadden het niet. Het betekende bezuinigen op andere kosten, zoals
op een reep chocola die toen vijf cent kostte. Wij werkten in's avonds bij
petroleumlicht. Tot tweemaal toe vlogen de gordijnen in brand. Soms hadden we
echt zo weinig geld dat je grootmoeder mij vroeg het slagersvrouwtje aan het einde
van de maand weg te sturen als zij met de rekening kwam. Ik zou haar bleke gezicht
nog kunnen uittekenen. Ik vond haar zo zielig. “Maman n'est pas à la maison,” zei
ik dan maar. Ik kon liegen of het gedrukt stond. Dat kan ik trouwens nog. Maar je
grootmoeder leerde ons eveneens dit alleen te doen, wanneer het werkelijk nodig
was. Dit heeft zij ons uitstekend geleerd...’240
Op de terugweg liet zij zich ontvallen: ‘Ik heb vandaag weer zoveel vlinders gezien,
ook dagpauwogen’ En na een stilte: ‘Waar zouden vlinders toch 's nachts blijven?’
Toen ik thuiskwam hing Ronald Gase aan de telefoon. Hij had een boze brief vol
dreigementen van professor L.J.M. Beel gekregen. Hij zou alles ontkennen wanneer
Gase zou publiceren
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Tenslotte was grootvader Van der Woude miljonair.
Ik moet verduidelijken dat mam onder ‘liegen’ verstond je werkelijke gevoelens niet tonen
of tot uitdrukking brengen.
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wat hij had gezegd. Ik probeerde hem te kalmeren. Eerst ontvangen de hoge heren
in Den Haag een 22-jarige student en vertellen hem enigszins wat er in het verleden
is gebeurd - eerlijk de historie opdissen hebben dit soort sujetten in al die jaren al
lang verleerd - en dan doen ze terugblikkend in hun broek en komen met alarmbrieven.
Walgelijk.
Dr. Ruslan Abdulgani schrijft in Honolulu op Hawaï een bezoek te hebben gebracht
aan Howard Jones, de voormalig Amerikaanse ambassadeur in Indonesië.

5 augustus 1973
Bracht mam gisteren mijn tweede exemplaar van de Chopin etudes en van Debussy
La fille aux cheveux de lin en Dr. Gradus ad Parnassum. Voor mij vormen muziek,
het beleven en genieten ervan en mijn moeder een onsterfelijke band, terwijl de
kennismaking met muziek indertijd op De Horst juist met zoveel pijn en verdriet
gepaard is gegaan.
Er was een stervende olifant met een jong op televisie te zien, wat me dermate
aangrijpt dat ik het er warm van krijg. Mam wilde de film niet zien. Wat ze al niet
voor geld (sensatie) doen. Lieve brief van Casper van den Wall Bake uit Alicante,
Spanje. ‘Hoewel misschien niet met de verlangde frequentie en regelmaat, verlang
ik er toch naar bij je te zijn.’ Het is eigenlijk wederzijds. Hij bedankt voor het geld
voor de veiligheidsriemen. George en Jeanne de Mohrenschildt zijn door de
plotselinge dood van Nadja de Mohrenschildt241 weer bij elkaar. Zij hebben zich
verzoend en zijn in een groter appartement gaan wonen, 3715 Travis, Suite 201 in
Dallas. Zij vragen of ik weer kom logeren.

7 augustus 1973
Schreef mevrouw Müller ter gelegenheid van de geboortedag van haar overleden
man.242
Ronald Gase heeft Henk Hoflands archief nu geïndexeerd en bracht het mee. Hij
mocht alles publiceren behalve de brief van oud-minister D.U. Stikker. We bladerden
erin. Het bevat eigenlijk niets van enige importantie, maar dat wist ik allang, want
Hofland is te lui en te ongeïnteresseerd om voor wat dan ook werkelijk warm te
lopen. Er zaten zelfs brieven van mij in,
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zie ook bijlage...
Zie Memoires 1925-1953: wij maakten in de oorlog kamermuziek samen. De heer Müller
overleed enige tijd nadat hij invalide was geworden veroorzaakt door de val van een schilder
die aan een spoorwegviaduct werkte, naar beneden storte en daarbij de heer Muller raakte,
terwijl hijzelf met de schrik vrijkwam.
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die hij voor publicatie vrijgaf, terwijl hij mij meedeelde dat ik zijn brieven vooral
niet mag publiceren. He can fly a kite.
Guruh Sukarno's vriendje, Adi Ichsan, kwam langs om de brieven van Bung Karno
aan Dewi te lezen. Hij vond ze belangrijk en sensationeel. ‘Zie je hoe hij nooit vergat
1000 kisses te schrijven, desnoods in de kantlijn?’ zei Adi. Hij was geëmotioneerd
toen ik vertelde hoe Kartika steeds over haar vader had gesproken en bijzonderheden
wilde weten, zoals over het Istana Merdeka.
Ik zie nu dat Casper op het tweede vel schreef: ‘I know you are angry with me,
please don't.’ Ik ben niet echt boos, niet op Peter, niet op Casper. Het is echter pijnlijk
te moeten ervaren hoe diep de kloof is in affectie en overgave, wanneer het voor mij
de heerlijkste momenten zijn om bij hen te zijn, en je altijd weer ziet dat hun
heerlijkste momenten bij anderen liggen.
Ronald Gase deed een briefje bij me in de bus243 uit angst dat ik details
van een brief van professor De Quay alsnog in Den Vaderland Getrouwe
zou opnemen. Ook Beels dreigbrief aan hem werkte blijkbaar in 1986 nog
door toen Gase zijn tweede boek, Beel in Batavia, liet uitkomen bij Anthos
in Baarn. Het is een uitermate gedegen studie en een uitstekend naslagwerk
voor de toekomst wat betreft het dekolonisatieproces in Indië. In zijn eerste
publicatie Misleiding of Zelfbedrog, Het Nederlandse beleid ten aanzien
van Nieuw-Guinea, eveneens bij Anthos, Baarn (1984) verschenen, voegt
hij de gesprekken die hij tien jaar eerder voerde bij, maar wel in de door
de Haagse heren geëiste en gekuiste vorm. Laat ik het aldus stellen: mijn
notities over sommige van die gesprekken gaan verder en komen niet
overeen met de teksten zoals Gase die heeft gepubliceerd. Het zijn dikwijls
slechts kleine, maar toch niet onbelangrijke verschillen. Wanneer Beel
over Sukarno redekavelt, geeft hij zelf toe Bung Karno nooit te hebben
ontmoet. Hetzelfde gold voor Gase. Voor mij zijn het dan twee Hollandse
meneren die over Sukarno in de ruimte zwammen. Gase kan Beel op het
punt van Sukarno geen weerwoord geven, noch ter zake doende
tegenwerpingen maken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de groepRijkens,
die als een stel naïevelingen wordt afgedaan, wat natuurlijk klinkklare
nonsens is. Hofland doet ze ook op die manier af, samen met De Telegraaf
en andere vanuit Den Haag gedirigeerde belangengroepen. Ik wil hiermee
zeggen dat Gase meer in portefeuille had en heeft dan hij naar buiten heeft
gebracht. Ook wil ik benadrukken - zonder mezelf op de borst te slaan dat ik ernaar
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Zie bijlage 27.

Willem Oltmans, Memoires 1973

190
streef deze Memoires in maximale vrijheid naar waarheid te doen uitgaan,
omdat geen enkele andere methode van herinneringen presenteren - en
geschiedenis reconstrueren - waarde heeft.
Ronald Gase ontving bijvoorbeeld een brief van oud-premier De Quay
gedateerd op 4 juli 1973 waarvan ik de inhoud nog nergens in de schrifturen
van Gase ben tegengekomen. Misschien komt het nog.244

8 augustus 1973
Ik wacht op Schiphol op Loet Kilian. Mijn gedachten zijn bij mejuffrouw Büringh
Boekhoudt die Beatrix duizendmaal belangrijker vindt dan mij, wat natuurlijk onzin
is. Voor haar mag niets de band met de kroonprinses in de weg staan. Is dit om haar
of omdat zij lid van het Huis van Oranje is en eens koningin zal zijn? In ieder geval
is er opnieuw een correctie op de werkelijkheid gepleegd; haar portret is definitief
naar de slaapkamer verhuisd.
Prins Bernhard gaat in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Wereld Natuur
Fonds naar de smeerlap Mobutu in Zaïre. De olifanten daar kunnen er natuurlijk
weinig aan doen dat ze nu onder de vlag van een CIA-verrader en marionet - in de
klasse Suharto - door de oerwouden sjokken, maar het is onbegrijpelijk dat ze PB op
die man loslaten. Ambassadeur C.G. Verdonck Huffnagel prepareert al een receptie
voor hem in Kinsjasa. Dat dit allemaal maar zo kan.
Loet was onveranderd en lief. Voorzichtig probeerde ik erachter te komen hoe het
met zijn vliegbrevet stond. Hij heeft dit plan opgegeven omdat het te duur is de
vlieguren vol te maken. Bij KLM Catering heeft hij zijn top bereikt. Hij wil graag
veranderen, maar wat dan? Hij is verantwoordelijk voor een vrouw en drie kinderen.
‘Ik wil nu alleen nog zoveel mogelijk verdienen,’ zei hij. Ik dacht: hoe kan ik hem
helpen, omdat hij ook reeds dit punt van no-return bereikte. Gaf hem drie delen van
Harlekijntje van Josephine Siebe, bestemd voor zijn zoontje; de boeken waar wij als
kinderen van smulden, Ik herinner me de tekeningen uit die boeken als de dag van
gisteren, terwijl we ze misschien 40 jaar geleden voor het eerst onder ogen kregen.
Die boeken waren een vorm van pijnlijk afscheid, maar ik zal nooit kinderen krijgen,
zodat ze bij Loet op de juiste plaats zijn.
Woonde het ‘feestje’ van Jaap Jansen bij, wat wel aardig was. Rob van Gennep
herinnerde zich dat ik de eerste was die hem
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jaren geleden had opgebeld dat hij Eldridge Cleaver moest uitgeven. En blijkbaar
mede om dat advies noemde hij mij ‘een autoriteitengek...’ Ik keek hem aan en dacht:
man, je bent niet wijs, je weet helemaal niets van me af. Hij vroeg me wat het me
deed, wanneer ik door mensen niet au sérieux werd genomen. ‘Ik luister ook niet
naar de cellist in de Kalverstraat op het trottoir, maar naar Mstislav Rostropovich.
En wanneer Aurelio Peccei op een persconferentie in Den Haag zegt dat ik een
uitstekend boek heb gemaakt zegt me dat meer, dan wanneer jullie het afkraken. Ik
denk dat “autoriteiten” voor jou een ernstiger probleem vormen dan voor mij.’
Intussen zoende Rob van Genneps vrouw een juffrouw van Het Parool op de mond,
zoals Jaap Jansen met Joop Scheltens deed. To each his own. Er werden volop
‘stickies’ gerookt, waar ik ook niet aan mee deed.

9 augustus 1973
Ronald kwam voor zijn dagelijkse praatje.245

10 augustus 1973
Ronald kwam weer langs. Hij had opnieuw een brief van drie kantjes van Willem
Drees. Hij wilde niet op Den Vaderland Getrouwe reageren maar wel op het boek
van Anak Agung Gde Agung. Hij refereerde aan ‘de jacht’ op Luns. Hij is gek. Er
is geen sprake van een jacht.
Paul van 't Veer had eveneens aan Gase bevestigd, nu definitief in de kwade trouw
van Luns te geloven, maar natuurlijk zwaar off the record. En die man noemt zich
journalist. Bezocht voor het eerst Gases studentenkamer.
Mevrouw generaal Sabur, dus Hetty Maria, heeft geschreven dat het beter is
wanneer ik rechtstreeks van Muljadi Sabur het geheime rapport over 30 september
1965 probeer los te krijgen en hem zelf in Bandung schrijf. Ik heb dit gedaan. In een
tweede brief doet zij een dringend beroep op mij om te helpen dat de oudste zoon
van generaal Sabur en haar, Iskandar Lalanadjaja, en de tweede zoon, Taruna, in
Nederland zouden kunnen afstuderen. Hoe doe ik dat? Ik zal dit zonder Emile van
Konijnenburg niet meer klaarspelen.
B.W. Biesheuvel, de oud-premier, is benoemd tot adviserend lid van de Raad van
Bestuur van Unilever. Zo gaat dat bij de onderonsjes in Den Haag: de schoorstenen
blijven altijd roken. Tijdens mijn afwezigheid heeft professor Duynstee in De Tele-
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Zie dat Gase genoemde brief niet in de bus gooide maar vrij bespottelijk aangetekend toezond.
Hij was ook pas 22-23 jaar.
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graaf de memoires van Schmelzer gekarakteriseerd als een geval van
‘zelfoverschatting’.246 J.L. Heldring deed in de NRC ongeveer hetzelfde. Hij herinnerde
aan Hoflands Tegels lichten en gaf toe dat de journalist ‘enkele tegels’ had gelicht.
‘Hij deed daarmee nuttig werk, maar geen uitzonderlijk werk.’ Schmelzer was een
van de gladde beestjes onder de tegels. Die man heeft nog niet de helft gezegd van
wat hij weet. ‘De waarheid maar niet de hele waarheid,’ aldus Heldring.247
J.G. Heitink heeft weer een opmerkelijk stuk in De Telegraaf geproduceerd: de
NAVO zou een onzekere toekomst wachten. Er zou gerede vrees bestaan voor een
verwijdering tussen Europa en Amerika. Het lijkt wel - en maakt op mij die indruk
- of het artikel op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel is geschreven. Ik vertrouw die
man absoluut niet.

11 augustus 1973
Een levensgrote briefkaart van Peter en Richard Hunter uit Los Angeles.
Henk van der Meijden, out of all people, kreeg van de RVD en het Oranje Huis een
primeur aangeboden voor zijn pagina door samen met fotograaf Nico Koster en
Beatrix door de Jordaan te kunnen flaneren. Zij deed dit in haar hoedanigheid van
bestuurslid van het Nationaal Jeugdfonds. Ze was in café Kalkhoven en café Rooie
Nelis met eigenares Blonde Sien. Zij zou zich ‘persoonlijk verdiepen in het leefbaar
maken van deze buurten,’ aldus de ochtendkrant van gisteren. De vraag die me
bezighoudt is waarom uitgerekend De Telegraaf?

12 augustus 1973
De Noorse premier heeft het waanzinnige gebombardeer van Nixon in Cambodja
scherp veroordeeld. Nixon denkt dat dit afleidt van Watergate. Waar blijft de lul Den
Uyl?
Gerard Croiset belde. ‘Ik woon nu samen met een dame.’248
‘Anders zou u gek zijn geworden.’
‘Precies,’ zei hij.

13 augustus 1973
Prins Bernhard is met de, door hem zelf bestuurde, regerings fellowship in Kinsjasa
aangekomen en heeft meneer Mobutu het commandeurskruis van de Gouden Ark,
de onderscheiding van het Wereld Natuur Fonds, overhandigd. Intussen gaf Mo-

246
247
248

De Telegraaf, 11 juli 1973.
NRC, 13 juli 1973.
Adèle Croiset, die een vriendin van mij is gebleven na Gerards dood.
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butu de prins ter verwelkoming een gigantische muts van luipaardhuid. Er klopt
helemaal niets van. Bovendien maakt het me razend dat hij dit soort tripjes op eigen
houtje schijnt te maken in een regeringsvliegtuig. Wie controleert die man? Waar
het op neerkomt is dat hij zijn gouden arkjes gaat ronddelen van belastingcenten. Ik
belde Wim Klinkenberg om te vragen wat hij ervan vond. Vervolgens telefoneerde
ik Fred van der Spek van de PSP. Hij vond het een kwestie om te onderzoeken. James
Reston schrijft terecht in de New York Times dat Nixon jonge mensen die het
verdomden om voor een onwettige oorlog naar Vietnam te worden gezonden, nooit
hun protest kon vergeven. Hij heeft hen in alle hoeken en gaten van het land in rechte
laten vervolgen en in gevangenissen opsluiten. Nu verwacht Nixon dat het
Amerikaanse volk hem zijn zonden in Watergate wel zal vergeven.

14 augustus 1973
De NRC meldde dat Amerikaans en Britse topfunctionarissen ernstig overwegen met
behulp van parachutisten in te grijpen als Arabische landen als represaille tegen Israël
de oliekraan zouden dichtdraaien. Men wil Moskou hiervan tijdig op de hoogte stellen
via de hotline tussen het Kremlin en het Witte Huis. In Houston, Texas is een 35-jarige
homoseksueel gearresteerd die tientallen jonge jongens bij seksorgieën heeft
vermoord. Wat kan er in die man zijn gevaren? Bovendien worden in Houston en
omgeving jaarlijks vijfduizend teenager-boys als vermist opgegeven. Hoe kan zoiets?
Waar blijven ze?

15 augustus 1973
Ontmoette André Spoor voor een gesprek over de brieven van Sukarno aan Dewi.
(Julian Spoor is niet ter sprake gekomen.) ‘In die kwestie met Luns en Nieuw-Guinea
sta ik achter je,’ herhaalde hij opnieuw. ‘Willem Drees had tegen dr. J.H. van Roijen
gezegd dat ik in die zaak een lijn met jou trok en je weet dat doe ik ook.’
‘Begrijpen ze ook dat je erachter staat, omdat het waar is wat ik naar buiten probeer
te krijgen? En waarom hoor ik dit van jou en waar blijft Hofland met zijn Tegels
lichten?’ Spoor probeerde een loyale collega van Hofland te zijn. Hij antwoordde:
‘Henk vraagt al steeds naar de drukproeven van Den Vaderland Getrouwe, of ik die
gezien heb.’
‘Vind je het niet vreemd dat hij me hier niet zelf om vraagt? Ik ken die man 25
jaar?’
‘Toch heeft Henk ook al gezegd: “we moeten natuurlijk over
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Wims boek schrijven”! Omdat je een dagboek hebt bijgehouden sla je natuurlijk
verder iedereen dood.’249 Ik vertelde dat toen Ronald Gase terugkwam van zijn eerste
avondje bij Henk Hofland, hij zich liet ontvallen: ‘Je zit op een tijdbom: Op een dag
doen ze iets aan je dagboek.’
André Spoor zei verder absoluut zeker te weten dat Joop den Uyl wist dat Luns
loog. Hij had de zaak met Den Uyl besproken. ‘Jouw boek wordt een reuze rel.’ Hij
waarschuwde me echter dat professor Jan de Quay feitelijk het copyright van de
vertrouwelijke brief die hij aan Ronald Gase had geschreven bezat en drong erop
aan voorzichtig te zijn.
Wat de brieven van Sukarno betrof leek 1 oktober een geschikte datum om ze te
publiceren. Ik zei dat ik er 1.250 gulden voor wilde hebben: de kosten van mijn twee
autoritten naar Gland, Zwitserland, geen cent meer, plus de vermelding dat de
informatie via mij in het bezit van de NRC was gekomen.250 We spraken af dat André
Spoor op 24 augustus naar Genève zou vliegen, waar ik hem zou afhalen en naar
Villa Rajada brengen voor een lunch met Dewi. Hij benadrukte dat hij er nog steeds
niet in was geslaagd een krant te maken zoals hij dit eigenlijk zou willen ‘en aardige
dingen te doen.’
Tijdens de lunch in Lage Vuursche beklaagde ik me er tegenover mam over dat,
terwijl Beatrix en Claus me links laten liggen, Jan, Piet of Klaas tegenwoordig naar
Drakensteijn worden uitgenodigd en dat het me toch wel was opgevallen dat ze na
toezending van mijn boek Grenzen aan de groei niet eens een bedankje hadden
gestuurd. Mam reageerde: ‘Ik zou mij er niets van aantrekken of ik door ze bedankt
werd of niet...’ Ik dacht: eigenlijk heeft zij gelijk. Prompt lag er toen ik thuiskwam
op Amerbos een bedankbrief van de heer J.T. Warmenhoven.251 Belde mam en zei
dat het schaamrood me op de kaken stond.
Ronald en Liesbeth Gase zitten met vakantie in Schoorl en zouden willen dat ik
langskwam. Hij schreef: ‘Ik vind het erg jammer dat ik je niet zie momenteel, want
dat dagelijkse geestelijke opkikkertje kan ik altijd wel gebruiken. Nooit heb ik er
spijt van gehad dat ik je toen heb opgebeld voor die lezing, want dat heeft geleid tot
een zo goede verhouding als ik in mijn leven nog nooit heb gehad.’
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Mijn werkelijke dagboeken zijn met ingang van 1985 verschenen: vijf delen zijn uit in 1990.
Hofland zou, ondanks beloften aan mij, ze doodzwijgen met het gevolg dat ze voorlopig niet
meer kunnen verschijnen omdat al zijn vriendjes hem volgen.
Waar Spoor zich stipt aan zou houden.
Zie bijlage 28.
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[Afbeeldingen]

Richard Thieuliette kondigt aan naar India te vertrekken.
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*2

Intensieve contacten met paragnost Gerard Croiset.
(foto Henri Croiset)
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*3

Emile van Konijnenburg
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*4

Presentatie Grenzen aan de groei, Nieuwspoort, Den Haag. Vooraan Henk Bruna en rechts van mij
dr. Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome.
(foto André Leenes)

Stel Anton en Gerda Constandse aan Henk Bruna voor.
(foto André Leenes)
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*5

Presentatie Grenzen aan de groei in Nieuwspoort.
(foto André Leenes)

(foto André Leenes)
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*6

Met Casper in Frankrijk.
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*7

Casper van den Wall Bake.
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*8

Met Dewi Sukarno op Villa Rajada.
(foto Casper van den Wall Bake)

Villa Rajada, Gland, Zwitserland.
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*9

Kartika Sukarno.
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*10

Kartika Sukarno.
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*11

Premier Kakuei Tanaka (Japan) bezoekt premier Chou En-lai (China) in 1972.
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[Amsterdam (vervolg)]
Dr. Subandrio verlaat voor het eerst in zes jaar de gevangenis om te getuigen in een
proces tegen generaal Sutarto van de politie, een vriend van Bung Karno. Het getreiter
van Suharto houdt niet op. Wat zal het die man op een dag slecht vergaan.

17 augustus 1973
Achtentwintig jaar Indonesische vrijheid.
Akelige droom over Peter. Hij had een nieuw vriendje, een grimeur denk ik. Ik
ging naar zijn kamer in een studentengebouw in Yale. De deur stond open. Hij was
alleen wat me weer geruststelde. Maar ik kon niet meer slapen. Wanneer ik nu naar
Mahler luister ben ik in tranen. Komt dit door die droom?

18 augustus 1973
Bezocht vanmorgen Piet Dankert thuis. Het verwonderde me dat er een Telegraaf
lag. Die kochten ze soms op zaterdag. Ik vertelde hem een aantal details over
zogenaamde off the record-informatie inzake Luns, zoals de strikt geheime brief van
professor Jan de Quay aan de 22-jarige student in de chemie, Ronald Gase in
Amsterdam. Hij vond dit een gewichtige en belangrijke brief. Op 11 september komt
de Kamercommissie opnieuw bijeen. Hij wil dan een stap verder kunnen gaan in de
richting van een onderzoek naar Luns. ‘Ik moet de heren er dan toe zien te brengen
dat na mij gehoord te hebben,’ aldus Dankert, ‘er gerede aanleiding bestaat om een
onderzoek naar Luns te doen instellen.’ Het leek me een aardige man.

19 augustus 1973
Werk nog aan het nawoord van Den Vaderland Getrouwe.
Gisteravond hing er een onheilssfeer in het Vondelpark. Ik ontmoette een Finse
jongen die nogal vrij deed en later door zeven jongens en een paar meisjes die met
ijzeren staven bewapend waren, in elkaar werd geslagen. Ik hoorde in de verte
schreeuwen en er kwam een politiemacht op de proppen. Het is misschien niet langer
veilig in die contreien.
Bracht een bezoek van een uur aan oud-ambassadeur dr. Zairin Zain. Hij had
stukken van mijn boek gelezen waar volgens hem veel te veel personen in
voorkwamen, terwijl ik Dewi als even belangrijk als Bung Karno had behandeld.
Sorry, dit is onzin. Hij heeft trouwens maar een klein gedeelte gezien en dit is geen
boek over Sukarno alleen. Hij vond dat ik niet moest schrijven dat dr. Mohammed
Hatta ‘onbruikbaar’ was gebleken, wat gewoon een vaststaand feit is en dat ik gewoon
laat staan. Hij verdedigde Hatta (als mede-Sumatraan natuurlijk) en
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zei dat Hatta branie252 was geweest in de Japanse tijd en ook in de dagen van de
republiek in Yogja. Goed. Ik zal de passage van Hatta wat afzwakken, want dat is
misschien ook eerlijker. Misschien heb ik me toch te veel met Bung Karno's mening
vereenzelvigd op dit punt. Ook wilde hij dat ik uit het boek zou halen dat Mohammed
Hatta tegen dr. Zain had gezegd dat Suharto er een grotere bende van maakte dan
Bung Karno ooit had gedaan. Hij vond het prima dat ik Luns kraakte, maar de
kwestie-Werner Verrips was te veel een rehash. Hij benadrukte: ‘Je had veel beter
over vier of vijf personen kunnen schrijven. Je wordt bingung253 van wat jij er allemaal
bijhaalt.’ Ik dacht: Ja, meneer, niet iedereen leest zo moeilijk als jij na een ernstige
hersenbloeding. Overigens had hij geen enkele aanmerking over de plaatsen waar ik
hem citeerde of over hem sprak. Hij vond dat ik ambassadeur-generaal Alamsjah nu
maar eens moest spreken en ontmoeten. Hij wilde zich inzetten voor een ontmoeting.
Men had ook een gesprek voor Joop van Tijn voorbereid met Alamsjah, maar hij
was door de telefoon dermate onbeschoft geweest tegen de persattaché, de heer Hatta,
dat het niet was doorgegaan. Ik zei dat ik de man best wilde ontmoeten, maar wist
dat hij op paleis Bogor ruzie met Bung Karno had gemaakt en zich had gepermitteerd
portretten die op een tafel stonden ervan af te slaan. Bij een ontmoeting zou ik
optreden als vriend - en met affectie - voor Bung Karno.
Ik zei tegen dr. Zain dat het duidelijk was hoe de kaarten in Zuidoost-Azie lagen:
Bung Karno en Sihanouk versus Suharto, Lon Nol en Thieu, deze laatsten gesteund
door de CIA en een half miljoen Amerikaanse soldaten met B-52 bommenwerpers.
Nou dan sta ik aan de Sukarno-Sihanouk-kant. Zain reageerde karakteristiek. ‘Spreek
er maar met Alamsjah over. Maar doe het fijntjes, allemaal in vragende stijl.’ Zo had
Zain het immers als student-diplomaat van dr. J.H. van Roijen geleerd. Ik piekerde
daar niet over. Als ik meneer Alamsjah, de corruptor met Pertaminah en meneer
Louis Worms, ‘in mijn vingers krijg’ gaat hij verbaal voor de bijl. Ik belde op advies
van dr. Zain persattaché Hatta, die reageerde (en loog) dat hij al lange tijd contact
met me had willen opnemen. Een dienaar van Suharto contact met mij opnemen? Ik
vroeg een gesprek aan met ambassadeur-generaal Alamsjah. Hij zou het bespreken.
Aardige brief van de voormalige secretaris-generaal van de VN, U Thant, ook om
te zeggen dat hij uitziet naar de Amerikaanse editie van mijn Club van
Rome-interviews.254
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Moedig.
Dolgedraaid.
Brief d.d. 13 augustus 1973.
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20 augustus 1973
Mam belde, ongerust omdat zij een paar dagen niets had gehoord. We dineerden
samen in Lage Vuursche. Zij was blij dat ik er was, dat weet ik.
Belde nogmaals Geert Mak255, om duidelijk te maken dat ik van mening was dat
het absurd was dat ZKH in een regeringsfellowship zijn gouden arken ging uitreiken
en dan nog wel aan de Suharto van Zaïre, Mobutu.

21 augustus 1973
Ronald arriveerde. Henk Hofland had hem al driemaal opgebeld.256 ‘Als hij wat wil,
dan moet hij me maar schrijven,’ aldus Gase. Hij heeft nu de heer Schermerhorn op
zijn programma staan. Hij is onvermoeibaar.
Casper belde, maar ik zag geen kans te veinzen dat ik blij was. Hij is zolang
weggebleven en heeft zoveel andere dingen te doen en andere mensen te zien. Ik
verplaats zijn foto naar de slaapkamer, bij die van juffrouw Boekhoudt. Hij is in
prima gezelschap.
Dr. Zain belde of ik al van Alamsjah had gehoord.

22 augustus 1973
Het is vreemd om eindelijk niets meer te doen te hebben aan Den Vaderland
Getrouwe. Het boek is nu echt gereed.
Lunchte met mam in het Zwaantje in Soesterberg. Ik keek op een afstandje naar
mijn moeder die in de tuin bij de vijver stond of zij de kikker Kalimero misschien
ook zag. Ik zou er stiekem als verrassing een paar kikkers bij moeten kopen. En als
ik dan naar haar kijk denk ik: God, als zij eens ziek wordt dan is het of er niets meer
om me heen is. Zou zij het misschien voelen dat ik met die blik soms naar haar kijk?
Ik vertelde haar van mijn vrienden het meeste naar Peter te verlangen.
Persattaché Hatta belde. ‘De ambassadeur vindt u aardig,’ zei hij. Ik dacht wat
een stomme streek zoiets onzinnigs te zeggen. Ik zal hem morgen om 10.30 uur
ontmoeten. Ik informeerde dr. Zain. Hij zei: ‘Ik heb de hele dag op de ambassade
voor jou gelobbyd, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.’ Nog gekker.
Ik keek naar een gesprek op de IKOR257 met een vrijgelaten
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In die tijd de assistent van Fred van der Spek (PSP)
Henk Hofland zat in zijn rikketik over Den Vaderland Getrouwe wat onnodig was. Hij heeft
alle reden om tegen mijn Memoires op te zien en die saboteert hij dan ook met man en macht,
de stumper.
Deze omroep heet sinds 1977 IKON.
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Griekse verzetsstrijder. Hij pleegde een aanslag op Papoudopoulos, die hoogverraad
pleegde tegenover Griekenland en de koning - met de fijne CIA samen natuurlijk en die terechtgesteld zou moeten worden. Ik zou eigenlijk minstens eenmaal in mijn
boek inzake Suharto de term ‘hoogverraad’ moeten gebruiken.258
Ook Chou En-lai en sovjetgeleerde Andrei Sacharov kwamen aan het woord. Zij
waarschuwden voor de ontspanningspolitiek tussen Moskou en Washington. Het
lijkt ook inderdaad riskant. Sacharovs woorden beangstigden mij: hij is een
zwaargewicht.259 Ook dr. Anton Constandse zei laatst al dat de Koude Oorlog bezig
was aan alle kanten weer op te laaien. Mensen zijn knots.

23 augustus 1973
Amsterdam-Genève
Prachtig, stralend weer. Het zou met de auto heerlijk geweest zijn, maar niet alleen.
Het is te ver.
Geen woord of levensteken van Peter.
Ik maak deze trip op de eerste plaats voor Bapak.
Bij Ravenhorst in Bilthoven heb ik een naaimandje voor Kartika gekocht met
allemaal gereedschap als vingerhoedje, schaartje, rolletjes zijden garen, alles.

Villa Rajada, Gland
Kartika is meteen begonnen met naaien. Zij wil een kous voor Kerstmis maken om
cadeautjes in te krijgen.
Sliep een uurtje voor de lunch. Later vond Dewi dat ik al pratende Peter en Casper
niet door elkaar moest halen, wat me inderdaad vaak overkomt. Ik verwissel ook
altijd broer Theo met Peter. Onbegrijpelijk. Waarom?
Dewi had vanuit Japan langs vertrouwde kanalen stapels brieven en foto's laten
overbrengen opdat niets zou wegraken. Zij bezit letterlijk ontelbare brieven van Bung
Karno en honderden foto's met bijbehorende documenten. Er waren bijvoorbeeld
brieven aan haar gericht door mevrouw Nasution tijdens de coupdagen in 1965. Zij
gaf me de nummers van drie auto's die door generaal Alamsjah uit haar huis waren
weggehaald, dus feitelijk gestolen. Soms vraag ik me af of Alamsjah indertijd (in
1966) heeft verondersteld dat ik de gegevens rond Ibnu
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Later kwam generaal Mursid mij op Amerbos vertellen dat ik eigenlijk doorlopend voor
Suharto hoogverraad had moeten gebruiken.
Later, toen ik me eenmaal me in de USSR had verdiept, zag ik hem anders: als een bezeten
lastpost.
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Sutowo, Cornelis Verolme, Louis Worms en de corruptie van die heren, via Bung
Karno had verkregen en dat hij daarom nog steeds wraak op Bapak zat te nemen. Ik
kreeg die informatie uit heel andere bronnen, zoals in mijn dagboek staat 1966
aangegeven260. President Sukarno had niets met mijn publicaties te maken. Ik zal
zorgen, wanneer ik Alamsjah ontmoet, dat hij voor de rest van zijn leven een kwaad
geweten aan zijn gedrag tegenover Bung Karno overhoudt.
Dewi en Francisco hadden ergens een swimming-pool party. Ik ging om 20.30 uur
naar bed. Ik begrijp dat Dewi zich op haar manier heeft laten informeren, wat de NRC
voor een krant was. Zij had te horen gekregen dat De Telegraaf de belangrijkste krant
in Nederland was, maar wel dat NRC Handelsblad serieuzer was. Inderdaad iets
serieuzer. Hoe krijgt De Telegraaf toch zo'n reputatie van belangrijkheid? Ze wil als
André Spoor komt weer haar gebruikelijke spelletjes spelen, maar daar voel ik geen
bal voor. Karina261 wandelde mijn kamer binnen. Zij begon opnieuw over haar vader.
‘Ik zou een heel groot schilderij willen maken, in vele verschillende kleuren, met
een zee, een strand en een ondergaande zon voor mijn Bapak.’ Ze wilde dit schilderij
dan naar het paleis in Jakarta brengen. Ze sprak zelfs over Suharto. Ik vertelde haar
dat hij de verrader van haar vader was. We spraken hier samen over.
Dewi heeft me de brieven van mevrouw Nasution uit oktober 1965 een voor een
voorgelezen, waarbij deze dame sprak over Ibu Hartini Sukarno, als de ‘Nonja uit
Bogor’. Ze ging uitvoerig in op de haat en nijd tussen de kampen Hartini en Dewi.
Volgens Dewi heeft Bung Karno te duidelijk laten merken dat hij zowel Nasution
als Suharto wantrouwde en wanneer hij dit niet zou hebben gedaan de geschiedenis
van het moderne Indonesië anders zou zijn verlopen. Ik heb haar proberen uit te
leggen dat toen zij in de jaren vijftig nog op de schoolbanken zat, Nasution Bung
Karno al bedreigde door de kanonnen op het paleis te richten. Ik herhaalde voor de
zoveelste maal dat Nasution en zijn groep jarenlang met afgezanten de westerse
regeringen liet weten dat hij zou zorgen dat Bung Karno van het toneel verdween.
Ik hield haar voor dat ik hier zelf de bewijzen voor had verkregen en niet afging op
praatjes van anderen en bracht opnieuw Nasutions afgezant Ujeng Suwargana hiermee
in verband. Mevrouw Nasution sprak ook in haar brieven aan Dewi over de
misleidende inlichtingen die
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Zie ook Memoires 1966-1967.
Ik wist toen niet of het Karina of Kartika was; uiteindelijk zou zij Karina worden genoemd.
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Subandrio aan Bung Karno had gegeven. Hier stond ik compleet achter. Dit wist ik
eveneens uit de eerste hand, te beginnen uit eigen ervaring.
André Spoor belde. Hij was stomverbaasd dat het consulaat-generaal in Genève
tegenover Dewi de Telegraaf voorrang had verleend op NRC Handelsblad. Hij komt
morgenochtend om Dewi te ontmoeten en om het artikel te bespreken dat hij gaat
publiceren bij Bung Karno's brieven en vliegt 's avonds terug.

25 augustus 1973
Gland, Zwitserland
Francisco Paesa vertrok naar Madrid, waardoor André en ik geheel over Dewi
zullen kunnen beschikken.
Gistermiddag heb ik de draft voor het artikel over de brieven in het Engels vertaald.
Dewi had aanmerkingen, dus ik herschreef alles voor het diner. Tijdens het avondeten
las Dewi de nieuwste versie. Zij had kennelijk een meer letterlijke vertaling van ons
eerdere verhaal verwacht, maar ik had er nog losse opmerkingen tussen geflanst en
er ook wat materiaal van de vorige reis naar Gland in verwerkt om het zo ‘rijk’
mogelijk aan informatie te maken. Ik trachtte haar te verduidelijken wat ik als schrijver
van het artikel had proberen te doen. Toen ze bleef zeuren dat het niet hetzelfde was
- hoewel ze geen Nederlands kan lezen - ben ik geëxplodeerd, zoals me eigenlijk
zelden overkomt, maar wanneer het gebeurt, gebeurt het helemaal. Er volgde een
gigantische shouting match waardoor Kartika zelfs uit bed kwam om haar moeder
te vragen ermee te stoppen. De botsing was opnieuw mean and nasty.
Ik had me van tevoren moeten realiseren dat zolang je met Dewi omgaat er altijd
weer dergelijke gevechten zullen uitbreken op momenten dat je ze het minste
verwacht. Vooral wanneer madame haar zin niet krijgt of denkt niet te krijgen. Ik
dacht weer aan Bung Karno en vond het maar een trieste vertoning. We spraken tot
02.00 uur gisteravond, kalmeerden uiteindelijk en zijn weer aan het werk gegaan.
Natuurlijk kwam ook ter sprake welke krant belangrijker was: De Telegraaf of de
NRC en het duurde heel lang voor ik haar duidelijk kon maken dat het
Consulaat-generaal in Genève haar niet de juiste informatie had gegeven. Trouwens,
dacht ik, als deze mevrouw nu nog altijd niet door heeft dat ze mij kan vertrouwen,
aangezien ik datgene zal doen wat in het belang van Bung Karno is - en daardoor
van haar - dan leert zij het nooit meer. Begrijpen dat ze mij kan vertrouwen, daar zal
zij wel nooit aan toe komen; in dat geval: to hell with her.
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Als ze niet dit oncontroleerbare temperament had zou haar boek over president
Sukarno al drie jaar geleden gereed hebben kunnen zijn. Dewi heeft charmante kanten.
Ik mag haar zelfs wel. Maar samenwerken met haar is onmogelijk, tenzij je van te
voren strakke spelregels opstelt. Mij verwijten maken, na wat ik tot dusverre heb
proberen te doen, is absurd.
Kartika is a living doll. Zij bracht me plaatjes van cockerspaniëls, die ik moest
houden. Zij kwam opnieuw naar me toe met de vraag waarom Suharto méchant tegen
haar vader was geweest. Dit laat haar niet los en vraagt om gerichte informatie. We
wandelden naar het piertje van de villa aan het meer. We voerden de zwanen. Ik nam
foto's van haar.
Dewi vertelde - na de begrafenis van president Sukarno in 1970 - drie dagen lang
van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00 uur te zijn ondervraagd door de
inlichtingendiensten van Suharto. Een belangrijk deel van de vragen ging ook over
de Open Brief, die zij samen met mij in 1970 in Vrij Nederland aan Suharto had
gericht. Waarom had Dewi (en ik) geschreven dat Suharto's handen dropen van
bloed? Dewi heeft toen geantwoord, zei ze, dat het haar streven is geweest de naam
van Bapak van alle valse beschuldigingen te zuiveren. Ik vroeg haar of het waar was,
zoals Ernst Utrecht in Indonesische kranten had gelezen, dat zij tegen journalisten
had gezegd dat ik druk op haar had uitgeoefend om die brief aan Suharto te schrijven.
Zij ontkende dit zeer overtuigend.
Ze begon ook weer pijlen af te vuren op Ibu Hartini Sukarno waarmee ze bij mij
aan het verkeerde adres is. Hartini had in een artikel, dat zij met een Hollandse dame
zou hebben geschreven, Bung Karno a sex maniac genoemd. Maar die dame had het
er later uit weggelaten. Ik zei het verhaal absoluut niet te geloven en onderstreepte
andermaal dat in ieder geval Hartini bij Bapak tot zijn laatste adem was gebleven.
Ze zei: ‘It haunts me, that I still did not write the book about Bapak.’ Reageerde maar
niet.
Sta op en ga slapen met de vraag wanneer ik Peter weer zal zien en in mijn armen
zal sluiten. Ik denk dat ik deze keer mijn tranen niet zal kunnen bedwingen. Lag te
berekenen hoe lang ik hem zou kunnen vasthouden, wanneer ik hem op Schiphol ga
afhalen.

26 augustus 1973
Gland
Mistral, de collie, was op 1 augustus bij het afsteken van nog meer vuurwerk opnieuw
gevlucht en op de snelweg te pletter
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gereden. Monsieur Auguste262 legde uit dat het beest nooit buiten de villa kwam en
erg trouw en dierbaar was geweest. Hij had aan de vorige eigenaars van villa Rajada
toebehoord. De verzekering had Francisco en Dewi 2.000 franken schadevergoeding
betaald. Hij was dermate verminkt geweest dat hij elders was verbrand. Auguste had
zijn zondagse pak aan om André mee te gaan afhalen van Cointrin. Hij vertelde dat
hij bijen hield.
André arriveerde on the dot, keurig in pak en met een leren koffertje. We dronken
een kopje koffie in de stad opdat ik hem kon voorbereiden op de ontmoeting. Hij
waarschuwde me voor Ronald Gase die een soort shuttle tussen Henk Hofland en
mij was begonnen en kennelijk aanleg had voor intriges. Dat is wat ik van het begin
af precies zo heb aangevoeld. Nu blijkt dat Gase inderdaad met de brief, die hij van
professor De Quay kreeg (in het geheim) naar Piet Dankert is geweest, die de brief
nu ook heeft gelezen. Ik herinner me dat toen ik Gase vroeg of hij De Quay's brief
aan Hofland had laten zien hij geen open en rechtstreeks antwoord gaf. Ik moet
gewoon op mijn hoede zijn.
Op villa Rajada kwam Dewi vrijwel meteen te voorschijn in een fantastische jurk
met bloemmotieven. Zij zag er super uit. We namen een sherry en zetten ons aan de
lunch met artisjokken en eend.
Na het eten begon ons gesprek over het te publiceren artikel. Ik had de grootste
moeite hen beiden te overtuigen geen nadruk te leggen op bepaalde aspecten van
Bapaks brieven. André wilde zoveel mogelijk opnemen, zoals ‘Why are you angry
with me?’ of ‘I shall not arrest General Hartono,’ omdat dit zaken zijn die je niet
zonder nadere verklaring naar buiten kan brengen. Mijn standpunt verwoordde ik
aldus: ‘We should aim at clearing Bapak's name to serve history, correct circulating
blatant lies, and we must not get lost in trivialities or personal nonsense.’ Bijvoorbeeld
over Dewi die midden tijdens de staatsgreep zat te zeuren over Tjakrabirawa-soldaten,
die zich niet hadden gedragen tegenover haar zoals zij dit wenste. Ik sprak voor
dovemansoren, zowel wat Dewi betrof als André en slaagde er slechts gedeeltelijk
in de grootste irrelevanties eruit te houden.
Sprekend over het publiceren van haar brieven in de Herald Tribune zei ze: ‘All
my friends read it.’ Ik zei: ‘You should have your priorities right. Don't betray
yourself. Why are you doing this for, to impress your friends who read the Herald
Tri-
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bune, or to bring the truth about Bung Karno to the world? You will never get the
coverage in the Tribune that the NRC and André will give you.’
Ik slaagde erin een foto van Bung Karno met Nasution en Suharto uit een van
Dewi's albums te lichten en beschikbaar gesteld te krijgen voor de NRC.263 Tevens
kon ik André helpen aan twee exclusieve foto's van Bung Karno en Dewi voor de
voorpagina.264 Dewi benadrukte bij André dat zij, en niet ik, die foto's had uitgekozen
wat niet waar was.
Samen met de Spaanse huisknecht reed ik André terug naar Cointrin. Hij sprak
voor het eerst weer over Julian. Zij had hem op een dag niet lang geleden om 03.30
uur opgebeld en gevraagd te komen, wat hij had gedaan. Zij hadden weer seks gehad.
Twee dagen later merkte een redacteur van Het Parool tegen André op: ‘Het gaat
weer beter met Julian hè? Jullie hebben weer seks?’ Hij had ontdekt dat de
psychoanalyticus die Julian raadpleegde dit had rondgekletst. André ging naar de
man toe die vrijuit had toegegeven dit te hebben verteld: ‘En waarom niet?’ Waarom
zou men over zoiets problemen maken? De sop was immers de kool niet waard? Er
was ook geen enkel probleem met het feit dat André de koffer indook met babysitters,
of dat hij bij een babysitter een kind had verwekt. Ik moet zeggen de hemel te danken
dat ik anders met mijn pik omspring dan Spoor of Hofland.
Dewi heeft veel narigheid ondervonden van Indonesiërs die er tegen waren dat zij
Bapaks derde vrouw was. Bij een bezoek van Bung Karno aan Tokio had de
toenmalige ambassadeur, Harsono, opdracht aan zijn staf gegeven Dewi zoveel
mogelijk te negeren. Op de dinertafel stonden voor iedereen naamkaartjes, behalve
voor haar: zij werd aangeduid met alleen maar ‘nonja’. De Japanse vrouw van een
Indonesische diplomaat had haar op alle mogelijke manieren geholpen, ook met
kledingadviezen en de beste manier om om de klippen heen te zeilen totdat mevrouw
Harsono haar verbood dit te doen. Dewi was toen naar mevrouw Harsono toegestapt
die de zaak ontkende, maar er volgde uiteraard een scène, waar Dewi matador in is.
Ik gaf haar gelijk. Indonesiërs kunnen zich intens burgerlijk opstellen en zich navenant
gedragen. Zoals indertijd de chefprotocol, de heer Tamzil, tegenover mij. Dit was
ook zo'n Indonesische burgermansukkel in de klasse van de Harsono's in Tokio. Ten-
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Die belangrijke foto zou later bij de NRC zogenaamd wegraken nota bene, zoals jaren geleden
een ander exclusieve foto van Sukarno met Khrushchev, die mij toebehoorde, bij Vrij
Nederland.
Ze namen niet de uitgekozen foto's maar expres verouderde andere foto's op de voorpagina
van 22 september 1973.
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slotte schijnt ambassadeur Harsono naar Bung Karno te zijn gestapt met deze
problemen. Volgens Dewi zou de president met zijn landgenoten hebben ingestemd.
Dit had Dewi begrijpelijkerwijs wanhopig gemaakt. Zij kon begrijpen dat hij als
politicus misschien gedwongen was de zijde van zijn ambassadeur en zijn staf te
kiezen, maar voor haar was het erg moeilijk geweest de houding van Bapak in deze
te verwerken. Eens had zij zelfs vergif in genomen. Men had haar maag leeg moeten
pompen. Zij gaf hier niet veel details over, maar ook toen was zij wanhopig.265
Dewi toonde mij mevrouw Hartini's artikelen die in Londen waren gepubliceerd.
Uitgever Masagung had haar de oorspronkelijke tekst bezorgd, waarin zij gezegd
zou hebben dat president Sukarno een sex maniac was. Ik geef toe dat mevrouw
Hartini inderdaad slechte dingen over Bung Karno schreef. Ik zei dat ik alsnog enige
punten van kritiek ten aanzien van Hartini in mijn boek zou opnemen. Dit scheen
haar tevreden te stellen. ‘I, too, don't trust you when you tell me such things. Then,
I blame you for not trusting me,’ zei ik tegen Dewi, ‘but I do the same.’ Nu heb ik
het met mijn eigen ogen gezien. Als je dan bedenkt hoe mevrouw Hartini mij over
Bapak schrijft, dan klopt er iets niet. Ik keur dit zeer af.
Ik nam het laatste vliegtuig terug naar Amsterdam. Reisde met Herman Eetgerink
van De Telegraaf.
Dewi vertelde dat zij in 1964 had geweigerd naar Indonesië terug te keren. Eerst
schreef Bung Karno haar brieven. Daarna werden het telegrammen. Ze werden in
code verzonden. Het gevolg was dat de hele Indonesische ambassade in Tokio erover
meekletste tot consternatie van Dewi. Begrijpelijk ook. Zij had werkelijk stapels met
telegrammen op roze ambassadepapier. ‘Bapak wrote so many letters; of course, it
moved me.’ Ze dacht na en zei: ‘My God, if I see now all these letters, saying I am
desperate, please come back, I cannot live without you, you kill me, and so forth,
she remarked: “I must have been a terrible wife to him”.’
Zij had de president bezworen te doen en laten wat hij wilde op zijn buitenlandse
reizen: ‘But, please, do not sleep with Japanese women.’ Vervolgens was zij er achter
gekomen dat hij toch een slippertje in Tokio had gemaakt. Zij was van de kaart
geweest, want zij had hem gesmeekt ‘not to dishonour me’. Het gevolg was geweest
dat haar moeder uit schaamte over haar was overleden: ‘While I said so often on
Japanese televi-
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sion that Bapak was my God, and I lived for him.’ Zij vertelde dat ook haar broer
Jaso266 zelfmoord had gepleegd om haar niet in de weg te staan in haar betrekkingen
tot Sukarno. ‘Jaso went with my Mother, so I asked Bapak not to dishonour me, but
he did.’
‘Do you know, that Hartini had the ambassador to Cairo recalled, because Bapak
slept with a girl while he was there? Really, she is a bitch. On the way to Bapak's
funeral in Blitar, she took a bunch of newly printed roepiah bills from her purse and
started to count her household money. Can you imagine? She gave me one bill as a
souvenir.’ Hartini had Dewi gevraagd: ‘Do not drag my name through the mud, when
you write your book.’ ‘Allright’ had Dewi geantwoord. Maar, inderdaad, het was
zeer onfris wat mevrouw Hartini uiteindelijk zelf heeft geschreven, weliswaar niet
in een boek, maar in artikelen. Dewi vervolgde: ‘I made a big mistake, when I wrote
Bapak in 1969 to give me a temporary divorce, so I could write my book.267 I wrote
him two letters explaining, that it meant nothing. But Guntur Sukarno did not even
give my letters to Bapak.’ Zij vertelde dat Guntur (in 1973) nog altijd weigerde
bepaalde albums en ander bezittingen van haar terug te geven. Dineerde in Bilthoven
met mam en broer Theo, die nu verbonden is aan een Amerikaanse staalfirma in
Lugano. Het was allemaal buitengewoon plezierig. Vooral mam was kennelijk in
haar nopjes dat we met zijn drieën waren. Toch begrijp ik weinig meer van Theo. Ik
weet dat hij mijn broer is, maar verder herken ik vrijwel niets meer in hem.

27 augustus 1973
Dewi aarzelde of zij zal trouwen met Francisco Paesa. ‘What is your opinion?’ vroeg
zij.
‘Do it; but perhaps not yet.’
‘I think it is my destiny to carry the name Sukarno. At least, for the time being it
will be.’ Wanneer eenmaal haar boek geschreven zou zijn kon ze nog altijd een broer
of zuster voor Kartika overwegen: ‘Otherwise, if I die, she will be all alone.’ Toen
zij zag dat ik tegen middernacht zat te knikkebollen zei ze: ‘You will have to keep
me company.’ Daarop begon zij over homoseksualiteit. ‘What do boys do?’ vroeg
zij. Wij kwamen steeds op onze uitgangspunten terug. Zij vertelde dat vrouwen in
Parijs en New York steeds meer moeite hadden om es-
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corts te vinden: ‘Because all the nice and attractive guys are gay nowadays.’
Ronald Gase kwam kleppen. Hij meldde dat Willem Drees nu een brief van Anak
Agung Gde Agung had ontvangen, waarin hij schrijft nooit gezegd te hebben dat
Drees hem had verteld nu te beseffen door Luns te zijn misleid. Hij zou dit ook niet
in zijn boek vermelden. We vroegen ons af hoe de ‘lange arm’ van Drees ook deze
vervalsing van de waarheid heeft kunnen bewerkstellingen. We weten zelfs allemaal
dat Drees het wel heeft gezegd en ook heeft geschreven dat Luns hem had bedonderd.
Ik belde André Spoor die adviseerde Anak Agung er aan te herinneren dat de
ambassadeur de opmerking van Drees ook aan hem had verteld. Spoor leek in een
stemming Anak Agung not to let get away with murder. Wie weet heeft Drees de
affaire van ‘de loslopende luitenant’ (door Anak Agung gebezigd)268 aangewend om
de Indonesische diplomaat onder druk te zetten. Piet Dankert gaat een bezoek brengen
aan Ronald Gase in diens flat om al zijn materiaal te bekijken. Dankert heeft Gase
al gewaarschuwd dat hij misschien als getuige onder ede zou kunnen worden
opgeroepen door de parlementaire commissie.

28 augustus 1973
Dineerde in Asia met Ronald Gase. Dankert was langsgekomen en had alles gezien.
Hij zou de geheime brief aan de Kamercommissie tonen. Dan is er helemaal geen
reden meer om een onderzoek naar Luns uit de weg te gaan. Wat vreemd is dat Gase
nu zegt nog slechts met André Spoor te willen samenwerken. Het zal me worst wezen.
Hij is natuurlijk ook nog nauwelijks volwassen. Intussen zou Dankert zijn naam te
berde brengen in het partijbestuur want Gase schijnt politieke aspiraties te hebben.
Hij zou er wel voor voelen in de Amsterdamse gemeenteraad zitting te nemen. Wel
ja. Zo hoor je nog eens wat.
Haalde in de Leidsestraat croissants, die mam zo heerlijk vindt. We lunchten in
de tuin in Bilthoven. Ik viel in mijn stoel in slaap. Peter komt vannacht om 03.00
uur uit Californië terug. Maar het toestel was nog verder vertraagd tot 15.00 uur
vanmiddag. Theo Cammann, Peters vriendje in Tilburg, belde dat zij samen in Tilburg
psychologie gingen studeren. Dat was ook nieuw voor me. Het bracht me verder in
verwarring.
Tegen 17.00 uur kwam Peter eindelijk door de douane. We omhelsden elkaar. Ik
huilde.
We dineerden in de Cave. Hij moet een heerlijke tijd hebben
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gehad. Hij schijnt op weg naar Disneyland met Richard Hunter een klein stukje LSD
te hebben genomen en was prompt way-out op de trip, wat hij een positieve ervaring
noemde. Maar er volgden wel twee dagen van diepe depressie op. Het is onmogelijk
om alles wat hij aan ervaringen vertelde te reconstrueren. Hij verbaast zich nog altijd
over zijn succes bij de boys.
Na een cheque van een halve ton in Botswana aan Sir Seretse Kama te hebben
overhandigd voor natuurbescherming is prins Bernhard in Zuid-Afrika aangekomen.

29 augustus 1973
Mevrouw Sukadi van de Indonesische ambassade deelde mee dat ik op 4 september
een ontmoeting met generaal Alamsjah zal hebben.
Dewi belde. Toen ik zei dat er geen foto van mevrouw Hartini in mijn boek kwam,
zei ze: ‘I give you a big kiss’ Ik begrijp zoiets niet.269
Ronald Gase is bij Andre Spoor op bezoek.
Ik schreef Piet Dankert dat het de hoogste tijd werd dat er een parlementaire enquête
kwam over Nieuw-Guinea. En, ten tweede, dat het toch vrij pittig was dat prins
Bernhard zijn gouden arkjes de wereld rondbracht in een regeringsfellowship.
We vertrokken om 14.00 uur naar Parijs en arriveerden om 19.00 uur. We hebben
op ons elfendertigst gereden. We hebben over van alles en nog wat gepraat en
ontspannen gedineerd in La Menandière, altijd uitstekend voer in Frankrijk. We
kissed goodnight.

30 augustus 1973
Parijs, Hotel Vendôme
Toen we hier gisteren incheckten, gebeurde wat nooit eerder geschiedde: ons werd
meegedeeld dat vanwege een wet uit de negentiende eeuw, het twee mensen van
dezelfde sekse niet was toegestaan in een twijfelaar te slapen. Kamer 41 was dus niet
zu haben. Het werd 35. Het kan ons niets schelen, maar wat een archaïsche mentaliteit
in Parijs in 1973.
Ontmoette Bertie Hilverdink270 en moest erg aan zijn gezicht wennen, dat hij met
plastische chirurgie had laten behandelen. Oorspronkelijk had hij een platte Javaanse
neus. Hij heeft nu een puntneus. Ik vrees dat de plumbing niet helemaal juist werd
aangesloten. Hopeloos.
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Zag een jongen lopen, helemaal Peter van Leeuwen Boomkamp, de schat.271

31 augustus 1973
Café de la Paix
We hebben hier twee absoluut heerlijke dagen doorgebracht. Hij vertelde hoe iedereen
na het avondeten in Californië onrustig werd over waar naartoe te gaan: naar welke
bar of club en met wie to fuck. Bertie had het er ook al over dat faire la court er niet
meer bij was. Het ging nu alleen nog om wel of niet naar bed. Mensen zagen elkaar
steeds meer als puur seksobject. Peter was vooral onder de indruk van de hoeveelheid
agressie die in Amerika rondwaarde: ‘Het is al die zogenaamde vrijheid die deze
agressiviteit veroorzaakt,’ zei hij.
Geert Mak heeft de vragen van Fred van de Spek aan de minister over het gebruik
van de regeringsfellowship voor het Wereld Natuur Fonds prima opgesteld en mij
toegezonden. Wanneer er niet enige controle is doen ze op den duur maar raak, ook
op Soestdijk.272

1 september 1973
Peter is, nadat we vijf dagen samen waren, naar Tilburg vertrokken. Was bijna in
tranen toen hij beneden kwam om naar de trein te gaan. Hij liep naar mijn bureaustoel
om me te omhelzen.
Ronald Gase belde om te vertellen dat hij anderhalf uur met André Spoor had
gesproken. Hofland heeft zich vijftien minuten bij hen gevoegd. Henk had Spoor en
Gase er weer eens van proberen te overtuigen dat Luns absoluut niets onrechtmatigs
had gedaan of gezegd. Onbegrijpelijk voor een beroemde tegellichter! Gase heeft
Spoor al zijn materiaal aangeboden als Den Vaderland Getrouwe eenmaal uit zou
zijn. Ik zei maar niets, maar ik begrijp dan niet waarom ik geen gebruik mag maken
in mijn boek van sommige van die zogenaamde geheime stukken van de
geschiedenisvervalsers in Den Haag.
De AVRO liet als entertainment zien hoe een rinoceros met een jong door wolven
werd aangevallen, compleet met het doods-gekerm van het weerloze jong erbij. Ik
riep: ‘Oh God, turn off the damned poison-machine...’ Zo worden mensen 's avonds
bij een kopje thee in de huiskamer op de zogenaamde werkelijkheid vergast. Wat er
in feite gebeurt is dat je steeds verder afstompt voor dergelijke verschrikkingen.
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2 september 1973
Carel Enkelaar en Liny vieren hun zilveren huwelijksfeest. Ik heb geschreven liever
niet in te gaan op hun vriendelijke uitnodiging want ik wil bij de huidige verhoudingen
helemaal niets meer van doen hebben met Hagedorn en zelfs Klaas Jan Hindriks. Ik
zal hun het borstbeeldje van John F. Kennedy als cadeau geven, want ik geef eigenlijk
niets meer om de Kennedy's.
Piet Dankert verwachtte niet dat de commissie op haar besluit terug zou komen
dat ze de kwestie geen parlementaire enquête waard vonden. Maar Dankert moet
Spoor nog spreken.
Stan Huygens meldt dat prins Bernhard volgens het blad De Transvaler als een
dief in de nacht Zuid-Afrika is binnengekomen en weer vertrokken.273 Ook de
honorair-consul van Nederland in Bloemfontein, prof. dr. Ernst van Zinderen Bakker
(66) is afgetreden uit protest tegen de politiek van het kabinet-Den Uyl ten opzichte
van Zuid-Afrika. In 1951 is de prins in Zuid-Afrika met egards en veel luister
ontvangen, maar die dagen zijn nu voorbij. De Telegraaf meldt ook dat er vragen
over de Afrika-reis van de prins zijn gesteld in de Kamer.274

3 september 1973
Bracht Rinus Ferdinandusse een kopie van de vragen van de PSP over prins Bernhard.
Gaf ze eveneens aan Gerard van den Boomen van De Nieuwe Linie.
Mevrouw Sukadi van de Indonesische ambassade belde om te zeggen dat de
ontmoeting met generaal Alamsjah morgen niet zou doorgaan. Een half uur later
belde zij dat ik morgen toch om 10.00 uur werd verwacht.
André Spoor kon zich niet herinneren dat dr. J.H. van Roijen hem ooit vertelde
dat de ambassadeur ten einde raad naar koningin Juliana was gestapt om haar te
informeren dat Luns de zaak belazerde. Hij gaf wel toe onlangs een gesprek met Van
Roijen te hebben gehad en dat dit onderwerp daarbij ter sprake was gekomen. Van
Roijen heeft hem natuurlijk op het hart gedrukt dit belangrijke detail prompt ‘te
vergeten’. Als ook Spoor nu aan geheugenverlies gaat leiden, wie houd je dan over?
Het rondspankeren van Ronald Gase in de affaire-Luns en - Nieuw-Guinea heeft
zoals ik dit steeds heb gevoeld een belangrijk nadeel. Het heeft de heren verdoezelaars
tijd gegeven de details, die ik zou gaan openbaren, verder bij te slijpen en te vervalsen.
Het verrassingselement is weg, want Gase weet vrij-
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wel precies wat ik weet, ga doen of schrijf. Anderzijds kan het me niets schelen,
want ik werk niet voor nu of morgen, maar voor later, veel later. Zelfs, toen ik tegen
Gase zei dat hij te veel rondkletste en ik om die reden hem de drukproeven van Den
Vaderland Getrouwe niet ter inzage gaf, antwoordde hij nota bene: ‘Dat is misschien
ook beter.’ Ik besef steeds weer dat ik me niet met die jongen had moeten inlaten.
Nu schrijft Willem Drees hem immers dat Anak Agung het uiterst belangrijke gesprek
met Drees niet gaat publiceren? Wat denken ze toch met die onzin uiteindelijk te
bereiken? Het is een bunch of basterds, allemaal.
Ik zie nu pas in De Journalist275 dat mijn klacht bij de Raad van de Journalistiek
tegen H. Goeman Borgesius en Peter Zonneveld (fotograaf) niet behandeld kon
worden, omdat beide heren weigerden voor de Raad te verschijnen. De heren bij De
Telegraaf storen zich aan God noch gebod. Zij plaatsen zich boven de algemeen
aanvaarde wetten en regels: hoe komt het toch dat niemand dit in de smiezen heeft
en dit blad de populairste krant van Nederland blijft.
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4 september 1973
Tot mijn verbazing zei Spoor tegen het einde van ons gesprek: ‘Laat me dan nog
eens horen wat je over ons gesprek in je boek schrijft, misschien herinner ik het me
dan weer...’ Stel je voor je iets dermate belangrijks niet meer te herinneren! Spoor
kwam met die informatie indertijd uit Londen terug, toen hij via mijn advies aan de
NOS in 1970 bij dr. J.H. van Roijen in Londen op verzoek van Carel Enkelaar meer
informatie was gaan inwinnen. Het ging ook over de rol van de Kennedy's in de
kwestie-Nieuw-Guinea. En nu zijn ze dit allemaal vergeten? Bullshit.
Ronald Gase kwam weer langs. Zijn optreden begint me te herinneren aan de
bezoekjes van mevrouw Ráell begin jaren vijftig.276 Hij zei dat Hofland me bij alles
voor gek uitmaakte en dat mijn voormalige vriend nu vervuld is van haat tegen mij.
Henk Hofland zat hem aan te moedigen toch vooral zelf naar Joseph Luns te gaan
om eindelijk tot andere inzichten te komen. Luns schijnt dit tot dusverre te hebben
afgewimpeld. Na wat Hofland me geflikt heeft met zijn Telegraaf-lifter op Amerbos
en de sovjetdiplomaten zou ik hem eigenlijk moeten haten, maar zover ben ik nog
lang niet. Henk is tenslotte één van mijn oudste vrienden. Hij was het die me in de
journalistiek haalde.
Ik verlang naar Erik van der Leeden. Maar eigenlijk had Immanuel Kant gelijk:
het is beter niemand te zien en te ontmoeten. Kant zou nooit een love affair hebben
gehad.277 Kant heeft mensen gekend die hij te hoog achtte om verliefd op te worden.
Verliefd in de betekenis van: als een beest ermee omgaan. Ik denk dat dit kan, dat
dit bestaat, zoals Epicurus in Samos.
Om 10.00 uur wachtte een jongen van het protocol van de Indonesische ambassade
me op om me bij ambassadeur-generaal Alamsjah te brengen. We wachtten in de
kamer van mevrouw Sukadi tot de ambassadeur binnenkwam.
Hij sprak niet tegen dat hij op 11 juli 1968 Bung Karno twee uur de tijd had
gegeven om paleis Bogor te ontruimen. Hij voerde aan zowel mevrouw Fatmawati
als mevrouw Hartini te hebben geholpen en eveneens te hebben beijverd dat Dewi
haar huis Wisma Jaso terug zou krijgen, evenals de door hem eerder van Dewi
gestolen auto's. Bung Karno had hem nooit gemogen. Ik keek de man nu eens goed
aan en dacht: ik begrijp dat heel goed. Ondanks dit had Alamsjah zich ook
ingespannen veel eerbetoon te organiseren bij Bung Karno's begra-
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fenis. Hij had Guruh Sukarno uit Amsterdam bij zich geroepen en hem gezegd: ‘Met
Guntur is het niets geworden, zorg dat jij slaagt.’ Hij had op 15 augustus de
Indonesische studenten in Nederland toegesproken en gezegd: ‘Vergeet nooit dat
Bapak de stichter en de grote man van Indonesië is geweest.’ Zijn staf had gezegd:
‘Durft u dat wel te zeggen? Wat gebeurt er wanneer Jakarta dit ter ore komt?’ Ik
werd een beetje misselijk van zijn geslijm.
Ik vroeg hem of hij van mening was dat Suharto Bung Karno was gaan haten. Die
vraag bracht hem in aanzienlijke verwarring. Hij wist kennelijk niet wat hij moest
antwoorden. Toen heb ik maar gezegd dat ik geen antwoord van hem verwachtte.
Vervolgens sneed ik de in 1966 voorgevallen affaire-Verolme-Worms-Ibnu Sutowo
aan. Hij deed alsof hij nooit van zijn leven een telegram van Worms had ontvangen,
zoals deze immers had beweerd. Hij deed ook alsof hij niet wist wie de heer
Darmadji278 was. Ook op dit punt kwam ik weinig verder.
Tenslotte trok ik van leer en zei me in gemoede af te vragen hoe men ooit had
gedurfd Bung Karno op zijn oude dag te behandelen zoals men had gedaan. Hij
begreep bijzonder goed dat ik hem ook bedoelde en hij boog zijn hoofd uit schaamte
voorover. Ik was woedend. Ik zei dat het hele Suharto-regime me verder geen barst
kon schelen en dat de enige axe I had to grind met de huidige regering in Jakarta de
mensonterende behandeling van Bapak gedurende de laatste dagen van zijn leven
was. ‘Indonesië interesseert me niet meer. Ik heb alle respect voor het Indonesische
volk verloren dat geen hand uitstak om haar leider te helpen en de smerige leugens
van de coupgeneraals en de CIA blijkbaar geloofde.’ Hij liet er tot mijn verbazing
schoorvoetend op volgen dat prins Bernhard een vriend van hem was. Ik dacht: die
heeft inderdaad zijn hele leven aanleg voor verkeerde vrienden gehad, dus Alamsjah
kan er ook nog wel bij. De thee die werd binnengebracht heb ik onaangeroerd gelaten.
Ik zei dat meneer Sudjatmoko ook al had laten weten met mij niets te maken te willen
hebben. Kon hij daar iets aan veranderen? ‘Kent u de uitdrukking play safe meneer
Oltmans? Jakarta is een piramide. Ongeveer 99,8 procent doet wat de piramide doet.
Dat was in Bung Karno's time al het geval.’ Bij vertrek uit zijn kantoor stond de staf
gereed om naar binnen te gaan. Oud-ambassadeur Zairin Zain kwam uit een zijkamer
en vroeg: ‘Hoe is het gegaan?’ De enige nuttige informatie die ik binnenhaalde was
dat dr. Mohammed Hatta gisteren in Neder-
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land was aangekomen. Ik kon per telefoon Rob Soetenhorst nog op tijd een bericht
voor het avondblad doorgeven.279 Zain vroeg ook nog of ik nu niet te kritisch over
Alamsjah in mijn boek wilde schrijven. Ik zal herlezen wat er staat. Ik kan mogelijk
een of twee woorden nog veranderen maar de essentie van wat ik over die meneer
heb te berichten blijft natuurlijk onveranderd.
Lunchte met Robert Ammerlaan en adviseerde hem een gesprek met Piet Dankert
te hebben, wanneer hem werkelijk interesseerde wat er aan de knikker was met Luns
en Nieuw-Guinea. Dolf Simons van voorlichting van Buitenlandse Zaken zou me
bellen met gegevens over een aantal mensen in Den Vaderland Getrouwe. Hij zat in
Nieuwspoort een glaasje te drinken.
Kaart van Gerda en Anton Constandse uit Oostenrijk. Ze zijn met neef en nicht
per auto ‘lekker lui en als onnozele toeristen, die bos, heuvelen en burchten komen
bekijken. Wij hopen dat je veel voorplezier hebt van je komende boek.’ Roeland en
Mady Kerbosch schrijven uit Lusaka. Zij waren drie weken in Zaïre en meldden dat
het land ‘onder de eenhoofdige leiding van de God Mobutu staat. Deprimerend om
aan te zien.’ Ze hebben beter door wat Mobutu voorstelt dan prins Bernhard, tenzij
de prins der Nederlanden van deze types houdt, wat er soms op lijkt.

6 september 1973
Carel Enkelaar had bedacht dat het ‘aardig’ zou zijn de auto van koningin Juliana
op weg naar de RAI in Amsterdam door een helikopter te laten filmen. Jan Blokker
noemt dit een onderdeel van ‘een golf van zwakzinnigheid’ en dat men ‘een paar
ziekenbroeders op Enkelaar zou moeten afsturen (...) in een tamelijk streng bewaakte
inrichting,’ en meer van dergelijke onzin.280 Meneer Blokker vergeet dat hij met zijn
stukje genoeg over zichzelf vertelt om in de opinies van deze galspuiter nooit meer
geïnteresseerd te zijn, wat bij mij al jaren het geval is.
Peter arriveerde. We zijn heerlijk naar het strand gegaan. Hij is vol van zijn eerste
colleges psychologie en indrukken van de Universiteit Tilburg.
Bij Bruna had meneer Henk tegen Willem van Beusekom gezegd de proeven van
Den Vaderland Getrouwe te willen lezen. ‘Als Oltmans iets van de koningin durft
te zeggen dan krijgt hij het met mij aan de stok,’ aldus Henk Bruna. Hetzelfde scheen
ten aanzien van De Telegraaf te gelden, Bruna's lijfblad.
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7 september 1973
Om 02.45 uur belde Dewi uit Gland: ‘Do you know that Frank de Jong is writing a
book?’ Zij voegde eraan toe: ‘I was so excited, I thought you should know.’ Ik zei,
meneer De Jong kennende, absoluut niet geïnteresseerd te zijn in wat er mogelijk uit
zijn koker zou kunnen komen. Ik kondigde aan dat de NOS-televisie haar misschien
zou filmen gelijktijdig met de publicatie van Bung Karno's brieven.
Er was op de conferentie in Algiers een botsing tussen Fidel Castro en prins
Norodom Sihanouk. Castro noemde de Sovjet-Unie ‘de beste vriend’ van de
niet-gebonden landen van Bandung, wat natuurlijk onzin is. Sihanouk bestreed dit
dan ook en had gezegd dat wanneer dit waar was, Moskou eerst maar eens de
betrekkingen met de verrader maarschalk Lon Nol moest verbreken. Hetzelfde geldt
natuurlijk voor Suharto. Maar communistisch Cuba - en ook Joegoslavië - heeft nooit
in de niet-gebonden groep van Bandung thuisgehoord. Ze hebben Cuba erbij gesleept
om te proberen dat land uit het communistische blok weg te lokken. Maar als gevolg
van de Amerikaanse chantagepolitiek ten aanzien van Havana bevindt Castro zich
nu tot over zijn oren in een afhankelijke positie van Moskou wat lijnrecht indruist
tegen Bung Karno's Bandung-concept.

8 september 1973
Om 07.00 uur reed ik door dichte mist naar Bilthoven. Mam was gereed voor vertrek.
We gingen vrij snel naar Schiphol waar haar toestel voor Zürich enigszins vertraagd
was. Zij scheen zeer ontspannen. Keek haar na tot zij de douanecontrole voorbij was
en het gaf me een vreemd gevoel. Broer Theo wacht haar aan de andere kant op voor
de rit naar Lugano.

9 september 1973
Ronald Gase kwam vertellen dat dr. Willem Drees, Gase negen brieven, samen
vijfentwintig pagina's, had geschreven. De oud-premier had aangekondigd ermee op
te houden. Ronald was het er mee eens dat hij door Drees was gebruikt om zekere
zaken dicht gepleisterd te krijgen. Hij gaf me nu meer gelijk dan ooit. Hij zei van de
man te walgen. Dat deed ik reeds sinds diens eerste brief aan mij in de jaren vijftig.
Ik walgde niet van Drees, ik minachtte hem.
Peter is zojuist weer vertrokken met als gevolg het inmiddels bekende
luchtzakeffect. Ik denk voortdurend hoeveel fouten ik ten opzichte van hem blijf
maken. Zoals nervositeit over een aansteker die weg is en die dan in de auto blijkt
te liggen. Of
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wanneer hij iets uit een krant wil knippen: ‘Ik heb die krant zelf nog niet eens gelezen.’
Zo is er zoveel wat niet aardig is en toch gebeurt.
Broer Theo belde om de goede aankomst van mam in Lugano te melden. Zij
maakten vandaag een lange tocht. Mam geniet. Tante Jetty huist in Bilthoven. De
kikker Kalimero is er ook nog.
Toch denk ik dat Peter hier een heerlijk weekend had. Ronald Gase kwam op
Amerbos naar het NOS-portret van Willem Drees in het programma Markant kijken.
Dat was het werk van Henk Hofland als schrijver. Er werd absoluut niets gezegd dat
niet al duizendmaal was verkondigd. Over de kwestie-Nieuw-Guinea werd met geen
woord gerept. Drees kreeg weer de gelegenheid te herhalen dat Sukarno de heer
Hitler had verheerlijkt en andere bakerpraatjes uit Anno dazumal. Laat ze maar, mijn
beurt komt nog. Onbegrijpelijk dat dit het werk is van mensen die zichzelf journalist
noemen, inbegrepen Hofland. Op die manier kan ik ook de goeie, brave meneer in
Holland uithangen, maar het blijft een oneerlijke zaak. Naast me zat een jonge student
met vijfentwintig pagina's brieven van Drees die ook niet wist wat hij zag bij deze
vorm van ‘tegels lichten’ door de NOS. Had Bram van der Lek gevraagd waarom hij
nog altijd mijn boek Grenzen aan de groei niet besprak. Hij antwoordde.281

10 september 1973
Jan Koesen van het Audet-concern kwam langs vergezeld door een fotograaf voor
een interview. Hij stelde vragen als: ‘Hoe vind je het om “gevaarlijk” genoemd te
worden...’ Koesen wilde eigenlijk via dit gesprek een voorpublicatie over Den
Vaderland Getrouwe in de wacht slepen. Ik heb hem eraan geholpen.282
Henk Bruna vindt dat ik toch nog te veel op De Telegraaf kanker in mijn nieuwe
boek.
Piet Dankert heeft nog altijd niet met André Spoor gesproken. Klaas Jan Hindriks
gaat met Spoor lunchen om te zien hoe een televisiegesprek met Dewi afgestemd
kan worden op de publicatie van Bapaks brieven.

11 september 1973
Salvador Allende heeft het toch tegen de druk van Washington en God mag weten
wat nog meer afgelegd. Voor de mensen in
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Zie bijlage 30.
was de kop van zijn 3/4
paginareportage in De Gelderlander van 14 september 1973. De reportage verscheen in alle
Audet-bladen.
DEN VADERLAND GETROUWE ZET LUNS VOOR LEUGENAAR
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Chili breekt nu een Duitse bezettingsperiode aan. Allende zelf zal zijn dagen wel in
Havana gaan slijten. Walgelijk. De man is democratisch gekozen, maar Amerikanen
zijn alleen voor vrije verkiezingen die in hun eigen kraam te pas komen, of in hun
straatje passen.
Liep het parlement binnen. Dries van Agt zat de zaak voor. Marcus Bakker was
er en misschien acht andere Kamerleden. Het was een complete farce. Intussen
vergaderde de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Om iets over 17.00 uur
was Piet Dankert gereed om de pers te woord te staan. Er was letterlijk niemand. Ik
ging geheel alleen tegenover hem aan de tafel zitten. Juist begon hij mij te dicteren
wat er was gebeurd en besloten, toen er toch nog vier journalisten binnenkwamen,
te weten het ANP, Het Vrije Volk, De Stem en nog iemand. De NRC was er tot mijn
ergernis niet, terwijl ik Spoor zo dringend had gevraagd iemand af te vaardigen.
De commissie stemde 14 tegen 2 stemmen - alleen de PPR en PSP waren vóór - om
geen parlementaire enquête over Nieuw-Guinea en Luns te houden. Hans van Mierlo
vond het te vroeg om naar zo'n zwaar middel te grijpen, ‘maar hij helde er wel naar
over,’ aldus Dankert. Maar de stemming om de Commissie voor de Vaderlandse
Geschiedenis op te dragen de zaken uit te zoeken kreeg elf stemmen voor en zeven
tegen. Dankert zei zonder meer: ‘Het is een feit dat Oltmans deze zaak opnieuw heeft
aangezwengeld.’ Hij noemde ook Ronald Gase's onderzoek en werk in deze zaak.
Ik vroeg de heer Dankert of ik de pers diens telefoonnummer mocht geven, wat ik
deed. Zelf vroeg ik Dankert: ‘Heeft de door ons verschafte informatie nu tot het
uiteindelijke besluit van uw commissie bijgedragen?’ Dat wilde Dankert niet toegeven.
Hij zei keihard dat de commissie op basis van de brief van 17 oktober 1972 van
minister Van Veen, dat een historisch onderzoek mogelijk was, opnieuw had gestemd.
‘Ik ben Joost,’ zei een assistent van Fred van der Spek die ik uitermate aantrekkelijk
vond, goed gezicht, lang haar, in jeans, leren veter om zijn nek, een armband net als
ik en niet zo ongewassen als Geert Mak. Hij nam me mee naar zijn baas. Van der
Spek vertelde dat Piet Dankert de zitting opende met de mededeling dat er niet veel
nieuws uit zijn onderzoekingen was gekomen. Dat loog hij. Fred, die beter wist, vond
dit ook een zeer vreemde uitspraak. Fred overweegt de hele affaire in het parlement
in stemming te brengen, ongeveer ten tijde van de publicatie van Den Vaderland
Getrouwe.
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13 september 1973
Tegen middernacht belde Ronald Gase dat hij de hele avond met dr. Zairin Zain en
dr. I. Salim had doorgebracht. Ben benieuwd wat daar uitgekomen zou kunnen zijn.
Kaart van Jan Cremer uit Mauritius.
De kranten berichten uitermate summier over het besluit van de Kamercommissie.
Maar goed, de bal is aan het rollen.
Een chauffeur van de NRC kwam een set brieven van Bung Karno aan Dewi ophalen.
Spoor schijnt nu de publicatie voor te bereiden.

14 september 1973
Ronald Gase kwam langs. Hij vertelde dat in verband met de bijeenkomst van de
Kamercommissie de heer H.J. de Koster (Luns-trawant) naar dr. J.H. van Roijen was
geweest en hoe Hans Hoefnagels van de Haagse Courant283 was ingeschakeld om
een hoofdartikel te produceren. Over mijn klachten over Luns schreef hij: ‘Velen
waren verrast. Het is immers hoogst ongebruikelijk dat er aan een klacht van een
gewone burger284 zoveel aandacht wordt besteed. Bovendien was van deze burger
bekend dat hij zelf in de Nieuw-Guinea-affaire een rol had gespeeld, tegengesteld
aan Luns. Waarom dan toch een onderzoek?’
Hij geeft een overzicht van wat ik reeds, inbegrepen op televisie, had aangedragen
om duidelijk te maken dat Luns de kluit bedonderde, maar dan schrijft hij: ‘Luns
heeft gewoekerd met het weinige dat hij had om zo lang mogelijk te kunnen blijven
streven naar het zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea's (...). Achteraf285 kan men het
met Luns' beleid oneens zijn. Historici mogen daarover oordelen. Een onderzoek dat
Luns min of meer in de beklaagdenbank zou zetten, is staatsrechtelijk ongepast
(kabinet en Kamerleden van toen zijn verantwoordelijk), en wordt door de bekende
feiten niet gerechtvaardigd.’286 Het gesprek tussen minister De Koster en Hoefnagels
had geen windeieren opgeleverd. Een dergelijk hoofdartikel kwam goed van pas aan
de vooravond van de Kamercommissie om de pro-Luns-fractie een steuntje in de rug
te geven.

283

284
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Haagse Courant, 8 september 1973. Eens was Hoefnagels een collega op de redactie
buitenland van het Algemeen Handelsblad, terwijl we ook klasgenoten op Nijenrode waren.
Hij kon beter weten dan hij schreef.
Ik was geen ‘gewone burger’ maar een journalist.
Wat bedoelt hij met achteraf: ik heb het wijd en zijd sedert januari 1957 verkondigd dat Luns
een failliete politiek voerde, maar dat was nadat ik in Jakarta mijn licht was gaan opsteken.
Zie voor tekst bijlage 31.
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Het verhaal van mevrouw Hortense Allende is een herhaling van de coupintriges in
Indonesië. Er zaten zeventien kogelverwondingen in Salvador Allende. Tito
beschuldigde de Chileense generaals die door Washington waren ingehuurd van de
moord op de wettige president van Chili, wat een feit is. De grootscheepse razzia's
in Santiago zijn huiveringwekkend. Duizenden mensen worden in een stadion als
vee bijeengedreven met vuurmonden op hen gericht. Ik begrijp niet hoe militairen vandaag de dag - zich voor deze doeleinden laten gebruiken, terwijl ze zelf uit de
massa voortkomen. Chou En-lai wordt ook met de dag gekker. Hij verklaarde ‘a
radiant future’ te zien voor de mensheid. Waar haalt zo'n man dit vandaan?
Een brief van George de Mohrenschildt287 uit Dallas begint aldus:

15 september 1973
De NOS schijnt nu besloten te hebben om een televisiegesprek met Dewi Sukarno te
maken naar aanleiding van de publicatie van Bung Karno's brieven.
Professor Wim Wertheim zei vanmorgen dat wat in Chili was
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Ter herinnering: Lee Harvey Oswalds Dallas godfather.
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gebeurd opnieuw bewees dat alleen via oorlog en bloedvergieten de derde wereld
zich uit het moeras van achtergeblevenheid zou kunnen trekken.
Peter was vandaag hier.

16 september 1973
Het is niet mogelijk te beschrijven hoe we samen een dag op het strand beleven. We
zijn heel ver gelopen. Geen spanningen, helemaal super. Hij knippert weer iets met
één oog. Ik weet niet waarom dit is.
Vannacht om 02.00 uur belde Dewi. Zij had een interview van drie uur aan Time
gegeven die vooral hadden gevraagd niets aan Newsweek te zeggen. Zij had geen
brieven van Bung Karno laten zien of weggegeven en vroeg of ze nu inderdaad
Newsweek links moest laten liggen. Zij beklaagde zich dat Spoor de foto van Sukarno
met Nasution en Suharto had teruggezonden in een gewone enveloppe, zonder stickers
met het opschrift FOTO of NIET VOUWEN, zodat zij deze verkreukeld en beschadigd
had terugontvangen.
Spoor liet me opbellen dat de NRC-chauffeur om 12.15 uur met de tekst van het te
publiceren artikel op Schiphol zou zijn. Ik ging erheen. Niemand. Zelfs Spoor verneukt
je bij het leven. Eerst waren de aantekeningen (die ik van Anak Agung maakte)
zogenaamd verdwenen, nadat ik ze hem ter inzage had geleend. Nu dit. Wat volgt?

17 september 1973288
Vloog naar Parijs en was om 17.30 uur bij Dewi Sukarno aan Avenue Montaigne.
Kartika opende de deur van het appartement en wilde een typemachine laten zien
dat zij van Dewi had gekregen. Dewi nam me mee naar de zitkamer. Zij wilde me
voorstellen aan haar vriend, de ambassadeur van Sri Lanka, Tissa Wijeyeratne. De
diplomaat droeg een zwart pak met tuniek en een felrode pochet. Voor de flat had
ik een Volkswagen met CD-nummer zien staan. Hij stak een redevoering af over
buitenlandse politiek en vroeg of ik de gedachte van NASAKOM289 onderstreepte. Hij
zei zelf lid van de Communistische Partij op Sri Lanka te zijn. Aanvankelijk was hij
vereerd geweest om tot ambassadeur in Frankrijk te worden benoemd, maar na twee
maanden was de lol er toch af. Iedereen sprak hem nu met excellentie aan en het
beviel hem helemaal niet.

288
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Zie bijlage 32, een kaart van mam uit Italie; haar handschrift wil ik bewaard hebben.
Nationalism, Socialism and Communism als partnerconcepten voor de staat, zoals door Bung
Karno gepropageerd voor Indonesië.
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Sprekend over Chili, zei hij gisteren aan mevrouw S.W.R.D. Bandaranaike, de
premier, gevraagd te hebben welke stappen waren genomen om dergelijke
gebeurtenissen in Sri Lanka bij voorbaat uit te sluiten. Hij vroeg of ik hem morgen
op zijn ambassade wilde bezoeken.
Na zijn vertrek begonnen Dewi en ik verdere plannen te bespreken. In een andere
kamer was Kartika met mevrouw Azuma met een pianoles bezig. Dewi had Robert
Kroon het verhaal van Bung Karno's brieven voor Time gegeven, maar bedongen
dat de NRC de primeur had. Zij vond Kroon overigens ‘slow and stupid’. ‘You and I
are a disastrous combination, yet, we are the only team that can complete the book
together,’ zei ze. Zij had er geen bezwaar tegen wanneer de NRC al op 22 september
met het verhaal zou komen. Ik vroeg of ze zin had om naar Holland te komen. Zij
aarzelde. Ik denk trouwens dat ze na de scène met de voordeur op Amerbos nog
steeds geen visum voor Holland kan krijgen. Zij luncht morgen met dr. Mohammed
Hatta en echtgenote. Zij vroeg of ze hen van de brieven zou vertellen. Ik zei:
‘Whatever you do, make sure you fight for Bapak.’ Ik vertelde haar dat meneer Hatta
in 1966 had gezegd dat Bung Karno rijp was voor een psychiatrische behandeling.
Wat meer over Hatta zei dan over president Sukarno, die ik in 1966 uitvoerig zelf
meemaakte. Alleen al die uitlating van Hatta sprak boekdelen over die man.

18 september 1973
Parijs, Hotel Vendôme
De kastanjebomen verkleuren.
De NOS-crew, Klaas Jan Hindriks, Ben van Meerendonk, Rudolf Spoor en consorten
zitten allemaal in het poepdure Hilton Hotel. Ze doen maar. Ontmoette Klaas Jan
vijftien minuten om het gesprek met Dewi door te nemen. Hij weet eigenlijk helemaal
niets van de ins and outs van Indonesië of wat daar is gebeurd.
De opname verliep wel redelijk. Dewi kritiseerde het boek van Anthonie Dake en
bracht zelfs de Cemsto (schoonmaakbedrijf) van deze ‘journalist’ in het geding, wat
ze er bij de NOS zeker uit gaan halen. Had haar dringend gevraagd de Cemsto er niet
bij te betrekken, maar met Dewi weet je nooit wat er gebeurt. Ze roerde zelfs De
Telegraaf-reportage over ‘de kijvende vrouwen’ van Sukarno aan, maar noemde
gelukkig Frank de Jong niet. Zij bracht naar voren, waar ik altijd op hamer, dat de
nationale schuld van Indonesië onder Sukarno 2,3 miljard dollar was en onder Suharto
in vijf jaar tijd opgelopen tot 9 miljard.
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Ik vond Klaas Jan eigenlijk niet zo effectief in dit gesprek, vooral omdat hij niet in
de materie thuis was. Toen ik na afloop herinnerde aan het feit dat ik vermeld zou
moeten worden als producer, keek Klaas Jan hogelijk verbaasd, alsof dit nieuw voor
hem was. Wie had het gesprek mogelijk gemaakt? We kwamen na veel geklets
overeen dat vermeld zou worden ‘voorbereiding Willem Oltmans’.
Alles ging goed tot na de opname. Eerst lanceerde Ben van Meerendonk een soort
halfslachtige opmerking over mijn twijfelachtige integriteit. Wat later verklaarde hij
dat hij verwachtte dat ik de nieuwe premier van Nederland zou worden. Dewi hoorde
dit allemaal aan. Ik kon zien dat deze uitspraken van een lid van het door mij
binnengebrachte NOS-team haar verbaasde. Van Meerendonk zat me gewoon in de
maling te nemen. Ik besloot in te grijpen en verzocht hem zijn idioterieën achterwege
te laten en zich voor een keer behoorlijk te gedragen, tenminste als hij te gast was
van mijn vrienden, in dit geval mevrouw Dewi Sukarno. Klaas Jan probeerde te
sussen: ‘Het was maar plagerij.’ Ik ken deze stunts van de boeren uit Hilversum.
Niet in mijn aanwezigheid. De stemming was enige tijd gespannen. Even later kwam
een Mercedes van de Pertamina oliemaatschappij Dewi halen voor de lunch met de
Hatta's.
Bij thuiskomst in Amerbos belde Ronald Gase om te melden dat hij nu bij professor
W. Schermerhorn was geweest. In het algemeen scheen de oud-premier mijn
opvattingen over Luns en Nieuw-Guinea te delen. En toch, als gevolg van het
constante doorvragen van Gase kreeg ik opnieuw het gevoel dat hij eigenlijk naar
alle kanten spioneert. Het is namelijk verdacht stil van de zijde van de vijand.
Dewi belde om te vertellen dat de Hatta's er voor honderd procent van overtuigd
waren dat 1965 een communistische coup is geweest. ‘Zij zijn nu zo door Pertamina
in de watten gelegd’, aldus Dewi, ‘dat ze mij de indruk gaven dat het hen niets meer
kon schelen wat er over Bapak werd gezegd of wie wat had gedaan bij de coup van
1965.’ Zij vond dr. Hatta ook erg oud geworden. Verder vroeg zij of we haar
opmerkingen over Anthonie Dake maar liever wilden schrappen.
Joop den Uyl was vanavond bij Koos Postema op dreef over Chili en de moord
op Salvador Allende. Hij noemde wat er was gebeurd ‘puur fascisme’. Hij was in
vuur en vlam. Ik probeerde de VARA te bellen om de vraag te stellen: ‘En wat is het
verschil met Suharto en de coup in Indonesië?’ Ik kwam er niet door, maar heb Den
Uyl een brief geschreven.
Rogier van Otterloo speelde prachtig.
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19 september 1973
André Spoor is ook schuldig. Ik had het kunnen weten, nadat hij de aantekeningen
van mijn gesprek met Anak Agung zogenaamd was kwijtgeraakt. We zouden samen
de tekst bekijken van de presentatie van Bung Karno's brieven. Toen ik hem belde
zei hij dat dit niet meer nodig was. Hij kwam niet terug op het feit dat er nooit een
NRC-chauffeur op Schiphol was verschenen, waar ik stond te wachten. Hij wilde
misschien daar niet ook nog over liegen. Vaststaat dat ik Spoor ook niet meer kan
vertrouwen.
De Sunday Times in Londen heeft aan vriend Lücker laten weten - die hiervoor
naar Londen vloog - dat de brieven van Bung Karno ‘misschien niet authentiek zijn’
en dat ze niet aantoonden dat Sukarno niet bij de moord op de generaals betrokken
kon zijn geweest. Lücker vond deze reactie zelf ook belachelijk. The Observer was
in het geheel niet geïnteresseerd. Indonesië is ook zo ver weg.
Vanmiddag ontmoette Spoor Hofland blijkbaar toevallig, die verbaasd was geweest
dat André en ik naar Genève waren gevlogen voor een bezoek aan Dewi. ‘Komt er
wat van?’ had hij gevraagd. ‘Ja, kijk zaterdag maar in de krant,’ had Spoor gezegd.
Bob Nahuis van de NOS had André gebeld om na te trekken of de brieven echt werden
gepubliceerd. Zondag komt de NOS met het gefilmde gesprek met Dewi Sukarno.
Spoor realiseerde zich eveneens dat de geplande uitzending over Luns die avond
mooi in het gedrang komt. Ik had inmiddels vernomen dat Luns zich buitengewoon
onheus had uitgelaten over de dood van Bung Karno tijdens de opname van zijn film.
Dit zou eruit worden weggelaten, maar ik ben niet van plan hierover mijn mond te
houden.
Tenslotte roerde Spoor toch de kwestie van de op Schiphol af te leveren enveloppe
aan en zei dermate overtuigend dat hij niet heeft geweten dat ik die niet gekregen
had, dat ik weer twijfelde. Hij zei in ieder geval dat die tekst ergens op Schiphol
moest slingeren. De afspraak was intussen dat mij de Engelse tekst ter hand zou
worden gesteld, opdat ik die in Parijs aan Dewi zou kunnen geven. Ik zei zo maar
opeens tegen André dat ik het gevoel had dat terwijl hij met me sprak er iemand aan
zijn knie zat. Het was niet zijn knie, maar hij zei wel verwonderd te zijn over mijn
Croisetiaanse capaciteiten.
Hij wilde vlug een vijfentwintigtal regels van me hebben over de brieven van
generaal Nasution.290 Ik vroeg aan Spoor: ‘Hoe wist Hofland dat wij naar Genève
waren geweest?’

290

Vrijwel onmiddellijk na dit gesprek zond ik ze per expresse van CS naar hem toe.

Willem Oltmans, Memoires 1973

223
‘Ik dacht eerst dat hij het van Wout Woltz had gehoord. Maar vandaag zei hij me
dat hij het via Ronald Gase wist. Iedere keer als Gase bij jou is geweest rent hij naar
Hofland. Intussen beschouwt Henk deze Gase als een van zijn patiënten die
psychiatrische assistentie nodig hebben...,’ aldus Spoor. André waarschuwde
andermaal rekening te houden met geklier van Gase.
Ging naar Bilthoven om mam te verwelkomen bij haar terugkeer uit Lugano. Zij
had een absoluut heerlijke tijd gehad en was in high spirits. Ze had twee kleine
souveniertjes voor me meegebracht Zij was nogal geschokt door het feit dat broer
Theo vanwege de onzekerheid over hun toekomst in Lugano de meeste spullen in
kisten had laten zitten. Hij had zijn vrouw verboden iets op te hangen. ‘Je vader was
heel anders. Al had ik het hele huis vol willen hangen.’ Op een dag had Nellie gezegd
een klein schilderijtje uit Spanje aan de muur te willen ophangen. Maar nee, het
moest terug in de kist.291 Ik zou Theo willen schrijven om Nellie please haar gang te
laten gaan, maar we moeten allemaal ons eigen kruis dragen. Ze hebben samen in
ieder geval mam een goddelijke vakantie bezorgd die als een frisse wind door haar
leventje is gegaan.
Bij Bruna vroeg ik aan Wim van Beusekom of ik het NOS-incident rond Luns
alsnog aan het boek kon toevoegen. ‘Wat was de verheugendste gebeurtenis uit uw
carrière, mijnheer Luns,’ werd de basterd gevraagd. Hij keek om zich heen: ‘Staat
er iets aan? Nee, okay: Dat was Sukarno's dood.’
‘Laat die informatie maar liever voor je persconferentie later,’ aldus Van Beusekom.
Ongelooflijk deze man: de populairste persoon in Nederland voor prins Bernhard.
Mam was ook flabbergasted. In de TROS-radiobode stond deze week ‘Luns kan niets
fout doen bij het Nederlandse publiek...’
Ik heb weer druk moeten uitoefenen bij Bruna dat Den Vaderland Getrouwe nu
toch snel uitkomt. Misschien op 6 november a.s. Wat een ramp dat niets op normale
wijze is af te spreken of overeen te komen, of dat ze weten wat toewijding is. Alles
wordt tegenwoordig alleen maar bereikt via pressie en desnoods subtiele chantage.
Klaas Jan Hindriks begon ons telefoongesprek met ‘dag schat’. Dit was de inleiding
tot de vraag waarom ik een declaratie van 6.000 gulden had ingediend voor het
televisiegesprek - en de voorbereiding ervoor - met Dewi Sukarno. Ik antwoordde
dat dit hetzelfde honorarium was als voor de uitzending met Dewi
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in 1970. Hij vond mijn gevoel voor humor uitmuntend. ‘Reken maar,’ antwoordde
ik. ‘Jullie romen bij de NOS alleen mijn primeurs af en verder krijg ik nooit meer een
kans of een opdracht. Nu zullen jullie gewoon driedubbel betalen indien je wat van
mij wilt hebben.’ Hij bood 2.000 gulden, waar ik niet over piekerde. ‘Misschien kan
de NOS uit een andere pot dan 4.000 gulden aanvullen,’ zei hij toen ik mijn poot stijf
hield, ‘vooral uit morele overwegingen om jou toch ergens aan de NOS te binden.’
Ook zei hij dat er niet veel nieuws uit het gesprek met Dewi was gekomen. ‘Ja, omdat
jij het gesprek per se zelf wilde voeren. Ik zou het anders hebben gedaan. Jij hebt
verder helemaal niet meer aan de brieven van Nasution gedacht en D.N. Aidit kwam
bij jou niet eens ter sprake.’
Waar André Spoor ook voortdurend over klaagt is het aantal idioten waar hij mee
moet samenwerken en met wie hij proberen moet compromissen te vinden. Ik weet
er alles van. Hij liever dan ik.
Heb het helemaal warm en transpireer nadat ik gekeken heb hoe Aad van den
Heuvel op televisie liet zien, bij het begeleiden van een documentaire over
Latijns-Amerikaanse guerrillos, dat een jongeman, in rijbroek en laarzen wordt
neergeknald, neervalt en zijn benen nog even op en neer gaan als hij op zijn rug
terechtkomt. Van den Heuvel laat het zelfs een tweede keer zien. Dit beeld geeft me
hartkloppingen. Ik transpireer nog steeds. Meer dan afschuwelijk.

20 september 1973
Een juffrouw van de NOS belt: ‘U had uw diensten aangeboden om de montage van
het gesprek met mevrouw Sukarno bij te wonen. Maar omdat meneer Hindriks zelf
in Nederland is hoeft dit nu niet.’ Ik antwoordde slechts erbij te willen zijn, omdat
de heren die de film moeten monteren niet voldoende op de hoogte zijn van de
verschillende besproken onderwerpen. Telefoneerde Dewi. Robert Kroon zou het
bericht over de brieven van Bung Karno a.s. maandag pas, na de NRC-primeur in
Time onder People laten afdrukken. Intussen schijnt Kroon Dewi te hebben gevraagd
of zij Bung Karno in de Copacabana Club in Tokio had ontmoet, wat haar woedend
maakte. Zij had op het punt gestaan Kroon als een baksteen te laten vallen.
Ineke Jungschlaeger van de NRC belde. Er was iets misgegaan met haar rubriek
Wekelijks-dagboek in het zaterdagbijvoegsel, of ik het nog voor elkaar kon boksen
mijn eigen dagboek op tijd gereed te hebben. ‘Harry Mulisch heeft gewoon
krantenberichten overgeschreven, toen we het hem vroegen. U hebt
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tenminste een echt dagboek,’ zei ze. De NRC had 1.500 woorden nodig.
Vervolgens belde dezelfde NOS-juffrouw weer op, nu met de mededeling dat ik
om 15.00 uur vanmiddag ‘van harte welkom was bij de montage van het Dewi
Sukarno-gesprek.’ Intussen kwam om 15.00 uur precies een taxi namens de NRC het
dagboekartikel van mij halen.292
Toen ik tegen 16.00 uur Studio 146 van de NOS binnenkwam was die fijne meneer
Joop van Os net bezig Klaas Jan Hindriks te overtuigen dat mijn naam niet in de
aankondiging van de film zou kunnen verschijnen. ‘Waarom te lang,’ hoorde ik Klaas
Jan zeggen, ‘het komt toch op de rol?’
Ik vertelde dat Dewi had opgebeld met het verzoek het schoonmaakbedrijf van
Anthonie Dake (Cemsto) eruit te laten. ‘Ja maar dat heb jij haar verteld,’ zei Klaas
Jan.
‘Zeker, maar ik heb haar ook op het hart gedrukt dit juist niet in de film te zeggen.’
Na afloop gingen Klaas Jan en Van Os nog even op de gang smoezen. Ik deed net
of ik het niet merkte. Toen werd me gezegd: ‘Je weet het, je kunt van ons 2.000
gulden krijgen, anders kunnen we geen zaken meer doen.’ Ik legde uit twee reizen
naar Zwitserland en twee naar Parijs te hebben gemaakt en dat ik als
freelance-journalist ook rond moest zien te komen. Ik vond trouwens Falco, de jongen
achter de montagetafel, met zeer lang mooi blond haar, een baardje en een lekkere
bek verreweg de aardigste en meest ongeschonden figuur in Studio 146. Bij thuiskomst
belde de NRC. Mijn artikel was leesbaar maar te lang. In een lang gesprek werd van
alles nog geschrapt.
Vanmorgen had ik Ronald Gase, toen hij al vroeg voor mijn deur stond, voor het
eerst niet binnen gelaten. Hij was er de hele dag kapot van geweest en stond vanavond
opnieuw voor de deur. Jezus, als ik zo'n zoon had gehad, hoe zou ik met hem zijn
omgesprongen? Ronald schijnt werkelijk zeer pijnlijk getroffen te zijn geweest. Na
een lang gesprek kwam hij voor me zitten en zei: ‘Ik heb nog nooit in mijn leven een
verhouding gehad als met jou. Ik ben werkelijk dol op je.’ Hij was kennelijk oprecht.
Het roerde me eigenlijk. Maar wat moest ik doen? Mijn vader wist ook niet hoe hij
met ons moest omspringen. Hoe hanteer ik Ronald, want mijn koelheid kan ik niet
veranderen.
Dewi Sukarno belde. Ze was op eigen houtje naar Flora Lewis van de New York
Herald Tribune in Parijs gestapt. Ik wist dat
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André Spoor het aanbod van Bung Karno's brieven via de Londense vestiging aan
New York had gedaan, dus toen Dewi ontdekte dat Lewis van niets wist had zij zich
weer eens opgewonden. Ik vroeg Dewi of zij intussen Bung Karno's brieven aan
Lewis had gegeven, want dat we zodoende de kans liepen dat de primeur naar de
Tribune zou gaan. Eerst zei ze dit niet te hebben gedaan, maar na wat meer heen en
weer praten gaf zij toe dit wel te hebben gedaan ‘because she insisted so much’. Het
is nodig dat Spoor onmiddellijk met Flora Lewis belt zodat we de zaak in de hand
houden.

21 september 1973
Het regent cats and dogs. De zomer is voorbij.
Bracht mam bloemen. Zij was nog steeds opgetogen over haar reis naar broer Theo
en Nellie in Lugano.
Wim Klinkenberg vindt Den Vaderland Getrouwe ‘een goed boek’. Dat zegt me
wat, want hij is tenminste au courant. Jaap Jansen had gezegd, het niet zo goed te
vinden, want het was een boek dat een marxistisch fundament miste. Wim Klinkenberg
- als echte communist - vond die opmerking van Jansen ‘stompzinnig en dom’. Jaap
Jansen was blijkbaar wel enthousiast over de wijze waarop ik schreef. Dat is tenminste
iets van ‘een kenner’ komende. Jaap vond dat Willem Drees er het allerlulligst van
iedereen afkwam. Hij haalde er intussen nuttige fouten uit. Casper belde om te
benadrukken dat hij zeer veel had gehad aan het lange gesprek dat we in het weekeinde
voerden. Hij had zijn laatste vriendin nu toch maar losgelaten: ‘I was not really
involved.’ Dat wist ik ook maar al te goed. Ik zei dat we nog veel meer samen moesten
praten.
Wat Wim Klinkenberg ook duidelijk en onomwonden stelde was dat hij steeds
meer vermoedde dat Henk Hofland banden met de BVD, en zelfs de CIA, had en dat
de stunt in mijn huis met fotograaf Peter Zonneveld van De Telegraaf en de
sovjetdiplomaten in opdracht en in enwerking met de inlichtingendiensten was
uitgevoerd.
Ik vind deze aantekening in 1991 in Hillbrow, Zuid-Afrika bij het schrijven
van dit deel Memoires. Pas eind jaren tachtig kwamen voor het eerst bij
mij de gedachten op dat Hofland mij in 1972 met die affaire in mijn huis
bewust een oor heeft willen aannaaien. In 1973 ging de opmerking van
Klinkenberg het ene oor in en het andere uit. Het kwam gewoon in de
verste verte niet bij me op dat Hofland tot iets dergelijks tegenover zijn
beste vriend op Nijenrode in staat zou zijn. Maar bij het teruglezen van
wat werkelijk ge-
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beurde vielen mij een aantal punten op. Bijvoorbeeld, dat Hofland wel
degelijk tegen de fotograaf van De Telegraaf had gezegd bij mij thuis
foto's te kunnen maken van sovjetdiplomaten. Als ervaren journalist en
hoofdredacteur kan hij niet anders dan geweten hebben dat dit voor mij
de zeer nadelige en onthutsende gevolgen zou kunnen hebben. Ook het
feit dat Mimi Hofland mij later zei hem nog nooit zo zenuwachtig en van
slag te hebben gezien als gedurende de week nadat het incident op Amerbos
plaatsvond, heeft me achteraf te denken gegeven. Daarbij komt dat me
pas sedert het begin van 1991 duidelijk geworden is hoe de Nederlandse
overheid sinds 1956 tegen mij te keer is gegaan door het aanwenden van
de onwettigste en leugenachtigste praktijken die te bedenken zijn, zowel
van de zijde van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en de BVD.
Helaas begin ik nu pas, bijna twintig jaar later, inderdaad te geloven dat
Wim Klinkenberg al in 1973 het bij het rechte eind heeft gehad. Ik sta er
dan ook op dat de zaak van Hofland-Zonneveld tot de bodem wordt
uitgezocht.

22 september 1973
De Sovjet-Unie heeft de diplomatieke betrekkingen met Chili verbroken. Wim
Klinkenberg legde nog gisteren uit waarom Moskou zoiets juist niet zou doen. Ze
hebben het inderdaad niet in Jakarta gedaan, maar dat was om gunstig af te steken
bij Peking. Wie zal het zeggen. Wim vroeg zich ook af wat De Telegraaf met Den
Vaderland Getrouwe zou doen. ‘Ze wachten eerst tot jonkheer Van Ellemeet jou een
proces aandoet en dan brengen ze het in grote opmaak.’ Ik denk zelf dat ze mijn boek
zullen doodzwijgen.293
Het Algemeen Dagblad bij monde van Martin Ros spreekt over nieuwe boeken
van freule Wttewaal van Stoetwegen, Michiel van der Plas, Erik Hazelhoff Roelfzema
en mij. De man zegt het volgende:294
Oltmans
Van een geheel andere orde is natuurlijk de geschiedschrijving van Willem
L. Oltmans, de ‘verschrikkelijke’ journalist, die de Nederlandse diplomatie
de laatste jaren heeft leren vrezen. Deze aanbidder van Soekarno en verliefd
op roddeljournalistiek met-niveau is in Het Gat van Nederland al eens te
voorschijn gekomen met zijn gigantische dagboek.
In dat programma fungeerde hij als een hele deftige Kuifje, een dóór en
dóór voorname Haagse meneer, die toch graag de glazen bij nóg duurdere
hoge omes ingooit. Uit het dagboek heeft Oltmans nu eens een keuze
gedaan. Journalistieke onthullingen en persoonlijke ontboezemingen - en
wie is niet benieuwd naar Oltmans' privé-leven? - staan naast elkaar in het
eerstdaags bij Bruna verschijnende Den Vaderland Getrouwe.
293
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Waar haalt zo'n man de onzin vandaan? Ik heb hem nog nooit ontmoet of gesproken.
Lang telefoongesprek met André Spoor. Rob Soetenhorst was onder de indruk
geweest van mijn dagboektekst voor de krant van vandaag. Henk Hofland had tegen
Wout Woltz gezegd: ‘Moet dat nou? André laat zich door Oltmans voor diens karretje
spannen.’ Woltz had geantwoord: ‘Als jij de kans had gekregen om naar Genève te
gaan voor deze story zou je dan niet zijn gegaan?’ Het is duidelijk dat Hofland
negatief zit te stoken. Waar dank ik dit aan? Het is toch helemaal aan zijn eigen
houding te danken dat ik veel meer en regelmatig contact met Spoor heb en bezig
ben alle contact met Hofland voorgoed te verliezen.
Had hier eerder een vreemde man op bezoek die zei Van Es te heten en uit Den
Haag te komen. Hij belde zojuist met een nog krankzinniger mededeling dat hij een
zet in de Koude Oorlog wilde doen via het Witte Huis. Hij vroeg of ik een brief wilde
afgeven dat ik van zijn project kennis had genomen. En ook dat ik het tijdens mijn
komende bezoek aan mevrouw Indira Gandhi295 ter sprake zou brengen. Prompt
probeerde hij me uit te lokken met: ‘Of ziet u mevrouw Gandhi nu niet...’, waarop
ik uiteraard niet reageerde. Hij meende dat we beter als goede vrienden uit elkaar
konden gaan: ‘En voor u ben ik nog wel speciaal naar Amsterdam gegaan.’ Hoe komt
zo'n man erbij zich hier binnen te dringen? Wat is zijn werkelijke achtergrond?
Vandaag zullen dus de brieven van Bung Karno aan Dewi in het NRC verschijnen.
Om 13.40 uur kwam Peter ermee van het Centraal Station. De zaak is prima
gepresenteerd. Ik ben vooral ook blij met mijn Hollands Dagboek. Ik belde mam en
zei ook een paar regels aan haar te hebben gewijd. Zij antwoordde à la mejuffrouw
Btiringh Boekhoudt: ‘Dat waren dan nog een paar regels te veel.’ Er stond ook in
dat ‘mijn vriend Peter zijn colleges psychologie in Tilburg’ was begonnen. Hij
reageerde er gekscherend op: ‘Ik kan er toch niets tegen doen.’ Mam wilde weten of
het waar was wat ik had geschreven over het vogeltje dat via de schoorsteen in het
hok van mijn verwarmingsketel terecht was gekomen. Natuurlijk was het waar.296
Iedereen belt. Wim van Beusekom vond mijn dagboek in de
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‘een goed verhaal’. Ik had tenslotte maar een paar uurtjes om het te schrijven.
Professor Wertheim vond mijn dagboek beter dan Spoors reportage over Dewi's
brieven. Hij vond erg belangrijk dat ik had vermeld - wat bij Spoor en de NOS was
gevallen - dat het Indonesische leger tijdens de coup een aantal brieven van D.N.
Aidit aan Bung Karno had onderschept, waarin de secretaris-generaal van de Partai
Kommunis Indonesia in alle toonaarden tegenover Bapak ontkende dat de PKI bij de
coup was betrokken. Ook vroeg Aidit of het blad Harian Rakjat weer mocht
verschijnen. Ik schreef dat Dewi de vraag stelde: ‘Als Bung Karno met de PKI zou
hebben samengespannen, waarom schreef (volgens Nasution zelf) Aidit dan deze
brieven aan de president?’ Eigenlijk gebruikte ik uit nood de dagboekpagina om nog
iets van de belangrijke informatie die de sukkels - uit onwetendheid en
ongeïnteresseerdheid in de prullenmand hadden gedaan, te redden.297
Belde de journalist Eetgerink van De Telegraaf en zei hem dat hij beter Frank de
Jong de tip zou kunnen geven dat als deze nu Dewi Sukarno in Parijs zou bellen en ik gaf haar Parijse nummer - De Jong de kans had dat zij hem een prima interview
zou geven. Overigens zou ik ontkennen hem gebeld te hebben. ‘Waarom doe je dit?’
vroeg hij.
‘Het gaat om de coup in Indonesië en wat er werkelijk is gebeurd in 1965. Dat is
belangrijker dan persoonlijke animositeit. Ik ben op bepaalde punten tegen Frank de
Jong, inderdaad, maar niet a priori.’ Hoop dat hij de nuance begreep. Hij zei met de
redactie besproken te hebben of Grenzen aan de groei zou worden besproken. ‘Op
een dergelijke bespreking zou de straf van ontslag staan,’ had hij als antwoord
gekregen.
Dr. Go, vriend van Wertheim, belde: ‘We zijn je zeer dankbaar. Geweldige
publicatie. Dit moet naar Ruth McVey en naar Monsh University. Kunnen jullie
morgenavond geen verband leggen tussen de gebeurtenissen in Chili en Indonesië?’
Ik zei dat ik Dewi dit al vorige week had gevraagd en zij doet dit juist in haar
NOS-gesprek. Go vond het prachtig dat ik in Hollands Dagboek voor de NRC had
onderstreept dat generaal Alamsjah in Den Haag zich een persoonlijke vriend van
prins Bernhard had genoemd. Hij voegde eraan toe: ‘De inlander die zich optrekt
aan de tuan besar.’298 Ik had het vermeld om andermaal aan te tonen dat ZKH niet
kieskeurig was bij het selecteren van zijn ‘vrienden’. In werkelijkheid denk ik: soort
zoekt soort.
Peter en ik gingen naar Thermos II. Ik ontmoette er Hans GeerNRC
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lofs met een Amerikaan. Hij vertelde dat mijn dierbare Richard Thieuliette nu in
Kabul zat en om driehonderd dollar had gevraagd. Hans wilde de wintermaanden
naar hem toe gaan.299

23 september 1973
Luns werd geïnterviewd voor de NOS door Max van Rooij, die me een aardig ventje
lijkt. Luns heeft nu net zo'n te bonkerige gouden armband als prins Bernhard om.
Hij had van te voren al laten weten dat hem niets gevraagd mocht worden over
Nederlandse politieke verhoudingen; natuurlijk, de kwestie Nieuw-Guinea was nu
taboe. Maar goed, volgens Luns was men in België veel vrijer dan in Nederland.
Gelukkig trappen steeds minder mensen in de praatjes van die meneer. Hij spreekt
elders anders, omdat men hem niet kent. Hier hebben ze hem langzamerhand door,
de proleet. Hij kon natuurlijk niet laten om Sukarno als ‘de grootste politieke vijand
van Nederland’ af te schilderen, wat hij in de verste verte niet was. Max van Rooij
was in dit opzicht een door de NOS naar voren geschoven interviewer, die voor deze
gewiekste kletskont geen partij was.
Luns verklaarde zich bezorgd over de wijze waarop jongeren zich tegenwoordig
opstellen en de slappe houding dienaangaande van de Nederlandse bisschoppen, die
zich nooit publiekelijk afkeurend uitspreken over zedeloosheid en pornografie.
Nederlanders - en let op de onzin - speciaal linkse Nederlanders en extreem-linksen
hebben volgens Luns een totaal gebrek aan humor. ‘Het ging erom het oppergezag
van de paus volstrekt te aanvaarden en zich hieraan te onderwerpen,’ aldus Luns en
meer van dergelijke nonsens. Hebben Luns - of Max van Rooij - ooit de Future of
an Illusion van Sigmund Freud gelezen?
Tenslotte waagde Luns nog op te merken: ‘Men moet een zekere discretie bewaren
betreffende vertrouwelijke gesprekken.’ Ja, ja. Uit dat vaatje wordt maar al te graag
getapt in Den Haag. Waarom liet de NOS mij Luns niet interviewen? Bot bovenop
Markant met Luns volgde de aankondiging van het gesprek met Dewi Sukarno.
Prima.

24 september 1973
Vlak voor het gesprek met Dewi begon arriveerde ongevraagd Ronald Gase. ‘De
aantrekkingskracht van jouw huis is te sterk,’ zei hij. Intussen schijnen zijn moeder
en vriendin mij te haten.
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Dewi kwam prima over. Peter zag het in Tilburg. Hij belde meteen en meende dat
zij oprecht was overgekomen. Professor Wertheim belde als eerste en zei twijfels
over Dewi te hebben, maar over het geheel genomen was het ‘uitstekend’. Carel
Enkelaar: ‘Goed werk, Willem.’ Dr. Go hetzelfde. Hij merkte nog over de opname
bij Luns op: ‘Heb je gezien dat er geen portret van koningin Juliana in zijn huis
stond?’ Ik weet heel goed dat Luns nooit een foto van de koningin en prins heeft
gekregen, zoals bijna iedereen op dat niveau in de regering. Mij heeft het
buitengewoon goed gedaan dat via Dewi ‘de stem van Bung Karno’ deze avond werd
verwoord, terwijl ook Luns weer eens aan het woord was.
Willem Klinkenberg vond dat Klaas Jan Hindriks het daarom zo slecht had gedaan
‘omdat hij kennelijk niet wist waar hij het over had”. Wim zei: ‘Je moet voortaan
weigeren je medewerking te verlenen als die man het doet.’ Ik kan geen ijzer met
handen breken. Om verder niet aangeduide redenen willen ze niet dat ik het doe, dus
je moet roeien met de riemen die je hebt.
Vanmorgen lanceerde Jan Bank - zat Joris van den Berg nog maar bij de Volkskrant
voor de televisierubriek - een grootschalige aanval op Panoramiek en Klaas Jan
Hindriks. Bank vond de presentatie abominabel. Waarom maakte Hindriks de
authenticiteit van Sukarno's brieven niet zonneklaar duidelijk? Pluspunt vond hij dat
Dewi van de gelegenheid gebruik maakte aandacht voor de politieke gevangenen in
Indonesië te vragen. Bank begrijpt echter niet dat de redactie over dit alles boven
haar theewater is geraakt. Van mij weet men dat ik bezig ben ‘met het onthullen van
verborgen feiten uit ons koloniale verleden en onze postkoloniale geschiedenis.’
Wanneer werkelijke onthullingen worden gedaan is bijkomend lawaai aanvaardbaar.
Mij dunkt, dit zijn nogal geen opzienbarende onthullingen, de brieven van Sukarno
aan Dewi. Bank kan het kennelijk niet hebben dat ik deze aspecten van de coup van
1965 heb ontdekt en als werkelijke tegels heb gelicht.
Meneer Van Herwen spreekt vanmorgen in De Telegraaf uitsluitend over het
Markant-portret met Luns en doet alsof Dewi Sukarno niet op televisie is geweest.
Er gaat niets boven eerlijke, feitelijke voorlichting. Recensent Ernst Ris van Het
Vrije Volk merkt terzake op dat Luns zich ‘natuurlijk’ in België vrijer voelt, want
‘in het buitenland zijn diens minachting voor de Kamer en zijn blunders in de
Nieuw-Guinea-politiek minder bekend....’ Ris trekt een prima lijn naar mevrouw
Hortensia Allende die evenals Dewi voor haar overleden man opkomt en
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de Chili-moorden en de coup worden exact in het kader van Jakarta 1965 geplaatst,
zoals ik wilde en hoopte. En zoals het is. Dineerde met mam. Zij vond Klaas Jan
Hindriks een desastreuze interviewer. Dat ik haar in de NRC had genoemd was verder
geen punt. ‘Ik mag toch wel laten zien dat ik een moeder heb?’ zei ik.
‘Men weet heus wel dat je niet uit een kool bent voortgekomen,’ antwoordde zij.
De oranjebruine herfstasters op mijn bureau zijn een constante bron van beauty.
André Spoor belde. Hij had een woedende telefoon van de heer Louis Worms300
ontvangen die hem namens Pertaminaoliemaatschappij in Jakarta301 een vlammend
protest aanbood. ‘Hij zei werkelijk de meest verschrikkelijke dingen over je, Wim,’
aldus Spoor. André had hem geadviseerd met zijn relaas de NOS ook maar eens te
bellen. Worms had hem daarop geantwoord: ‘De NOS-medewerkers worden door
Moskou betaald...’ Verder had Rob Soetenhorst hem gealarmeerd dat
Indonesië-deskundige Paul van 't Veer in Het Parool vandaag met een
zeskolomsartikel (kon niet minder) als tegenzet was gekomen: GESCHIEDVERVALSING
302
ROND SUKARNO. Spoor had het chef-d'oeuvre zelf niet gezien, want hij had die
krant allang geleden opgezegd. Heb Het Parool natuurlijk zelf nooit in huis gehad.
André wil alle stukken eerst verzamelen en dan antwoorden op alle kritiek in een
groot stuk. De New York Times had een telegram gezonden niet in de brieven van
Sukarno aan Dewi geïnteresseerd te zijn. ‘Daar houden ze altijd op zo'n moment
rekening met hun betrekkingen met Suharto en nu is net Henry Kissinger minister
van Buitenlandse Zaken...,’ aldus Spoor. De Britse bladen hadden geaarzeld uit vrees
dat de brieven van Bapak ‘uit linkse hoek werden aangeboden’. In Japan had men
echter alles opgevraagd. Hij had kritiek op mijn gebruik van het woord
‘besodemieterd’ in mijn Hollands Dagboek. Vreemd. Het wordt immers de hoogste
tijd dat men over zoiets niet meer valt.
Ik heb de lap van Paul van 't Veer gelezen. Zijn verhaal slaat nergens op. Wie weet
hebben Hofland en hij er wel contact over gehad, want Hofland kletst net zo, maar
die weet echt helemaal niets van Indonesië, Sukarno of de kwestie-Nieuw-Guinea.
Het Parool valt zowel de NRC aan voor het sensationeel publice-
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De bekende handelaar in schroot die ik in 1966 in verband bracht met een gigantisch
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Pertamina, gerund door die andere notoire corruptor generaal Ibnu Sutowo, vriend van prins
Bernhard, helaas.
Het Parool, 24 september 1973 met foto's van Sukarno en Dewi.
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ren van Sukarno's brieven als de NOS over het gesprek met Dewi. Van 't Veer vraagt
zich zelfs af of het NRC-stuk van ‘een redacteur’ van de NRC (dus Spoor) is of van
‘de journalist Willem Oltmans’. Wat kent die man mij slecht. Wanneer ik dit stuk
zou hebben geschreven zouden de spatten eraf hebben gevlogen, dat kon hij toch zo
langzamerhand weten. Maar zulke types wegen alles naar eigen maatstaven af.
Bij nadere lezing kan ik eigenlijk mijn ogen niet geloven. Collega Van 't Veer
leest uit de brief van 3 oktober van Bung Karno aan zijn vrouw dat de president in
die brief maar zou hebben gedaan of hij niet wist waar generaal Yani was. Van 't
Veer behoort tot de journalisten die ‘weten’ dat het een PKI-coup was en dat Bung
Karno in het complot zat; daarom fingeert Sukarno ook tegenover Dewi van de prins
geen kwaad te weten. Laat maar. Voor mij is Van 't Veer altijd een kletsmeier geweest.
Ik ben nu ook Sukarno's voorlichtingsofficier. Dit drie jaar na diens dood en kennelijk
onbezoldigd. Moet ik nu met die beschuldiging opnieuw naar de Raad voor de
Journalistiek?
André stelde dat mijn rol uitsluitend bemiddelend was geweest en dat hij de brieven
van Dewi had gekregen. Strikt genomen is dit niet waar. Ik bracht ze mee naar
Nederland. Hij liet ze op Amerbos door een chauffeur halen. Ik moedigde hem aan
meteen morgen op alle kritiek te antwoorden. ‘Teveel eer,’ antwoordde hij.
Dewi belde. Frank de Jong heeft haar - onmiddellijk na mijn tip aan Eetgerink opgebeld. Hij vroeg haar naar corruptie in Indonesië voor een boek dat hij schijnt te
schrijven. Dewi gaf hem informatie over de betrokkenheid van de sultan van
Yogjakarta Hamengku Buwono IX. Zij fourneerde hem eveneens een aantal contacten
in Japan. Eetgeringk zei het een witz te vinden dat ik hen de bal toespeelde, terwijl
toch duidelijk was hoe De Telegraaf zich tegenover mij opstelde.
André Spoor: ‘Het lijkt wel, Wim, of we door spionnen worden omgeven. Ik heb
wat naar Lücker verzonden. Het kwam niet aan. Ik heb zelf een enveloppe naar Dewi
verzonden en nu blijkt dat ook die niet is aangekomen. Het begint mij nu toch wel
te vervelen.’

25 september 1973
Na overleg met Wim Klinkenberg, bestuurslid van de NVJ, zal ik een klacht tegen
Paul van 't Veer indienen, als public relations officer van Sukarno, die er bovendien
al drie jaar niet meer is. André Spoor zei alleen bereid te zijn het bericht op te nemen,
wanneer ik het op het ANP-net zou kunnen krijgen. Echte
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vechtjournalisten zijn er niet meer. Ging naar de heer Hemelrijk van het ANP: ‘Wij
zijn niet van plan u te helpen bij een ruzie met Het Parool,’ aldus deze collega, die
zelf kon lezen dat het hier om een krankzinnige uitspraak van Van 't Veer ging.
‘Bovendien is Het Parool een klant van ons, en wat u tegen hen onderneemt is geen
nieuws. We zullen wachten tot de Raad voor de Journalistiek uitspraak doet...’ Ik
zei dat hij kennelijk helemaal geen journalist was en dat het ANP in de botsing met
Hofland en Zonneveld wel steeds alles op het ANP-net had gezet. Ja, maar dat had
men gedaan omdat ieder nummer van De Journalist met nieuwe uitspraken was
gekomen. Ik zei dat het gewoon niet waar was wat hij zei. Hij ging naar een kast en
haalde er een klapper met nummers van De Journalist uit. Hij sloeg deze open en
kon zijn uitspraak niet bevestigen. ‘Ziet u wel dat het niet waar is.’
‘Dat komt, ik lees De Journalist ook nooit,’ zei hij.
Ik overhandigde mr. K. Helder van de Raad voor de Journalistiek mijn klacht over
Paul van 't Veer. ‘Het Parool is mijn lijfblad’, zei hij meesmuilend.
‘Dat strekt u niet tot eer,’ antwoordde ik hem.
Harry Hagedorn, Klaas Jan Hindriks en Bob Nahuisen hadden besloten dat de film
met Dewi in Parijs hen, wat mij betrof 2.000 gulden waard was, inbegrepen kosten,
alles. Maar zei de heer Van Hofwegen: ‘u weet Carel is een redelijk man,’ dus aan
Enkelaar werd een eventuele verhoging overgelaten. Dit is voor de publiciteit die ze
met het programma hebben gekregen, uiteraard een meer dan schandelijke
behandeling. Ik pik het dan ook niet.
Vervolgens belde ik Paul van 't Veer om hem mee te delen dat ik een klacht tegen
zijn onzinpraat van ‘p.r. officier van Sukarno’ had ingediend, tenzij Het Parool eveneens op pagina 3 - een rectificatie zou plaatsen waarin stond dat het 't blad niet
bekend was dat ik ooit in dienst van Indonesië of Sukarno ben geweest en de krant
ook niet over bewijzen beschikte dat dit wel zo was. Hij vond het een flauwe reactie.
Hij had het slechts ironisch bedoeld. Hij slijmde nu het met me eens te zijn dat
Sukarno een betere president dan Suharto was geweest. Hij ging zelfs zover Anthonie
Dake voor getikt te verklaren. Hij zou de kwestie onmiddellijk met hoofdredacteur
Sandberg opnemen. Gase belde dat de Volkskrant vanmorgen op de affaire was
teruggekomen. Wie schets mijn verbazing dat mijn oud-Nijenrode ‘collega en
Indonesië-redacteur’ Hans Beynon een duit in het zakje had gedaan. ‘Druipend van
collegialiteit’ zag hij kans mijn naam in zijn reactie op Panoramiek met Dewi, en de
brie-
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ven in de NRC van Sukarno aan Dewi, zorgvuldig weg te laten. De informatie in mijn
Hollands Dagboek in de NRC over Nasution - waar professor Wertheim veel waarde
aan had gehecht - liet Indonesië-specialist Beynon ook maar voor het gemak weg.
Er hadden ‘wel wat krentjes voor liefhebbers’ in de brieven van Sukarno gezeten,
maar Beynons persoonlijke indruk was.... Vraag me steeds af op wat een
Indonesië-specialist van bijvoorbeeld de Volkskrant zijn persoonlijke indruk baseert,
wanneer hij eigenlijk steeds vanuit Amsterdam de voornaamste spelers in het
Indonesische drama heeft moeten observeren. Zeker: Beynon is een Indische jongen.
Hij maakte een aantal reizen naar Indonesië voor en na de coup. Maar ik denk niet
dat dr. Ruslan Abdulgani, een der nauwste medewerkers van Bung Karno, ooit tegen
hem zal hebben gezegd dat hij, Beynon, het voordeel heeft gehad Bung Karno te
hebben gekend ‘zonder masker’, zoals Abdulgani weet dat ik Bung Karno kende.
Wat ze hier niet begrijpen is dat ik knok voor een man die ik werkelijk kende en als
mijn vriend beschouwde. En nu het uit de mode is om Bung Karno te verdedigen,
als gevolg van het verraad van Suharto en diens kliek - en het Indonesische volk zich
als lafbekken gedraagt - moet er dubbel zo hard gestreden worden door de weinigen
die hun indrukken op eigen ervaringen baseren, en niet op omong kosong303 in
Amsterdamse journalistencafé's.
André Spoor zei een plezierig telefoongesprek met Dewi te hebben gevoerd. Er
wordt naar het verdwenen materiaal koortsachtig gezocht.
Ik zie nu pas dat een andere brave journalist Han Hansen een vijf pagina's groot
‘Heil Luns’-reportage in de KRO-radiobode produceerde als begeleiding van het
Markant-portret van afgelopen zondag. De NOS maakte negen uur opnamen om een
programma van een half uur uit te zenden. Of was het een uur? Hansen: ‘Moeten we
na dit alles concluderen dat Luns is omgeturnd tot een zwartgallige, wereldvreemde
topambtenaar in internationale krijgsdienst? Dat zou een onjuiste stelling zijn. Want
hoezeer hij geremd lijkt tegenover de onherroepelijke maatschappijveranderingen,
een blijmoedige trek in zijn karakter is er onkwetsbaar voor gebleven: zijn gevoel
voor humor...’304 Zou niet graag dergelijke flutstukken op mijn conto willen hebben,
die volkomen voorbijgaan aan de kwintessens van deze meneer: liegen of het gedrukt
staat met een huid van een olifant.
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Roddel.
KRO Radiobode 23-29 september 1973.
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Wim Wertheim is woedend over het artikel van Paul van 't Veer en heeft direct een
tegenartikel geschreven, ondanks dat hij 38 graden koorts heeft. Hij las me er
gedeelten uit voor. Het lijkt me uitstekend.
Ronald Gase zegt eveneens onmiddellijk Van 't Veer te hebben gebeld, zogenaamd
om mij te helpen. Het zou me niet verbazen wanneer Gase juist aan Van 't Veer heeft
gezegd dat Dewi en ik alles wat we deden als tegenzet op het Dakes boek en het stuk
van Hans Hoefnagels hebben ondernomen. Ik interpelleerde hem hierover en kreeg
het vervelende gevoel dat hij loog.
Suharto heeft de Sukarno-getrouwe generaal Sutarto (54) ter dood laten veroordelen
vanwege zogenaamde betrokkenheid bij de coup van 1965. Generaal Sugeng Sutarto
wist waarschijnlijk te veel.
Rowohlt in Hamburg gaat een selectie van mijn Club van Rome-interviews in een
handzame pocket van 20.000 exemplaren uitbrengen en betaalt daar 5.000 D-mark
voor.305
Time magazine brengt helemaal geen artikeltje over Bung Karno's brieven zoals
Robert Kroon aan Dewi had toegezegd. Dat past immers ook niet in Times kraam?
Dr. Go belde om te zeggen dat hij vandaag tot niets in staat was geweest vanwege
de artikelen in de Volkskrant en Het Parool. Nou ik wel: ik raak niet zo snel van de
kaart van de rotzakken.

26 september 1973
De Telegraaf is wakker geworden. Terwijl voor vrijwel de hele Nederlandse pers de
brieven van Sukarno en het televisieoptreden van Dewi tot het verleden behoren
heeft ons grootste ochtendblad dit afgekloven bot vanmorgen nog maar eens opgepakt
en ja hoor, een hoofdartikel is bedoeld mij andermaal in mijn hemd te zetten. Dit
uiteraard onder de bekende banier:
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Willem L. Oltmans, Die Grenzen des Wachstums. Pro und Contra. Interviews über die
Zukunft mit Noam Chomsky ua, Reinbek: Rowohlt 1973.
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Frank de Jong die ik tussen neus en lippen aan een nuttig contact - en bijbehorende
informatie - met Dewi Sukarno had geholpen - ziet kans om in dezelfde uitgave,
zonder mij te noemen (want mijn naam is taboe in De Telegraaf, mits in uiterst
ongunstige zin opgevoerd) de brieven van Bung Karno aan Dewi volkomen anders
te interpreteren. Hij spreekt in de kop van zijn analyse over ‘scheve conclusies’ en
presenteert een aantal gezichtspunten synoniem aan beschuldigende interpretaties
van het generaalsregime in Jakarta. De Jong citeert Sukarno die tegen generaal
Supardjo van het paleis Tjakrabirawa regiment zou hebben gezegd: ‘Man, er is nu
genoeg bloed vergoten. Nu moeten we er maar mee ophouden. Anders snijd ik jou
nek ook nog eens door...’ Ziehier, De Jongs citaat om Bung Karno's schuld en
mentaliteit te illustreren. Hij noemt geen bron. Hij geeft niet aan hoe hij aan zijn
informatie komt. Wij citeren eveneens Bung Karno maar naar aanleiding (en
uitsluitend) van diens met de hand geschreven brieven aan Dewi. Zo heeft ieder zijn
eigen maatstaven om journalistiek te bedrijven. Ik voer ‘een privé-hetze’. De Telegraaf
doet er vier dagen over om met een weerwoord te komen en dat doen ze dan via
sukkels als Frank de Jong of een hoofdartikel van meneer Heitink uit Loenen aan de
Vecht.
Om 10.00 uur was ik bij mam in Bilthoven op weg naar Parijs. We kregen milde
keet. Het ging natuurlijk over het hoofdartikel in De Telegraaf, dat zij ook gisteren
in de bus had gekregen en dat ze blijkbaar voor een reflectie van de waarheid had
gelezen. Ik zei: ‘Maar mam, dat is pro de fascistische generaals in Jakarta-geklets.’
‘Wie zegt dat?’ antwoordde ze agressief.
‘Ik.’
Ik vroeg haar het artikel andermaal aandachtig en precies te lezen. Zij haalde haar
bril, maar zei niets meer. Nu is mam toch werkelijk zeer intelligent en erudiet, maar
ze reageert alsof De Telegraaf de het evangelie biedt.
Ik belde Wim Wertheim en luchtte mijn hart. ‘Ach, Willem, die krant heeft jaren
achtereen haar gif gespuid. Je moeder beseft dat niet eens.’ Wertheim was het eens
dat De Jong onzin schreef. In een telefoongesprek met Dewi had zij hem nog een
belangrijke informatie over generaal Supardjo gegeven. ‘Jij mag Dewi niet zo,’
antwoordde ik, ‘maar zo zie je maar.’
Begaf me naar André Spoor op de krant. Professor Wertheim had hem al enkele
malen proberen te bereiken. Wertheims tekst in reactie op het stomme stuk van Paul
van 't Veer zou naar André worden gezonden. Hij zou dit ter beschikking wil-
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len hebben wanneer hij op de lawine van kritiek gaat antwoorden.
Mij valt de onaangename eer te beurt straks een brief, die vrij knullig is gesteld,
van André aan Dewi te overhandigen, waarin hij aankondigt dat een onvervangbare
foto van haar en president Sukarno is weggeraakt. De brief begint aldus:

Hij eindigt, en ik lees dit met stomme verbazing:
‘I hope very much you will not be too angry with me. If I could have helped it,
the picture would have been safely returned to you. Please accept my apologies. And
thank you very very much for all the help in publishing the story about the letters. I
think that great justice was done to the historical truth about events in Indonesia in
1965.’

Ik haalde Peter in Tilburg op. We vertrokken meteen naar Parijs. Hotel Vendôme
was voor een keer vol. We zitten nu in Hotel Garnier, niet om te gillen. We waren
nog op tijd voor het avondeten in Bar des Théatres. Om 00.15 uur waren we bij
Dewi's flat. Mrs. Azuma kondigde aan dat Dewi uit was. Niet
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zo aardig, maar om 01.45 uur behaagde het haar op te bellen en konden we vijftien
minuten spreken. Peter sprak ook met haar en complimenteerde haar met de TV-film.

27 september 1973
Parijs
Was om 11.00 uur bij Dewi. Ik begon met de brief van André Spoor te overhandigen.
Ik adviseerde haar bij de politie van Rotterdam aangifte te doen van diefstal uit de
burelen van de NRC. Mrs. Azuma ging eerst fotokopieën maken. Peter vond Spoors
brief ook slecht. Ik typte een brief namens Dewi aan de hoofdcommissaris van politie
te Rotterdam, die ik morgen zelf ga afgeven. ‘Ik hoop alleen dat dit niet je goede
verhouding met André verstoort,’ zei Peter.
Dewi deed formeel aangifte van de verdwijning van brieven en foto's uit Spoors
bureau en sloot een kopie van zijn brief aan haar in. ‘Not only do I want the complete
texts of these letters back306, but also the official portrait I gave on loan to Mr. Spoor.
It is the only copy I had, the more important to me, since the present Indonesian
Government has taken all my property from my villa in Djakarta including my
precious photo-albums.’ Zij vroeg om ‘a full investigation’ en gaf aan hoe zij was
te bereiken.
Terwijl wij bezig waren speelde Peter in een andere kamer met Kartika
hocus-pocus. Ook liet het kind foto's van haar vader zien. Intussen wilde Dewi een
persverklaring uitgeven, dat we samen opstelden. Zij kende William Hudson bij de
Associated Press in Parijs. Haar verklaring ging om 18.00 uur op het net. Mrs. Azuma
prepareerde met de kokkin een lunch. Er was niet voor Kartika gedekt, wat ik liet
corrigeren.
We reden rechtstreeks terug naar Tilburg want Peter wilde aan het werk. Ik ging
vervolgens naar het hoofdbureau van politie te Rotterdam waar een wachtmeester,
Smethorst, de brief van Dewi namens de hoofdcommissaris in ontvangst nam.

28 september 1973
Amerbos 205
Ik had Wim Klinkenberg over de affaire van Dewi versus Spoor en de NRC gisteravond
nog ingelicht. Ik bedoelde dat via hem de informatie naar de Volkskrant of andere
media zou gaan. Vanmorgen las hij me de tekst voor die was uitgegaan en had hij
mij er uitgebreid in gevlochten. Hij bedoelde het goed, maar
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ik had het lek via hem willen verspreiden juist om er zelf niet in voor te komen. Hij
had er zelfs ingezet dat Dewi via mij een klacht had ingediend. Dat was erg jammer.
Het stond al op de voorpagina van de Volkskrant. De onderkop: ‘Hoofdredacteur
zou BVD verdenken’. Dat was inderdaad waar, maar het was uiteraard niet direct de
wens van André dat dit, noch zijn brief aan Dewi bekend werd.307
Nauwelijks thuis belde Helga dat Erik van der Leeden op weg naar mij was. Hij
arriveerde inderdaad tegen 01.00 uur. We hebben uren in bed liggen praten. Tegen
het ochtendkrieken hadden we compleet seks. Dit is nu eenmaal altijd onvermijdelijk
tussen ons geweest. Onverklaarbaar. ‘Altijd als ik bij jou ben geweest kan ik een
hele dag helemaal niets doen.’ Ons samenzijn werkt dagenlang bij hem na. Het was
weer even helemaal als vroeger en zoals het toen tussen ons is geweest. Ons contact
is volkomen hersteld.
Zoals was te verwachten was André Spoor over alles des duivels. ‘Ik wilde
Sukarno's brieven aan Dewi serieus behandelen en nu is er zo'n rare rel omheen...’
Hij heeft gelijk, maar daarom komt des te sterker de vraag op: wie er belang bij kan
hebben gehad ons initiatief om nieuwe gegevens over de staatsgreep in Indonesië
naar buiten te brengen, in een kwaad daglicht te plaatsen, of er een ordinaire rel
omheen te weven. We bespraken hoe er van binnenuit de NRC diefstal van zijn
materiaal mogelijk zou kunnen zijn, zoals ook gebeurd was met mijn aantekeningen
van mijn gesprek met prins Anak Agung Gde Agung, dat ik Spoor had toevertrouwd.
‘Het wegraken van de notities van Anak Agung is wel veel mysterieuzer,’ zei André.
Hij voegde eraan toe: ‘Ik hoop niet dat mijn brief aan Dewi Sukarno morgen ook in
de Volkskrant staat.’
‘Over 25 jaar en geen dag eerder,’ verzekerde ik hem.
Nico Polak was al bij me geweest voor Het Vrije Volk. Hij belde later op dat André
Spoor hem had meegedeeld dat de brieven van Sukarno terecht waren. ‘Ze zijn maar
een tijdje weg geweest. Ze zijn tenslotte ook maar tijdelijk nodig wanneer de BVD
ze wil kopiëren.’ Rob Soetenhorst had Lücker van de Volkskrant geïnformeerd dat
de brieven terecht waren, de foto's nog niet.308 Anton Koenen belt. ‘André Spoor
ontkent nu alles. De politie in Rotterdam zegt helemaal geen klacht van Dewi Sukarno
te hebben ontvangen.’ Ik belde commissaris Smethorst in Rotterdam en zei: ‘Het
lijkt me vervelend voor u wanneer u eerst de zaak ontkent en later uw ontkenning
moet
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inslikken.’ Hij deed lullig en zat er blijkbaar mee in zijn maag. René van Eijck van
Het Algemeen Dagblad belde om zich te beklagen dat ik hem niet had geïnformeerd.
Intussen staat de verklaring van Dewi zelf op het Associated Press-net en ligt nu
eveneens bij alle kranten. Dat was een uitstekende zet. De politie te Rotterdam, bij
monde van een politieman Bouman, zei nu dat de aanklacht van Dewi was gevonden.
Haal je de duvel nu deze op het AP-net staat. ‘Ik ga nu eerst het ANP bellen,’ zei
meneer Bouman, ‘en dan de kranten.’ Amusant die verwarring, die andermaal aantoont
dat iedereen liegt. De hoofdcommissaris was naar een begrafenis geweest, daarom
had niemand er iets van afgeweten. Ja, ja.
Wim Klinkenberg kwam naar Amerbos. Ik had de BVD angle in ons verhaal niet
bedoeld naar buiten te komen. Ronald Gase kwam even langs om tegenover Wim te
bevestigen wat Van Roijen hem had meegedeeld over ‘contacten’ met Piet Dankert,
voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.309
André Spoor en ik voerden een gesprek van 45 minuten, nadat hij ook met Dewi
Sukarno in Parijs uitvoerig had getelefoneerd. Hij was ziedend dat het ANP nu blijkbaar
beschikte over passages uit zijn brief aan Dewi.310
Gerard Croiset belde tussendoor: ‘Wat een stunt. Geweldige reclame voor Sukarno's
brieven. Nu heeft iedereen ze gelezen. Ook reclame voor je aanstaande boek.’ Ik
deelde die mening maar ten dele. Een rel - die me door de tegenpartij leek uitgelokt
- rond een doodernstige zaak is nooit ten voordele, maar zet alles in een verkeerd
licht. Spoor had hierin gelijk.
Dr. J.H. van Roijen heeft het noodzakelijk gevonden een briefje in de NRC tegen
mij te doen uitgaan. Dat is dan warempel de eerste maal dat hij zijn mond opendoet
in reactie op wat ik doe of zeg:311
Wat was gebeurd? In mijn Hollands Dagboek had ik vermeld: ‘De voormalige
rechterhand van Luns, oud-minister De Koster, zo blijkt mij thans, heeft zich vorige
week aan de vooravond van de stemming in de vaste Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken naar de woning van zijn Wassenaarse buurman Van Roijen
begeven. Daar werden de hersens gepijnigd hoe men Luns te hulp zou kunnen
schieten. Te onbegrijpelijker, vooral in het geval van de heer Van Roijen, die beter
dan
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Weet niet precies hier wat Gase tegenover Klinkenberg heeft bevestigd.
Ik kan het niet bewijzen; mijn dagboek is er onduidelijk over, maar voorzover ik weet had
ik geen contact met het ANP toen.
Briefje verscheen 27 september 1973 terwijl ik in Parijs was.
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wie ook in Nederland weet, hoe “onze” Luns land en volk besodemieterd heeft. Maar
goed, de heren waren in het bezit van een vertrouwelijk rapport van de Amsterdamse
student Ronald Gase. Men besloot een en ander te laten botjor (het Indonesische
woord voor “lekken”). Prompt verscheen hoofdredacteur H.A.M. Hoefnagels met
een ellenlang hoofdartikel (15 september 1973) waarbij Luns opnieuw tot held werd
verklaard en Oltmans tot vilain.’312
Dr. Van Roijen, die als brave voetknecht van Luns, al die jaren het smerige spel
had meegespeeld loog of het gedrukt stond. Wat was namelijk gebeurd? Zowel Piet
Dankert als Fred van der Spek (PSP) hebben mij, even als Ronald Gase, meegedeeld
dat de heer De Koster zelf tijdens de vergadering van 11 september de voltallige
Kamercommissie had meegedeeld aan de vooravond van die bijeenkomst de kwestie
zowel met dr. Van Roijen als de huidige minister Schmelzer te hebben doorgesproken.
Ik heb nu een briefje van drie alinea's met deze informatie opgesteld en per expresse
aan de NRC gezonden in antwoord op het gelieg van Van Roijen ‘omdat het andermaal
bewijst dat mijn aandringen op een parlementaire enquête over het
Nieuw-Guinea-beleid in de periode 1949-1962 niet geheel ongegrond is geweest.’
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André Spoor zegt dit alleen dan te willen publiceren, wanneer de tekst van mijn
antwoord op Van Roijen ook op het ANP-net verschijnt. Dit is klinkklare onzin.
Waarom zou het ANP een kwestie, die op de pagina's van de NRC speelt, op het net
zetten? His Master's Voice heeft me immers als ‘ongewenst’ voor het ANP-net
geclassificeerd?
Intussen wijdt het licht, K.L. Poll, in het Cultureel Supplement van de NRC vandaag
een pagina aan W.F. Hermans en ‘de beperkingen van de ironie’. Volgens Poll wemelt
het langzamerhand in Nederland van ‘ironische schrijvers’ wat dit ook mag betekenen.
Voorbeelden: Brandt Cortius, Hermans, Kousbroek, Gerard en Karel van het Reve,
Krol, Heeresma, Hofland, Guépin, Komrij, Broekhuis, Campert, Scheepmaker,
Blokker, Carmiggelt en dan velen die de stijlen van deze ‘meesters’ - laat me niet
lachen - nabootsen en mengen.
Meneer Poll begint:
Dat is mooi. De ironische houding zal altijd een onmisbaar element blijven
in een democratie die niet bezwijken wil aan slaande ruzies. Ironici vormen
een kritisch tegenwicht tegen de taal en ideeën van de tienduizenden
studenten en docenten in de onbestemde sociale wetenschappen. Tegen
de alomtegenwoordige vergadertoon in bedrijfs-, verenigings- en
overheidsleven. Tegen machthebbers die zich opblazen of door hun
omgeving worden opgeblazen. Tegen het fanatisme der gelovigen, ongeacht
het geloof dat zij aanhangen. Ironie schept afstand, en daarmee een gevoel
van vrijheid. Ironie kan een middel zijn tot bestrijding van kwaad, zonder
dat er bloed vloeit en zonder dat er gevangenissen en concentratiekampen
aan te pas komen. Ironie veroorzaakt plezier, al gaat dat plezier bij de
slachtoffers met kiespijn gepaard.
Wat is ironie? Volgens een definitie van Karel van het Reve: ‘Doen alsof
men doet alsof.’ Eén keer ‘doen alsof’, of ‘veinzen’ zoals het woordenboek
zegt, is niet genoeg, want daaruit blijkt niet dat het doen alsof voor
toeschouwer, luisteraar of lezer als doen alsof herkenbaar moet zijn.
Wanneer ik bijvoorbeeld zou schrijven: ‘W.L. Oltmans is een groot politiek
denker’, moet uit het verband of uit mijn woordkeus duidelijk worden wat
ik wil, anders bereik ik geen ironisch effect. Als ik er niet helemaal zeker
van zou zijn of ik wel voldoende deed alsof ik deed alsof, kon ik beter
schrijven: ‘W.L. Oltmans is een buitengewoon groot politiek denker’. Als
ik dan nog eraan zou twijfelen of mijn bedoeling wel goed doorkwam,
zou ik niet aarzelen zwaarder geschut te voorschijn te halen en te schrijven:
‘W.L. Oltmans is een politiek denker van een formaat zoals dat ons eens
per duizend jaar door de Voorzienigheid wordt geschonken.’ Al liep ik
dan natuurlijk het risico, dat hij weer met één van zijn vele processen zou
beginnen.
Dit voorbeeld geeft aan, dat ironie een beroep doet op ingewijden. Hoe
beter mensen elkaar kennen, hoe subtieler de ironie kan zijn. Dat is één
van de beperkingen, en één van de redenen waarom de ironische toon in
wet, wetenschappelijk betoog of krant zelden voorkomt. De mensen zouden
de mededeling wel eens verkeerd, d.w.z. letterlijk, kunnen opvatten.
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Het beroep op niet bij iedereen aanwezige voorkennis geeft ironie een
exclusief karakter. Of, zoals Kierkegaard het noemt in Über den Begriff
der Ironie - een boek waarin overigens ook veel vriendelijks over de ironie
gezegd wordt -: het veelvuldig gebruik van ironie als stijlmiddel leidt
gemakkelijk tot ‘Aristokratismus’.
Het is me niet duidelijk wat Polls brein ertoe kan hebben verleid mij in zijn
‘meesterwerk’ over Hollandse ‘grootmeesters’
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te verwerken, anders dan dat hem wellicht ter ore is gekomen dat Paul van 't Veer
mij omschreef als public relations officier voor Sukarno, een uitspraak die Het Parool
de volgende dag onder dreiging van een onderzoek door de Raad voor de Journalistiek
terugnam onder vermelding dat het slechts ironisch was bedoeld. Poll meent dat je
ironie moet gebruiken tegen machthebbers die zich opblazen of door hun omgeving
worden opgeblazen. Ik vrees dat bellenblazer Poll niet in de gaten heeft dat hij slechts
onze Hollandse meesters in de ironie een veer in hun achterste steekt, terwijl het
bovendien lijkt of hij de gebruikte namen der ‘grootheden’ uit zijn adresboekje heeft
gevist.

29 september 1973
Ik besprak het artikel van Poll vanmorgen met Joop van Tijn, die inter alia opmerkte
het enige tijd geleden verschenen artikel van Paul van 't Veer juist uitstekend te
hebben gevonden. Waar Van Tijn staat ten aanzien van de coup in Indonesië is me
nooit duidelijk geworden. Hij weet er ook eigenlijk weinig of niets van.
Professor Wertheim zegt het opvallend te vinden dat Paul van 't Veer, Hans Beynon
en Frank de Jong alle drie hebben geschreven dat reeds op 1 oktober bekend zou zijn
geweest dat de generaals in Jakarta waren vermoord. ‘Ze kletsen elkaar na’, aldus
Wim, waar hij gelijk in heeft.
De Tijd publiceert een getuigenis van een pagina van de voormalige adjudant van
Bung Karno, kolonel Bambang Widjanarko, die mij persoonlijk steeds sympathiek
was.313 Het is inderdaad een voor president Sukarno deels bezwarende getuigenis.
De Tijd zegt het rapport te publiceren omdat via de brieven van Bung Karno aan
Dewi het debat over 30 september 1965 in Jakarta weer is opgelaaid. Bambang zegt
op 1 oktober al om 13.00 uur kolonel Supardjo te hebben zien verschijnen op de
Halim luchtmachtbasis met Bapaks uniform dat hij uit het paleis had gehaald. Zou
Dewi hier meer over weten? En waar is het getuigenis van de inmiddels
doodgeschoten generaal Supardjo.
Dr. Ruslan Abdulgani schrijft dat ambassadeur Howard Jones op Hawaï is
overleden.314 Dat wist ik niet. Ook W.H. Auden is aan een ziekte bezweken.
Bewonderde hem.

313
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Ik ontmoette hem in 1966 (één jaar na de moord op de generaals en Bung Karno's verblijf
op Halim tijdens de coup) vrijwel dagelijks op het paleis. Hij was een jaar later gewoon nog
altijd Bung Karno's persoonlijke adjudant.
Zie bijlage 35, brief d.d. 24 september 1973: dr. Abdulgani schreef mij toen nog uit
veiligheidsoverwegingen onder mijn vriend Loet Kilian's naam.
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Het Parool publiceerde de brief van Wim Wertheim. Maar Paul van 't Veer voegde
er een passage aan toe om het weer tegen te spreken en te verklaren dat Bung Karno
op 1 oktober wist dat Yani dood was, dus de brief aan Dewi van 3 oktober bewees
niets. Van 't Veer is - wat je hem ook onder zijn neus douwt - niet tot andere gedachten
te brengen. Waarom zou Bung Karno opzettelijk iets anders aan Dewi hebben
geschreven dan wat op 3 oktober om hem heen gebeurde. Die veronderstelling strookt
in de verste verte niet met Bung Karno's karakter en persoonlijkheid. Adi, het vriendje
van Guruh Sukarno, heeft me trouwens verteld dat Guruh tegen hem had gezegd nu er zoveel kabaal is rond zijn vader - ‘ik weet erg veel, maar ik zal later pas kunnen
spreken.’

De media maken maar heel summier melding van het antwoord van Joop den Uyl
op de vragen van Fred van der Spek. In ieder geval betekent dit doorlichten van prins
Bernhards activiteiten een waarschuwing. In mijn ogen hoort de prins niet bij de
verrader Mobutu te worden gezien. Hij is de Suharto van Zaïre.
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1 oktober 1973
Ik droomde dat ik aan twee kleine tumors in mijn hersenen werd geopereerd. Mijn
vader kwam me troosten.
Hans Hoefnagels heeft zijn overpeinzingen vrolijk voortgezet. Hij schaart zich in
de rij van Paul van 't Veer, Hans Beynon, Frank de Jong, die tegen elke prijs willen
vasthouden aan het verhaal van Sukarno als deus ex machina van het bloedbad onder
zijn generaals. Dit alles ondanks Sukarno's achtergrond van veertig jaar leiding geven
aan de Indonesische Revolutie, een leiding waarbij hij zich altijd schaarde achter de
partijen die een vreedzame oplossing, zonder gebruik van geweld, trachtten te vinden.
Hoefnagels betwijfelt zelfs of Bung Karno tussen 1 en 8 oktober 1965 wel openhartig
aan Dewi geschreven zou kunnen hebben: ‘Op een moment waarop Suharto het heft
in handen had.’ Hoefnagels fantaseert dan gewoon maar verder dat er nu ook geduvel
is ontstaan bij de NRC over de verdwijning van Dewi's materiaal en André Spoor
vermoedelijk het slachtoffer geworden is ‘van een slimme public relations campagne,
want de journalist Oltmans zal binnenkort over de hele affaire een boek het licht
doen zien.’ Ik had immers een rol gespeeld bij het publiceren van de brieven van
Bung Karno. Hoefnagels is altijd een in-de-marge journalist geweest.315
Zoals Dewi voorspelde - dat Suharto voorlopig zal blijven zitten - zo heeft prins
Sihanouk van Cambodja nu gezegd dat verrader Lon Nol nog een aantal jaren in
Pnom Penh zal regeren, vooral nu de Rode Khmer geen hulp meer krijgen van China
en Noord-Vietnam.
Henk van Stipriaan vroeg me weer in zijn radioprogramma Spitsuur. Hij leidde
het programma in met te zeggen dat ik een welkome gast was, ‘(...) althans voor mij
is Willem Oltmans een welkome gast.’ Hij behoort tot de weinige rechtdoorzee
journalisten die ik ken.
André Spoor zei bereid te zijn met dr. J.H. van Roijen over mijn antwoord op zijn
brief in de NRC te spreken. Ik begrijp verdomme niet waar dit voor nodig is. Ik baseer
mijn antwoord op geverifieerde informatie via Piet Dankert en Fred van der Spek
rechtstreeks uit de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Wat bovendien
de hier Koster daar nota bene zelf heeft verkondigd. Het typeert trouwens de man
Van Royen ten voeten uit dat hij ontkend heeft wat er precies gebeurde.

315

Hij zou later, meen ik, de financiële zijde van de krant gaan leiden en nog later van het Sijthoff
concern.
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2 oktober 1973
De namenindex voor Den Vaderland Getrouwe is eindelijk gereed. We moeten van
het amateuristische gedoe in Holland af dat er boeken worden gepubliceerd à la Luns,
Schmelzer, Rijkens en anderen, die geen register bijvoegen.
Om 08.00 uur vanmorgen belde Dewi Sukarno. Ze was woedend over Dakes boek
waar zij in had gelezen. Ook de publicatie van het zogenaamde Widjanarko-rapport
maakte haar razend. Ik vertaalde er passages voor haar uit. We spraken wel een half
uur. Ze vond dat Bambang Widjanarko de kogel verdiende. We overlegden opnieuw
over haar boek. Twintig minuten later belde zij weer om verder te praten. Dake en
Widjanarko hielden haar bezig. Zij zou president Ali Bhutto een telegram sturen dat
ik hem wilde interviewen. Dit had zij kennelijk nog steeds niet gedaan, dus drong ik
er verder ook niet op aan.316
Gisteren ontving ik een werkelijk idiote brief van ambassadeur Anak Agung Gde
Agung uit Wenen.317
Nu beweert deze Indonesische diplomaat opeens dat Willem Drees slechts tegen
hem gezegd zou hebben dat Luns zich had vergist, terwijl hij juist met klem had
onderstreept pas nu te beseffen door Luns te zijn misleid. En dan qui s'excuse s'accuse.
Anak Agung benadrukt dat hij nog nooit voor pressie is gezwicht. Hij zal dit in de
toekomst ook niet doen. Ook niet voor chantage. Maar Willem Drees heeft met de
uitspraak van Anak Agung geschermd dat deze hem zou hebben gevraagd of hij geen
loslopende luitenant had die Bung Karno kon neerschieten. Kennelijk heeft de
chantage van Drees uiteindelijk vruchten afgeworpen. Nog niet zolang geleden
beklemtoonde Anak Agung tegenover mij dat we juist nauw zouden moeten blijven
samenwerken, vooral nu ook Emile van Konijnenburg er niet meer was, en voilà: hij
gaat zijn boek vervalsen. Ik laat uiteraard alles over deze zaak in Den Vaderland
Getrouwe staan. Zal de brief van de ambassadeur als bijlage toevoegen. Dat is de
eenvoudigste manier om het gekonkel van de ‘hoge heren’ aan de kaak te stellen en
aan te tonen wat voor vlees men in 1973 in de kuip had.
Peter en Casper waren samen hier. Zij kunnen het prima vinden. Peter zat boven
te werken. Ze haalden samen voer bij Mei Wah. Later zetten Casper en ik hem op
CS af.

3 oktober 1973
Bracht André Spoor een (herschreven) antwoord op het brief-
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Het zou ook niet gebeuren.
Brief d.d. 27 september 1973, zie bijlage 36.
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je van dr. J.H. van Roijen. Hij deed koel. Er is ook heel wat gebeurd de laatste tijd.
Het lijkt me ook niet zo prettig dat je rommeltje op de krant onder je neus vandaan
wordt gegapt.
Bibeb heeft een interview met Gerard Reve, zoals hij nu heet, geschreven.318 Het
schijnt ten huize van Johan Polak te hebben plaatsgevonden. ‘Ik geef eigenlijk nergens
om: ik heb toch geen rust’ meldt Bibeb boven haar anderhalve pagina als Reves
belangrijkste uitspraak. Verder: ‘Ik zet gedachten en gevoelens op papier. Als dat
mensen boeit en dwingt tot lezen is dat goed. Je moet geen rommel leveren. Wat het
waard is, weet God.’ Hij citeert overigens Carl G. Jung en zegt: ‘Terwijl iemand met
een goede psychische hygiëne (...), die brandt een kaars en vraagt de heilige maagd
om raad, gaat naar huis en gaat gewoon aan de slag, doet wat de professor wil.’ Jung
noemde immers religie nuttig uit een oogpunt van psychische hygiëne. Bibeb gaat
op dit punt verder niet in. Ik heb blijkbaar het branden van een kaars met Reve
gemeen, maar zeker is dat daarbij nog nooit de heilige maagd in mijn gedachten is
opgekomen.
Misselijk zijn Reves opmerkingen over de oorlog van de Amerikanen in Vietnam:
‘Dat zijn partijen die vechten. Als ze Amerika's gelijk hadden toegegeven was het
allang afgelopen...’ Amerika heeft geen gelijk en is hard bezig die oorlog te verliezen.
Dan bazelt hij verder over het aan de macht komen van Nieuw Links in Nederland
en dat Nederlanders dan veel efficiënter dan de nazi's zouden gaan moorden. ‘We
vergeten dat we dan uiteindelijk allemaal worden afgemaakt.’ Over rommel afleveren
gesproken!
Eindelijk tijd om met mam in Lage Vuursche te dineren. Tekende vandaag het
contract met Rowolt Verlag. Dat hebben we gevierd. Zij leek me bezorgd dat ik een
paar weken op reis ga. Dat is voor haar altijd een stille periode. Zij wil een advertentie
zetten voor het geven van Italiaanse les om wat te doen te hebben. ‘Maar ik moet
geen gastarbeider hebben...’ Haar energie verbaast me altijd weer.
Dewi belde. Zij gaat opnieuw de politie in Rotterdam vragen wat er nu gebeurt in
de zaak van de vermiste brieven en foto's. Zij heeft een telegram naar Karachi
gezonden om me in contact te brengen met president Ali Bhutto. Nu is het te laat.
Mijn reis is al uitgestippeld.
Carel Enkelaar scheept me af met een schandalig laag bedrag van 3.500 gulden,
kosten inbegrepen. Als hij bedoelt dat dit geld bij de 2.000 gulden die Panoramiek
me voor het gesprek
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Vrij Nederland, 6 oktober 1973.
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met Dewi Sukarno wil betalen zal worden opgeteld, is het okay.319

4 oktober 1973
Wim Wertheim belde om te vertellen dat hij eindelijk door Dewi was opgebeld. Toen
ik tegen hem zei dat het de hoogste tijd werd dat de regering-Den Uyl om te beginnen
de financiële hulp aan Indonesië zou gaan halveren, antwoordde hij: ‘Grappig, dat
je dit zegt. Gistermiddag heb ik hierover een bespreking in Den Haag bijgewoond
en daar werd hetzelfde bepleit.’
Schreef prins Anak Agung Gde Agung, dat ik zijn fameuze brief in Den Vaderland
Getrouwe integraal zou afdrukken: ‘dan kunnen de lezers precies zien wat er is
gebeurd.’ Ik herinnerde hem er aan dat hij me zelf had gezegd: ‘Toen zei Drees met
zijn handen in de lucht: dan heeft Luns ons misleid...’ Ik herhaalde ook de sage van
‘de loslopende luitenant die Sukarno moest doodschieten’ en vervolgde: ‘Vecht u
dan maar met Drees of met Amsterdamse studenten uit tegen wie Drees die verklaring
aflegde en of deze wel of niet waar is. Frankly: ik kots van het gelieg en gedraai en
subtiele chantage van zogenaamde hoge heren. De gewone mensen zullen eens de
corrupte despoten verjagen en dan komt de rekening, die de geschiedenis presenteert.
Waar blijven uw schone woorden: “Ik schrijf voor de geschiedenis en niet om de
reputaties van Drees of Luns te redden”?’ Ik eindigde met: ‘I do not understand you,
maar dat zult u met uw eigen geweten moeten klaren. Met een hartelijke groet, W.O.’
Bracht twee rozen op het graf van vader.
Betaalde tante Jetty 900 gulden voor het geleende geld voor mijn huis. Met mam
en haar in Soesterberg ten afscheid geluncht. Ik verbaas me altijd over de beide dames
als over hun jeugd praten en over de hoeveelheid details die zij zich ervan herinneren.
Mam zei zich niet te kunnen voorstellen dat de NOS een programma van tweeënhalf
uur over Gerard Croiset voorbereidde. Tante Jetty vroeg haar waarom zij dit zei. ‘Ik
heb hem ontmoet,’ aldus Mam. Dat was ik vergeten.320
Genoot van de eerste herfstkleuren rond Bilthoven.
Walter Lippmann (84) is van de lijst van kritieke zieken afgehaald. Hij is een
journalist die ik heb bewonderd.
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Brief van 28 september 1973.
In 1966 dineerden mijn ouders en ik samen met Croiset in de Kloosterhoeve in Harmelen.
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5 oktober 1973
Lang gesprek met André Spoor. Hij doet steeds lulliger. Hij vindt mijn antwoord op
de brief van dr. J.H. van Roijen nog altijd niet acceptabel om te publiceren: ‘Je spreekt
hem niet rechtstreeks genoeg tegen.’ Het kan niet rechtstreekser. Ik herhaal wat de
heer Koster tegenover de Kamercommissie verklaarde: dat hij zowel met Van Roijen
als Schmelzer had overlegd. Wat bovendien voor de hand liggend is. Spoor wil
gewoon geen anti-Van Roijen-brief publiceren, of een brief die Van Roijen in zijn
hemd zet. En zeker niet, wanneer ik de schrijver ervan ben. Ik probeerde hem tot
andere gedachten te brengen, maar hij was onvermurwbaar. Hij had twee Rotterdamse
rechercheurs op bezoek gehad in verband met de verdwenen foto's van Dewi. Zij
vroegen zich af of er proces verbaal diende te worden opgemaakt.
In de Volkskrant is geschreven dat prins Bernhard heeft gezegd dat de president
van de VS prompt met het ontbladeringsprogramma van de Vietnamese oerwouden
is gestopt nadat Bernhard hem erop had gewezen dat zulks gevaar opleverde voor
de Vietnamese tijgers. Het blad voegde eraan toe: ‘Er waren in Vietnam inderdaad
minder tijgers dan mensen.’

6 oktober 1973
Peter kwam naar Amerbos om afscheid te nemen. Hij vond de omslag van Den
Vaderland Getrouwe prima. ‘Ik ben trots op je,’ zei hij.
Begin uitgeput aan deze lange reis.
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New Delhi
8 oktober 1973
Janpath Hotel
In het vliegtuig ontmoette ik een oud-Nijenrodiaan op weg naar Bangkok. Hij was
in de herverzekeringsbusiness. Dit betekende het verzekeren van
verzekeringsmaatschappijen. We kregen vrijwel onmiddellijk keet. Uit alles wat hij
zei bleek dat hij een verwoed Telegraaflezer was. Hij had de onzin die daarin werd
geventileerd door Heitink, De Jong en andere ingehuurde broodschrijvers als de
absolute waarheid in zijn brein verwerkt. Sukarno was een man die alles had gedaan
om de Hollanders voor het hoofd te stoten, die grillig en gevaarlijk was, een politieke
avonturier en wat dies meer zij. En dit werd allemaal verkondigd met de heilige
overtuiging van een echte (dominee) Wawelaar.321 De man wist vooral pertinent zeker
dat Luns niet loog. Ik legde eerst nog met enig geduld uit dat ik zelf soortgelijke
gedachten had gekoesterd ten aanzien van Sukarno tot ik hem op 10 juni 1956 in
Rome ontmoette en dat ik hem de jaren daaropvolgend van nabij had meegemaakt.
Misschien leert Nijenrode aan jonge mensen hoe zij moeten boekhouden en staffelen,
maar deze jongeman wist niet wat ‘projecteren’ betekende: je eigen misconcepties,
gedachten en attitudes in anderen leggen. Maar met deze in zijn eigen modderpoel
van waandenkbeelden roerende zelfverzekerde verzekeringsagent was geen land te
bezeilen.
Een van de ondingen die de vrije wereld heeft geschapen is het concept van een
vrije pers die de burger, zoals dagelijks in De Telegraaf wordt vermeld: ‘met
onpartijdig nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke
richting of belangengemeenschap, uitsluitend in dienst van 's lands belang’322 zou
voorlichten. Bijna niemand realiseert zich wanneer men De Telegraaf koopt dat dit
juist een krant is die door de BVD wordt getipt en gebruikt voor wat de BVD en andere
idioten in Den Haag als 's lands belang zien. Het was blijkbaar in het belang van het
koninkrijk dat Henk Hofland een fotograaf in mijn huis smokkelde om een bezoek
van drie sovjetdiplo-
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Figuur uit Multatuli's Max Havelaar.
Artikel 2 der Statuten van De Telegraaf.
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maten voor koudeoorlogsdoeleinden aan te wenden. De vrije pers in vrije westerse
landen is vergelijkbaar met het toevertrouwen van een antitankraket aan een Papoeakoppensneller. De vrije pers vergroot de verwarring alleen maar meer, waar deze
Nijenrodiaan althans het bewijs van was.
Een ander voorbeeld. Tussen Amsterdam en Athene, waar we vanwege
veiligheidsmaatregelen niet mochten uitstappen, en vervolgens tijdens de vlucht naar
Beiroet heb ik een nieuw meesterwerkje van Harry Mulisch - die K.L. Poll een der
grootmeesters van de Hollandse schrijverij noemt - ingekeken: De Toekomst van
Gisteren.323 Het geschrift wordt als een ‘Literaire Reuzenpocket’ gepresenteerd en
draagt de ondertitel Protokol van een schrijverij. Nou, een schrijverij is het zeker
geworden. ‘Nadat mijn roman De toekomst van gisteren zichzelf eind 1962 had
vernietigd (hoe gebeurt zoiets?), ging ik in het geheim bellen blazen. Maar het verband
tussen die twee feiten (?), dat deze zin suggereert, zag ik op dat moment nog niet,’
aldus begint Mulisch zijn 253 pagina's tellende verhaal. Omdat men hier te lande
boeken nooit van een index voorziet moest ik even zoeken en ja hoor. Ik stond erin.
‘13. Intermezzo: de werkelijkheid als medewerker.’324 Mulisch legt de lezer uit
hoe hij ‘de werkelijkheid’ zou vermengen met zijn romanfiguren. Hij had Henk
Tuinland, een agent van de Abwehr, gemodelleerd naar de habitus van Henk Hofland
‘die mij ook met een scenario over Duitslands overwinning had verzorgd (?). Voor
Wim Oudemans, agent van de SD (Sicherheits Dienst), had hij mij als voorbeeld
gekozen: ‘die ik op oppervlakkig kende.’ Haal je de duvel. Ik leerde Mulisch begin
jaren zestig kennen. Dat was voldoende, mede gezien mijn persoonlijke ervaringen
met de man - zelfs aangevuld met ervaringen van Peter -, hem bewust links te laten
liggen. Mulisch zag de keuze van Henk Hofland en mij als figuren in zijn boek als
‘mogelijkheden literair (vergeet vooral dat woord niet om in een literaire reuzenpocket
terecht te kunnen komen) productief te worden.’
Vervolgens schildert hij mijn gevecht met Luns, wat hij juist weergeeft, maar dan
glijdt Mulisch uit. Hij brengt de avond voor de sovjetdiplomaten op Amerbos ter
sprake en schrijft: ‘Enigszins aangeschoten belde Hofland van tevoren op en vroeg
of hij een vriend mee mocht brengen. Wie dat dan wel was wilde Oltmans weten.
Een heel aardige jongen, zei Hof-
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Harry Mulisch, De Toekomst van Gisteren, De Bezige Bij, Amsterdam 1972.
Idem p. 168.
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land en hij bracht hem mee en de volgende dag stonden zijn foto's in De Telegraaf.’
Ik wil graag toegeven dat het hier om een roman gaat, maar deze passage verscheen
onder de kop De werkelijkheid als medewerker. Mulisch' Telegraafachtige benadering
komt voort uit amateurisme bij het verwerken van de werkelijkheid. Mij heeft hij
over het voorval op Amerbos niet geraadpleegd. Hofland was absoluut niet
aangeschoten, zoals uit alle getuigenverhoren bleek. Hij wist uitstekend dat het
meebrengen van Peter Zonneveld verregaande gevolgen voor mij zou hebben. Het
is zelfs mogelijk dat de stunt met voorbedachten rade is uitgevoerd.325 Mulisch vervolgt
dat Hofman op mijn persconferentie over het incident van een papiertje zou hebben
voorgelezen en dat hij niet geweten zou hebben dat Zonneveld een Telegraaf-journalist
was. (p. 169) Ook dat was niet zo gebeurd. Dit is de werkelijkheid gezien door het
brein van Mulisch die ikzelf kan controleren. Werkelijkheid en fictie vormen zozeer
een cocktail in zijn bovenkamer dat ik in ieder geval de Toekomst van gisteren niet
verder lees. Nu moet ik dit boek meeslepen naar Tokio voor ik het in Amerbos in de
kast kan opbergen.
Mijn gedachten zijn bij Peter en de heerlijke laatste dag op het strand bij Zeezicht.
Broer Theo waarschuwde nog op zijn Afrikaans: ‘Ik zou liever bij die huis blij’, want
hij vond het gevaarlijk via het Nabije Oosten te vliegen. Het luchtruim boven Syrië
en Irak was inderdaad gesloten. We vlogen via Turkije, Iran en Pakistan. Ik dacht
ergens in de verte boven Syrië een vuurgloed te zien, maar misschien was het wel
het begin van het ochtendgloren.
Ik zag in ons toestel een Sikh met een kleurige hoofdband langslopen. Ik zou hem
een zoen hebben kunnen geven, zonder omwegen, en zonder een woord te zeggen.
Zo maar. Later zag ik kans met hem te spreken. Hij was van huis uit boer, enige zoon
en was tweede luitenant in het leger. Hij gaat straks 10 uur lang met de bus naar huis
in Punjaab. Hij wil vijf jaar in dienst blijven. Hij is totaal een echt mens, vol vitaliteit,
een aantrekkelijke mond en prachtige ogen. Hij was op bezoek in Canada geweest.
Ik vroeg hem in welk hotel ik zou moeten verblijven in New Delhi en of hij niet eerst
een douche bij mij wilde nemen. Dan gaat hij voor de bijl.
Heb een ontsteking aan mijn hand die verder opzwelt. Had een nachtmerrie dat
het syfilis zou kunnen zijn.
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In 1991 was ik aan het uitzoeken of Hofland en Zonneveld openlijk samenwerkten met de
BVD om mij te naaien.
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Eerste indrukken. Ik zag een oude man met benen als luciferhoutjes, zoals de poten
van Koko (de ene beetje invalide Malthezer van mam). Er kwamen twaalf Sikhs, die
vuurrode tulbanden droegen, langs op paarden. Daar zou ik wel eens tussen hebben
willen zitten. Het is 21 graden, volop zon, alles staat in bloei. De bekende koeien
sjokken op straat en worden ongemoeid gelaten. En prozaïsch tenslotte: mijn kamer
kost tien dollar per nacht. Maakte een urenlange wandeling en keek als altijd in dit
land mijn ogen uit. Wat een oneindige rijkdom aan mensen, variaties, leven. Ben
tenslotte naar dr. Brijmohan Bajaj gestapt, die het hotel mij adviseerde. Ik heb
antibiotica voor de infectie gekregen. Voelde me zieker en zwakker worden. Hij
heeft de zaak verbonden.
Een huisjongen klopte op mijn deur: ‘I am your boy, Sir, any service you want.’
Ik dacht: ze zijn in dit land al 25 jaar onafhankelijk, maar your boy zit nog altijd
meegebakken. Nam een taxi naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, wat een
halfuur duurde. In het chaotische verkeer claxonneerde de chauffeur als een gek.
De geur van het Oosten, de bomen, de aarde het is voor mij allemaal zeer
herkenbaar. Indonesië komt helemaal bij me terug, maar daar kan ik niet naartoe,
ondanks Aurelio Peccei's pogingen bij Sudjatmoko, of Zains introductie bij
ambassadeur generaal Alamsjah. Ik verdom het ooit van mijn leven een compromis
te sluiten of mijn overtuiging te verzaken ter wille van een visum. Ik ontmoette
meneer S.K. Singh, die zich mij herinnerde van de VN. Ik zal mevrouw Indira Gandhi
donderdag om 16.15 uur ontmoeten. Prima. Een uitstekend begin van deze reis. Sliep
zes uur lang. Mijn energie komt terug. Ga eerst Peter schrijven.
De regeringsgebouwen zijn statig. Bij het avondlicht stak het paleis van de Indiase
president schitterend tegen de avondlucht af. De president zelf is volgens de Times
of India in Praag.

9 oktober 1973
New Delhi
Wandel me een ongeluk, maar ik weet niet van ophouden. Ben gisterenavond nog
een choleraprik gaan halen - de prik van de VN was verlopen - en wandelde terug
naar Janpath door lanen en villawijken. Ik probeerde me the good old colonial days
voor te stellen met als knipmessen buigende Indiase boys all over the place. A la
recherche du temps perdu.
Bij toeval kwam ik langs de Communist Parliamentary Headquarters. Ik ben naar
binnengegaan en heb gevraagd met wie
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ik het nuttigst een gesprek kon hebben. Later heb ik telefonisch een afspraak gemaakt
met een politbureaulid Mohit Sen. Ik ben nieuwsgierig de man te ontmoeten.326
Daarop kwam de Sikh uit het KLM-toestel me bezoeken. Hij heet Parminder. We
spraken een vol uur over eigenlijk niets. Hij was nog even appetijtelijk en toch was
de vonk nu weg.
Lees een prachtig boekje.327 ‘De tijd zal spoedig komen dat de wetenschap van de
levensverschijnselen de enige schakel zal zijn tussen de man van het laboratorium
en de man van de straat (...). De vreugde van het leren kennen ligt vooral in het
contact krijgen met een nieuw stuk van het onbekende (...). Is “de natuur” tenslotte
iets anders of meer dan “een oude gewoonte” (Pascal) (...)? Een toestand van morele
gewichtloosheid (...). Het wezenlijke van de mens is wellicht kwetsbaarder dan we
denken (...). Baudelaire had de psychochemie voorzien (...). Niets meer om lief te
hebben, om te respecteren, om verdriet over te voelen. Het enige wat we nog zullen
kunnen is (...) kunnen - wat een Ellende!’
Cairo is gebombardeerd door Israël. The basterds. Het leidt alleen maar tot meer
verzet bij de Arabieren. De Egyptenaren knokken in de Sinaï beter dan was verwacht.
Wanneer je hier honderd roepies betaalt voor het avondeten leg je een salaris van
een halve maand van een regeringsambtenaar vierde klasse op tafel. Er is namelijk
bekendgemaakt dat deze ambtenaren nu 196 roepies per maand zullen ontvangen.
Gisteren wisselde ik voor veertig dollar driehonderd roepies in. Hoe is het Gods ter
wereld mogelijk?
Mijn Sikh-vriend Parminder redeneerde als volgt: ‘If you do not marry again,
Willem, even now you are older, who will look after you when you are old if you
have no children?’ Een reden te meer om vooral niet te trouwen. Stel je voor. Ik
moest denken aan grootvader328, die vlak voor zijn dood nog een glas sinasappelsap
dronk, omdat hij bereid was dit van mij te drinken. Omdat ik het was, zijn kleinzoon,
nam hij het tot zich. Ik denk ook met zorg aan de tijd dat mam misschien erg oud zal
zijn, als grootmama, die 92 werd, en hoe er dan voor haar moet worden gezorgd. En
ikzelf? Wat zal er met mij gebeuren als ik stokoud ben? Zal ik dan - zonder kinderen
en kleinkinderen - geen vrienden meer hebben?
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Er zou een interview met hem in het tweede deel van het Club van Rome-boek worden
opgenomen.
Jean Rostand, De Verontrusting van een Bioloog, Kritische Bibliotheek, De Bezige Bij,
Amsterdam 1969.
Ir. Willem Oltmans, zie Memoires 1957-1959.
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10 oktober 1973
New Delhi
Allerbelabberdst geslapen, door een stijve arm van de choleraprik, door time-lag en
door een man die je hiernaast via een kartondunne muur kon horen snurken. Ben
tweemaal opgestaan en heb op zijn deur geklopt. Hij belde de receptie. Hopeloos.
Maar daarna was het tenminste stil.
Het oorlogsnieuws is in zoverre opmerkelijk dat het lijkt of Egypte stand weet te
houden. De rol van Richard Nixon en zijn joodse paladijn Henry Kissinger is
natuurlijk duidelijk. De Amerikaanse rotzakken hebben een VN-resolutie met hun
veto getroffen. Op die manier vinden de VS zich geplaatst tegenover de hele wereld.
Het zal ze een zorg zijn. Ik ken het denken in Washington langzamerhand. China
probeert nog meer perikelen te veroorzaken. De wereld is in a very bad shape. Ik
wil er met dr. Philip Handler329 over spreken. Wetenschappers zouden veel meer
moeten doen dan protestnota's uit doen gaan over de behandeling van Andrei
Sacharov.
Bezocht de zoon van de Indiase ambassadeur in Washington, de jongeman
Parthasarathi.330 Hij was van mening dat ik meer specialisten over Azië in mijn boek
zou moeten opnemen. Hij adviseerde dat dergelijke gesprekken maanden van tevoren
dienden te worden afgesproken. Hij bekeek de vragen, die ik naar mevrouw Gandhi
had gezonden. Hij vond dat wij in het Westen geobsedeerd waren door vragen over
bevolkingsexplosies, terwijl we tezelfdertijd problemen als grondstofbronnen, het
milieu en aanverwante zaken grotendeels veronachtzaamden. Ik bestreed dit. Hij
kleineerde de Indiase afgevaardigde naar de Stockholm-conferentie van vorig jaar,
mevrouw Krishna Puri, als een sociale werkster en niet als iemand met firsthand
kennis der vraagstukken. Geloof wel dat ik in januari een tweede reis naar Azië zal
moeten maken om meer informatie in te winnen.
Bezocht mevrouw Puri om 12.00 uur. Zij bleek een dame, behangen met juwelen,
in een vrij rommelig kantoor. Zij noemde family planning een globaal probleem en
verkondigde dat een man in tien minuten een vasectomie kon ondergaan en daardoor
niet meer ‘gevaarlijk’ zou zijn. Terwijl ik naar haar zat te luisteren dacht ik, zoals
Parthasarathi had voorspeld: deze mevrouw kan niet in het boek, too lightweight.
Gelukkig ontmoet-
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President van the National Academy of Sciences in Washington en een persoonlijk vriend,
zie vorige Memoires.
Ik herinner me absoluut niet meer de zoon van de voormalige ambassadeur in DC ooit ontmoet
te hebben.
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te ik Kunio Waki, een Japanner die hier voor UNICEF Children's Fund werkt. Hij was
op de hoogte van de Club van Rome en kende zelfs Saburo Okita, de voorzitter van
de Club in Tokio. Deze ontmoeting maakte het mislukte bezoek aan mevrouw Puri
weer goed.
Kunio haalde een graad in economie aan Pittsburgh University. Hij werkte negen
maanden in Suharto's Indonesië voor een electronics firm. ‘We, Japanese do go to
invest in Indonesia, but look at India, Japan does practically nothing here. We can
influence them in Indonesia.’ Zo is het niet. In Indonesië kunnen de Japanners
samenspelen met een kliek corrupte generaals onder een militaire dictatuur. Het is
daar quite a different ballgame. Daarna werd Waki door een Amerikaan naar UNICEF
gehaald. Hij is nu de verantwoordelijke man in de noordelijke regio. UNICEF heeft
zeventig miljoen dollar beschikbaar om 200 miljoen kinderen in India te helpen. Nu
komt het: ‘Voor een periode van vijf jaar. De meeste van deze kinderen zijn
ondervoed. Hij besteedt voornamelijk aandacht aan kinderen vanaf de geboorte tot
5 jaar. Velen zullen doodgaan. Waki heeft 14 miljoen dollar per jaar voor 200 miljoen
kinderen, dat is nog geen 15 dollar per kind per jaar. Wat kan je er in hemelsnaam
mee doen? Miljarden en miljarden voor bewapening en gigantische oorlogsverkwisting
in Vietnam, maar dat is een oud liedje.
Waki wees op de ontwikkelingen in Japan, een land dat na een geschiedenis van
isolatie van de overige wereld snel was overgeschakeld op de modernste westerse
technologie. Hij noemde het een resultaat van ‘a historical accident’ dat Japan nu
‘on top of the world’ was. Hij adviseerde me de Japanse Margaret Mead, Chie Nakane,
in mijn boek op te nemen.331 Ik moest ook proberen een interview met de president
van Honda te maken.332
Ik vlieg vrijdag rechtstreeks met Japan Airlines naar Bangkok en dan door naar
Singapore. Ik heb mijn voormalige room-mate in Kew-Gardens, New York, Binu
Saha in Calcutta geseind op deze reis een bezoek helaas over te moeten slaan. Jammer.
Ik heb nu eenmaal een afspraak met de premier van Singapore, Lee Kuan Yew.
Probeer het nieuws te volgen. Ik verheug me in de militaire successen van Egypte.
Eindelijk. Wanneer de Arabieren maar eenheid zouden kunnen bewerkstelligen
zouden ze zonder meer Israël kunnen dwingen to come down from its high horse.
Het
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Wat is gebeurd.
De president van Honda lukte niet.
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is de onderlinge Arabische verdeeldheid en jaloezie die Tel Aviv in de kaart blijven
spelen. Zonde. Maar wat zal er gebeuren als de sovjets eens zouden ophouden wapens
te leveren aan de Arabieren, zoals Moskou nu met prins Norodom Sihanouk van
Cambodja schijnt te doen?333
Europeanen, en vooral Amerikanen, die als Indiërs poseren, vind ik belachelijk.
Zoals Amerikaanse dames in sari's. Net zo idioot als Aziaten in Volendammer
kostuums. Richard Thieuliette is in Katmandu en is waarschijnlijk onderweg om een
quasi-oosterling te worden: bespottelijk. Bovendien, de meeste Europese hippies die
hier zijn blijven hangen en die je op straat ziet slenteren, zien er vel over been en
meer dan abominabel uit.
Konio Waki was er van overtuigd dat het een onmogelijke taak zou zijn te proberen
Hindoes ooit te disciplineren. Vandaar dat volgens hem de bende en chaos in India
alleen maar erger en onoverzichtelijker zouden worden.
Rostand: ‘De geest weigert een schipbreuk van gedachten toe te laten (...). De
wetenschap vindt gemakkelijker geneesmiddelen dan antwoorden (...). Laten we de
kleine ronde bal die ons draagt maar respecteren. Als fatsoenlijke huurders mogen
we de ruimte waarin we ademhalen niet degraderen. De mensheid is geen
eendagsvlieg.’ Dit laatste is voor mij een open vraag. Zijn we dit niet eigenlijk wel.
Ik zou deze ervaringen allemaal met Peter willen beleven en met hem willen praten
over alles wat ik zie en denk. Enfin, vader zei altijd: ‘Man denkt zu schieben aber
man wird geschoben.’
Wanneer je hier een hors d'oeuvre bestelt kan je niet anders dan denken aan de
honderden miljoenen buiten de deur van dit restaurant, die nog nooit een hard ei met
ansjovis hebben gezien. Rostand: ‘Ik tracht mijn wanhoop een slecht geweten te
geven (...). Ik zou met genoegen de diepte van de menselijke geest willen afmeten
aan de mate van wanhoop over zijn onwetendheid (...). Hoe minder men in God
gelooft hoe beter men kan begrijpen, dat anderen in Hem geloven (...). Wie de geest
in eigen dienst stelt heeft niets wat hem werkelijk meer kan dienen.’
Terwijl ik zit te dineren lees ik verder in Rostands prachtige gedachtenuitspattingen.
‘Over een historische gebeurtenis zal men pas iets waars te weten komen als de zaak
niemand meer interesseert.’ Dit is Den Vaderland Getrouwe ten voeten uit.
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Hoewel, als er maar een periode is verstreken die lang genoeg is, komt er toch een
moment dat men het verleden weer onder de loep neemt. Multatuli werd pas werkelijk
populair en zou mensen pas gaan boeien een eeuw nadat hij zijn waarheid neerschreef.
Nu is niet belangrijk. Later-en-altijd is belangrijk in relatie tot hoe het werkelijk was,
en niet ‘werkelijk’ à la Harry Mulisch, die met de pet naar de realiteit gooit, maar
werkelijkheid gebaseerd op bijvoorbeeld een halve eeuw gedisciplineerd bijgehouden
dagboeknotities. ‘Evenals de meeste vergiftige dieren is ook de schrijver immuun
voor zijn eigen gif,’ zegt Rostand. Is dat zo? Waar ik het wel mee eens ben is: ‘Het
toppunt van onoprechtheid: zich voordoen als een onechte cynicus, die zijn
gevoeligheid probeert te verbergen.’ Hofland is niet een onechte cynicus en doet
zich ook niet als zodanig voor. Hij is een cynicus, die zijn gevoeligheid verbergt.
Trouwens: wanneer je nagaat wat Hofland mij flikte is het de vraag of er überhaupt
nog gevoeligheid in die man leeft.

11 oktober 1973
Wanneer de manager 's ochtends beneden komt staat het personeel in de houding
aangetreden en salueert.
De man in de kamer hiernaast zette om 06.00 uur het nieuws keihard aan. Spiro
Agnew is alvast afgetreden, de basterd. Het is overigens maar een zegen dat het
Bung Karno bespaard is gebleven te moeten toezien dat Indonesië in de Verenigde
Naties steun verleende aan het Amerikaanse standpunt.
Opnieuw het prachtigste weer van de wereld. Schreef Peter en zag het couvert met
lede ogen in de gleuf van de brievenbus verdwijnen, het papier benijdend, dat eerder
bij hem zou arriveren dan ikzelf.
Franz Kafka's brieven aan Felice334 zijn in New York verschenen, 592 pagina's.
Helaas zijn ze door Erich Heller en Jürgen Born bewerkt. Christopher Lehmann-Haupt
zet boven zijn artikel in de NY Times Kafka's Neurotic Love. Morris Dickstein zegt
in het Times Literary Magazine: ‘A record of Kafka's love for a girl and hate for
himself.’ Het is de vraag hoe beide heren Kafka's oorspronkelijke brieven hebben
behandeld (of gemaltraiteerd?). Om te beginnen gaf Kafka instructie het hele zaakje
te verbranden. Gelukkig heeft zijn vriend Max Brod dit verdomd.
Dickstein constateert dat de brieven Kafka terugbrengen tot ‘the contours of his
personality’. Dat is prima. Zo hoort het.
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Het verhaal dat Kafka heet, moet de werkelijkheid en de waarheid zoveel mogelijk
benaderen. Dickstein: ‘If read with care, this book not only unfolds a sad and
remarkable story but also furnishes new insight into the most enigmatic writer of the
century.’ Om de totaliteit van Kafka te doorgronden zal het nu verschenen document
onmisbaar, onontbeerlijk zijn. Ik denk dat de honderden brieven die ik Peter schrijf
en heb geschreven feitelijk bij dit dagboek horen. Ik vraag hem steeds er zuinig mee
te zijn en ze te bewaren.
Senator Edward Kennedy heeft de regering gevraagd zo snel mogelijk de door
Israël verloren oorlogsvliegtuigen en ander materieel te vervangen, dat in de strijd
met Egypte en Syrië werd vernietigd. Die man is niet goed bij zijn hoofd.
Was om 08.50 uur al in Ajoy Bhawan, het moderne gebouw waar de
communistische partij van India haar hoofdkwartier heeft. Vrijwel iedereen liep in
sarong. Sommige Sikhs zijn werkelijk smashingly beautiful. Er zit er één niet ver
van me af, met een goddelijke bek, zwarte laarzen, en ogen! Ongelooflijk. En jong!
Heb een uur met Mohit Sen gesproken. Hij is 44 jaar, in Calcutta geboren en
studeerde geschiedenis in Cambridge. Even als Tissa Wijeyeratne, de ambassadeur
van Sri Lanka in Parijs, sloot hij zich tijdens zijn studiejaren bij de Communist Youth
League in Engeland aan. Hij is journalist geweest en zit nu in de National Council
van de CPI. Mohit Sen maakte op mij een aardige, intelligente, lucide, plezierige,
niet-fanatieke indruk. Ik maakte uitvoerig aantekeningen. Ik zou er voor de NRC over
moeten schrijven. Ben blij mijn instinct andermaal te hebben gevolgd en deze man
te hebben gevonden.
Het valt op dat er hier in Delhi steeds over West-Azië wordt gesproken, terwijl
wij over het Nabije Oosten reppen. De situatie schijnt daar steeds meer kritiek te
worden. Nixon weet niets beters te bedenken dan de zesde vloot op oorlogspad te
sturen. Francisco Paesa zag een volledige oorlog uitbreken. Zal dit nu inderdaad
gebeuren? Wanneer ik eerst naar Cairo was gegaan om professor Mohammed Kassas
te ontmoeten, zoals ik van plan was, zat ik daar nu in de tang. Ik heb dr. Ruslan
Abdulgani een briefje geschreven over de absurde positie van Indonesië in de VN
ten aanzien van het Arabisch-Israëlische geschil. Het grootste Islamitische land ter
wereld kiest partij voor Amerika en Tel Aviv. Dat heb je ervan wanneer je een sukkel
als Suharto, die van toeten noch blazen weet, zijn gang laat gaan. Ze doen in Chili
precies hetzelfde als in Jakarta in 1965. De coup-militairen in Santagio zeggen te
hebben moeten handelen,
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want Salvador Allende en zijn mensen hadden een geheim ‘Plan Zeta’ waarbij 17.000
rechtse mensen in Chili zouden worden vermoord. Dit soort infantiel geklets achteraf
kan alleen maar afkomstig zijn van de idioten van de CIA, die maar één scenario voor
dit soort anticommunistische coups hebben, zoals zij het noemen.
Eindelijk ga ik mevrouw Gandhi ontmoeten. Ik werd eerst naar de Office van haar
press officer H.Y. Sharada Prasad gebracht. De premier had mijn vragen ontvangen
en haar antwoorden gedicteerd tijdens een vlucht in haar toestel toen zij uit Assam
kwam. Zij had daar voor het eerste de arbeiders op de thee-plantage toegesproken.
Ik ontving de tekst. Zij had uitvoerig en - wetende dat het gesprek voor een boek
was bestemd - met zorg antwoorden geformuleerd. Maar ik pikte meteen uit de tiende
vraag het aspect: ‘Wat zeggen we over de toekomst aan de kinderen?’335
Samen met de heer Prasad wandelde ik naar de ante-room van het bureau van de
Prime Minister. Hier zat een assistent met een rond, vriendelijk gezicht achter een
enorm bureau, waar drie telefoons op stonden. De ramen stonden allemaal open. Aan
het plafond draaiden langzaam enkele windwaaiers. Op een bijzettafeltje lag het
tijdschrift Indian Socialist.
Om precies 16.30 uur gingen er belletjes en mocht ik naar binnen. Daar stond zij,
deze tengere vrouw, veel kleiner dan ik me haar had voorgesteld, met een vrij hoge
stem en helemaal zonder de legendarische hooghartigheid waar dikwijls over wordt
gesproken en waar ik me feitelijk een beetje op had voorbereid. Zij was vriendelijk
en volmaakt informeel in haar houding. Ik ging tegenover haar aan haar bureau zitten
en de heer Prasad nam aan de zijkant plaats.
Zij wilde zelf de tekst van haar antwoorden nog eens doorlezen en nagaan of
bepaalde wijzigingen die zij had gewenst waren aangebracht. In de negende vraag
moest our villages staan en independent moest weg en vervangen worden door
industrial en nog een paar kleine correcties. Daarop zette ik mijn taperecorder aan
en stelde de vraag over wat we de kinderen moeten vertellen. Zij dacht erover na en
wilde eerst vraag 10 nog een keer lezen. Daarna sprak ze tegen mij, wat ik op de
band opnam en wat later in het boek zal verschijnen. Zij had bijna lieve ogen, maar
haar gezicht kon op ieder moment in een heel ern-
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about future generations? Dat is ook wat Aurelio Peccei altijd zei, maar die had drie kinderen
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stige, bijna pijnlijke uitdrukking veranderen. Ik bedankte haar en zei niet meer van
haar tijd te zullen opeisen, wat haar blijkbaar verwonderde, want 99 van de 100
journalisten probeert zo'n bezoek tegen iedere prijs te rekken. ‘That's quick,’ zei ze
trouwens zelf, en ik vertrok.
Schreef mam en Peter over dit bezoek en zond een kaart aan de heer Tripathi van
de ambassade in Den Haag om hem nog eens extra te bedanken.
Wankelt het Syrische front onder Israëlische druk? Wanneer Damascus zou vallen
hebben de Israëli's de handen vrij om richting Cairo te gaan. Afschuwelijk.
Bij een wandeling werd ik door twee guys in tandem gevolgd. Ik reageerde niet.
De Sikh, die de activiteit had aangezwengeld, begon een gesprek. ‘I can see your
body. You can see my body. We can have your cock, you can have our cock, are you
passive or active? Only half an hour, let's not waste time.’ Dat was niet wat ik zocht.336
Later bij het hotel reed een Sikh taxichauffeur achteruit en zei dat hij bereid was voor
30 roepies (vijf dollar): ‘I make sex to you.’ Ik liep verder en zat later ergens anders
op een steen naar mensen te kijken, toen de taxichauffeur er weer aankwam, het
voetpad opreed en zei: ‘Sit down’, waarmee hij bedoelde om in te stappen. Daarop
liet hij zien dat hij veel geld bij zich had. Wilde hij mij soms vijf dollar betalen? Ik
zag me al. No dice!
De Indiase televisie brengt om 22.30 uur nieuws in het Engels en tot mijn verbazing
is er klassieke muziek. Vanavond een strijkkwartet. Gisteren of eergisteren het vierde
pianoconcert van Rachmaninov. Vier dagen New Delhi lijken een eeuw geweest.

12 oktober 1973
Indira Gandhi heeft twee uitgesproken gezichten die als een knop van een TV-toestel
van het ene naar het andere mind-station kunnen verschuiven; van zacht, van vrouw
en van waarschijnlijk natuurlijk, naar dat andere, de mindscape van de politica, de
premier van de op een na grootste groep mensen ter wereld die binnen de grenzen
van een land een natie proberen te vormen. Zij straalt daarbij het product uit van de
political rat-race waar zij in zit, met alle nare, onbehagelijke ervaringen en
verantwoordelijkheden, die het premierschap van dit immense land en haar honderden
miljoenen elkaar het licht in de ogen niet gunnende bewoners, met zich meebrengt.
Wonderlijk waar deze kleine,
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tengere vrouw toe in staat is met haar programmering, haar positie en haar brein als
dochter van Jawaharlal Nehru. En wat zij heeft weten te bereiken. Zij staat tenslotte
aan het hoofd van de Indiase chaos. Amazing.
Japan Airlines, vlucht 452 naar Bangkok
Lees een Economic Survey van Japan uitgegeven door The Economist.337 Eerder
deze week publiceerde Newsweek een gesprek met Chie Nakane. Nu kom ik haar
opnieuw tegen. Kunio Waki had gelijk. Zal haar gaan ontmoeten.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Chili heeft in New York met een
brief van Fidel Castro aan Salvador Allende gezwaaid - ‘Dear Salvador’338 - waarin
Fidel toezegt dat de werkende klasse van Cuba gereed staat om de fascisten te
bestrijden, ook in Chili. De Algemene Vergadering van de VN gaf deze verrader van
de democratie daarop een applaus van 45 seconden.
Ik lees dat de Army Reserve en de National Guard in de VS moeilijkheden
ondervinden bij het ronselen van rekruten vanwege de geldende regels dat ze hun
haar zullen moeten laten afknippen. Creighton Abrams, de oude vos en commandant
van die eenheden begrijpt natuurlijk niets van wat jongeren op dit punt beroert. Straks
beschikt hij helemaal over uitschot, omdat de anderen hun neus optrekken.

Bangkok, Siam Intercontinental Hotel
Herinneringen aan 1966, toen ik op weg naar Indonesië met een NOS-televisieteam
hier een weekje logeerde.
Schreef Peter dat ik zonder hem toch niet echt van deze reis geniet. Ook bedankte
ik mevrouw Gandhi schriftelijk voor het interview.
Het vreemde is dat ik niets herken, totaal niets. Noch van de stad, noch van dit
hotel. Ja, het puntige pendopo-dak, maar verder niets. Dit is het vakantieland voor
rijke Amerikaanse taarten. Je merkt het meteen al op het vliegveld. De douane is
vlot, alles is schoon en klinisch, airconditioned limousines, veel buitenlandse
automerken, up-to-date. Nam een kamer in het Manohra Hotel, wat nergens op slaat.
Ik had aan zee moeten gaan zitten. De benzinestank en de vervuiling van het centrum
zijn onvoorstelbaar. Hier ga je niet voor je genoegen naartoe. De tegenstelling met
India is schril. Hoe komt het dat je hier niet die schrijnende armoede vindt en dat
hier van alles in
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overvloed is? Ook de Thaise bodies zijn aanzienlijk zuiverder en meer naar het
oorspronkelijke model gemaakt dan de noordelijker. Een veel kleinere tribe zal
gemakkelijker hanteerbaar zijn. Maar de te verdelen koek lijkt hier meer uitgesmeerd
dan in India. Een toeristische pest zijn de goedkope chartergroepen, die ook hier
restaurants, lobby's en vliegvelden ‘verstoppen’. Mochtar Lubis is drie maanden op
een beurs in Aspen, Colorado geweest bij het Institute for Humanistic Studies, waar
Joe Slater de scepter zwaait.339 Hij heeft ook een Nobelprijswinnaar ontmoet. Lubis
comes to town. Maar, het is een behoorlijk artikel wat hij in Newsweek presenteert.340
Hij heeft zich verbaasd over ‘the pattern of gross overconsumption. The amount of
wastepaper, plastics, tins, newspapers, bags; bottles, leftover food, and so on that
went into the garbage in the condominium where we lived in Aspen could easily
give a comfortable living to several families of rag pickers in Jakarta or Calcutta.’
Een tweede observatie onder een tussenkop is ALWAYS MORE, waarbij Lubis
onderstreept de ziekte van nooit tevreden zijn met wat men heeft in de VS. Je kunt
rustig zeggen dat dit het kenmerk van de ‘vrije, westerse wereld’ is. Zo is het
inderdaad. Van de Amerikanen die dit artikel lezen zullen een op de tien misschien
tegen zichzelf zeggen: ‘Er zit iets in wat deze Indonesiër schrijft’ om vervolgens
over te gaan tot de orde van de dag.

13 oktober 1973
Bangkok
Ontmoette een Amerikaan, Sam, een uil als een paard, die liftend op weg is naar
Singapore. Hij zag er smerig uit, in geen dagen gewassen, in een korte broek met
jungle-boots en met een Thaise strohoed op. Ik liet hem douchen en in het andere
bed in mijn hotelkamer slapen. Na zijn bad, met een handdoek om zijn middel, zag
hij er schoon en lekker uit. Hij belde zijn vriendin die in Tokio was en vroeg haar
naar Singapore te komen. Hij gaf toe haar aan het lijntje te houden uit verlangen naar
‘companionship’ en had haar dan ook nog steeds niet ten huwelijk gevraagd. Heb
hem maar niet uitgelegd dat er ook andere vormen van kameraadschap waren, die
zelfs de mogelijkheid van spelen-in-de-koffer in zich droegen zonder dat je valse
verwachtingen schept en verantwoordelijkheden accepteert, die verder strekken dan
je kunt hanteren. Toch was het
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wel aardig die kerel om me heen te hebben. Het enige nadeel, dat we veel te laat
sliepen.341
Las in Hermann Hesse342, dat ik van Peter cadeau kreeg, toen hij deze zomer naar
Californië ging. Hesse's moeder werd in India geboren als dochter van een missionaris.
Van vaderszijde is hij van Russische afkomst. Geen wonder dat hij Siddharta schreef.
Ook zijn wortels gaan terug naar Azië. Hij zegt het - net als ik - met zoveel woorden,
al zijn de bindingen van mijn voorouders met Nederlands-Indië tienmaal zo verspreid,
waarbij twee van mijn vier grootouders op Java werden geboren die zelf weer
afstamden van in Indië geborenen. In 1905 richtte Hesse mede een tijdschrift op
gericht tegen het bewind van keizer Wilhelm II. Toen brak de Tweede Wereldoorlog
uit. Nadat zijn vlammende protest tegen de leugens en het prediken van haat door
de Duitse leiders in twintig kranten werd afgedrukt, werd Hesse voor een verrader
uitgemaakt. Ik ken dit symptoom. Schrijven deed hem geen plezier meer. Hij ging
schilderen. Ook over zijn jeugd en relatie tot zijn ouders presenteerde hij herkenbare
gedachten.
Hesse beschrijft hoe hij na een droom ontdekte ‘dat bemind worden niets is maar
beminnen alles is (...). Liefde is wijs geworden begeerte. Liefde wil niet hebben.
Liefde wil alleen maar liefhebben (...).’343 Dat mag op papier zo zijn, maar dan zit je
vervolgens met de vraag: ‘How to keep the plumbing running?’ Met andere woorden:
hoe hanteer je in deze vermeende toestand van gelukzaligheid - met de afstand van
een wijde oceaan tussen twee lichamen - je seksuele drift, de pure noodzaak om klaar
te komen? De productie van hormonen gaat onverbiddelijk door, zelfs al eet je geen
eieren meer. Het kind heeft voldoende aan een teddybeer, maar wat doet de jonge
hengst - of oudere hengst als ik - die naar een teddybeer van vlees en bloed verlangt
met de noodzaak om zaad te lozen zoals een maag om dagelijkse vulling vraagt?

Vliegveld, Bangkok
Hesse blijft onduidelijk over begeerte. Het gaat dieper, lijkt mij. Is bij liefhebben,
weer liefhebben werkelijk weg te denken? Of doelt Hesse op liefhebben zonder het
lichaam van de ander te willen bezitten als prettige bijkomstigheid en oplossing voor
hormonale problemen, zoals Sam dit met zijn vriendin re-
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gelt? Geretourneerde affectie is onmisbaar bij liefhebben, tenzij men zich in de
voetstappen van een Jezus door de wereld ziet gaan. Maar dan tippel je ook over
water (...).Verder is er als factor van liefhebben, dat verlangen constant samen te
willen zijn, waarvan Peter zegt dat ik nooit genoeg krijg. Misschien komt dit omdat
ik al bijna een halve eeuw ‘ontheemd’ heb geleefd, zonder een werkelijke eigen
partner. Amerbos is zo'n oase. Maar daar wordt geen liefde gecombineerd met seks
beleefd. Af en toe legt een onzichtbare hand een ‘koekoeksei’ in bed - zoals die lieve
Oeroeg - maar dat is een emotie en belevenis op uurbasis.
Bangkok-Singapore, Singapore Airlines
Prettige atmosfeer aan boord. Heb het nieuws uitgespeld. De toestand aan het
Syrische front is nog steeds kritiek. Twintig-duizend Marokkanen willen gaan knokken
tegen Israël. Jordanië zit nog steeds de kat uit de boom te kijken. Er schijnen 100.000
Egyptenaren in Syrië mee te vechten. Wat moet er gebeuren als ze verliezen? Zelfs
James Reston in de Times helpt mee om de onderhandse steun van Washington voor
Israël te vergoelijken en onder tafel te werken. Ook hij ziet niet hoe de kaarten
werkelijk liggen in West-Azië. Of hij doet maar alsof. Ik ben tevreden dat ik Sam
een nacht van betrekkelijke luxe en een hot shower heb kunnen bieden.
Hesse noemt het een principiële fout dat er altijd is gepredikt ‘Bemin je naaste’.
Dat is een vervalste les. Het zou juister zijn om te stellen: ‘Bemin jezelf als je naaste.’
Het is altijd een misvatting geweest dat men met zijn naaste heeft willen beginnen.
Heb jezelf lief, dat is de enige manier om harmonie en geluk te kennen. ‘Voor ieder
is het enige belangrijke ter wereld zijn eigen innerlijk, zijn ziel, zijn vermogen om
lief te hebben.’344 Wanneer je deze stelling doortrekt komt het er op neer dat je een
leven lang seks uit het vuistje - of de vuist - zou moeten bedrijven uit verliefdheid
op het Zelf. Dat werkt misschien voor monniken en kluizenaars op de berg Athos
aan de Aegeïsche Zee, maar hoe hanteer je seksuele impulsen, die vanuit je brein
flitsen naar je seksuele organen zenden, wanneer men met open ogen door het leven
gaat? Hesse spant zich in om via double-talk tegen iedere prijs een aanvaardbare
formule voor ‘geluk’ te vinden. Het is zelfbedrog en vruchteloos, want we zitten nu
eenmaal allemaal met de drift opgescheept een ander lichaam te willen voelen en
betasten. En wanneer we corre-
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sponderende trillingen en ‘warmte’ ontmoeten willen we omstrengelen en er één
mee worden en zijn. Iets anders is dat ik inderdaad denk dat die imaginaire opperste
vervulling van geluk in total embrace niet van deze wereld is. Wat Kant het kromme
hout noemt waar we uit zijn vervaardigd staat dit opperste ‘geluk’ pijnlijk in de weg.
Iedereen beschadigt constant iedereen en aan de vicieuze cirkel waarin we gevangen
zitten komt geen einde.

Singapore, Hotel Supreme
Ik vind het hier heel prettig. Schoon, geen noemenswaardige verkeersopstoppingen,
niet al te duur en op het eerste gezicht, niet te corrupt; in de roos. Hier wil ik een
keer met Peter naartoe. Wolkenkrabbers lijken als paddestoelen uit de grond te rijzen.
Het Singapore van 1957 lijkt vergeleken bij dat van nu een plezierig dorp. Ik heb
een paar nummers uit advertenties van massage salons gebeld, maar de meeste
beschikken over masseuses. Een echter had een tukan pi tjiet die voor negen Singapore
dollars naar mijn hotelkamer komt. Ben eraan toe. Sorry Hermann Hesse. I do love
myself too: I need sex. Ook al zal dit dan een veredelde masturbatie met de hand van
een ander zijn. Misschien zal ik als ik eenmaal oud ben gedwongen zijn op zelfhulp
over te stappen. Nu is het nog niet zover.345
Om 17.40 uur wandelde een krempeng346 Chinees mijn kamer binnen - na van
beneden te hebben gebeld. Hij had een tas met poeder, olie en handdoeken bij zich.
Hij was eigenlijk nog lelijk ook. Ik lag klaar, zoals Peter dat noemt, op mijn rug ‘met
de poederdoos open.’ Maar hij vroeg om eerst op mijn buik te gaan liggen. Of ik
bepoederd of beolied wilde worden? Koos voor de olie. Hij is één uur non-stop met
me bezig geweest. Als een wentelteefje347 draaide hij me een paar maal om, van mijn
buik op mijn rug en weer terug en iedere keer kwam hij dichter bij mijn genitaliën,
waardoor ik een erectie op volle toeren kreeg. Toch raakte hij steeds noch mijn penis,
noch mijn ballen niet echt aan. Wel masseerde hij de spier onder mijn balzak. Het
was buitengewoon opwindend en eigenlijk zalig. Eerst dacht ik dat de massage
voorbij was zonder ejaculatie. Ik concludeerde reeds dat het beter was voor mijn keel
als ik niet klaar kwam. Maar op het laatste ogenblik vroeg hij of hij me zou
masturberen. ‘Okay’, zei ik. Die man was een professional. Hij gooide er nog een
flinke kwak olie tegen aan en hemeltje:
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hoe hij zijn vingers gebruikte mag Joost weten, maar het werd een hemelsnummer.
‘And now the tongue,’ zei hij ook nog, maar gebruikte uitsluitend zodanig zijn vingers
dat je dacht dat de penis in zijn mond zat. Hij wist bovendien niet van ophouden. Hij
bracht zijn geldje werkelijk op. Hij vergat zijn horloge, wat ik bij de receptie voor
hem achterliet.
Zou Hermann Hesse, die zoveel in het Oosten is geweest, wel eens een masseur
naar zijn kamer hebben laten komen? Waarschijnlijk niet, want dan zou hij andere
theorieën hebben verkondigd.

Wisma Indonesia, Singapore
De Indonesiërs hebben dit gebouw hier neergezet, blijkbaar met gelden van de
Pertamina Oliemaatschappij. Het heeft wel iets, al is het nogal kitscherig. Het
zogenaamde Indonesische restaurant is niet best. Op het vliegveld had ik een moment
het gevoel door een Indonesiër te zijn gevolgd. Het flitste door mijn hoofd.
Krantenkop: OLTMANS IN SINGAPORE DOOR AGENTEN VAN SUHARTO VERMOORD.
Ik moest hieraan denken, want verderop zit een Indonesische jongen, lang haar, goede
stijl van bewegen en lopen, met een goddelijk lijf, te wippen op zijn stoel terwijl hij
eet. Af en toe valt er licht op zijn gezicht. Hij is ongetwijfeld het mooiste wat ik deze
reis heb gezien.
Jordanië heeft zich in de oorlog gemengd, aan de kant van Syrië. Het werd tijd.
Dat is goed nieuws.

14 oktober 1973
Singapore
Droomde dat ik met een andere jongen bij Casper thuis sliep. Zijn vader ontdekte
dit en was razend. Ving ook een glimp van zijn moeder op. Ik kleedde me aan en
verliet het huis via een tuin waar twee grote herdershonden in een kennel zaten.
Casper liep niet mee. Schrok er wakker van.
Werk aan het komende gesprek met premier Lee Kuan Yew. Hij heeft in 1968
twee Indonesische mariniers laten ophangen, die tijdens de ‘verpletter
Maleisië-campagne’ van Bung Karno gevangen waren genomen, ondanks verzoeken
van Suharto om clementie. Nota bene: Suharto die zelf iedereen rechts en links laat
neerknallen. In Jakarta werd de ambassade van Singapore geplunderd, maar sedertdien
zijn betrekkingen toch genormaliseerd.348 Lee schijnt niet wars te zijn van dictatoriale
methoden om Singapore tot ‘een klein Zwitserland’ om te
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bouwen, aldus meldde The New York Times in een artikel. Newsweek wees er op dat
Singapore de op drie na grootste havenstad ter wereld is. Er gebeurt hier veel. Het
staatje is maar 225 vierkante mijlen in oppervlakte groot. Lee is sedert 1959 aan de
macht. In 1965 is het land zelfstandig geworden.
Gezichten. Hoe komt de wereld in godsnaam aan zoveel verschillende
smoelwerken? Ik loop overal naartoe en kijk mijn ogen uit en ‘praat’ veel tegen Peter
en soms Casper. Singapore is een plezierige stad. Ondanks alles voel ik me wezenlijk
triest, en niet omdat ik alleen ben maar om wat er door mijn hoofd gaat. Mam is ook
alleen in Bilthoven.
In Bangkok zijn 200.000 studenten en scholieren de straat opgegaan om te
protesteren tegen de arrestatie van dertien van hen. Er zijn twintig studenten om het
leven gekomen en honderden gewond. De koning is op televisie verschenen en heeft
de rector van de universiteit tot premier benoemd. Grappig, dat ik een dag eerder
ben vertrokken en zodoende die chaos ontliep.

15 oktober 1973
Joseph Luns heeft de voorpagina van de Straight Times gehaald. Hij heeft verklaard
dat een Arabische olieoorlog een vijandige daad tegenover de NAVO dicht naderde.
Wel ja, ook dat nog.
Hermann Hesse hield een dagboek bij. Hij schreef: ‘Ach, tien en meer dagboeken
zou ik moeten bijhouden. Ik ben er al met een stuk of drie, vier begonnen. Een heet
Dagboek van een woesteling. Een ander Oerwoud van de kindertijd weer een ander
Droomboek. Daar zou nog een schildersdagboek bij moeten komen, een
muziekdagboek, een over de oude strijd tussen levensdrang en doodsverlangen, een
dagboek van een zelfmoordenaar, misschien ook een dagboek van bezinning, van
het zoeken naar maatstaven...’ En vervolgens: ‘Mijn hand zou twintig vingers en een
dag van honderd uren moeten hebben.’349
Ontmoette de persvertegenwoordiger van de premier, de heer Li Wei Chen, een
conservatieve man, die bubbelde van propaganda. Zijn kantoor is in het Municipal
Building. Hij gaf me enige redevoeringen van Lee Kuan Yew om te lezen. Zag dat
de premier had gezegd dat er vooruitgang zat in Indonesië. ‘Ja, door een stroom
dollars en buitenlandse hulp die grotendeels in verkeerde zakken terechtkomt,’ zei
ik, wat hij kennelijk niet had verwacht, maar ook wel zal weten. Ik stelde voor dat
we met de NOS een film over Singapore zouden maken, als zijn bureau kon zorgen
voor tickets van Singapore Airlines.
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Ik belde de Nederlandse ambassade. Waarom moeten zij zich altijd zo bekakt opstellen
op zulke kantoren, waarom toch? Ambassadeur is mr. P.W.H. Schaapman. Hij vroeg
meteen te komen. Dit verwonderde me aangezien men meestal vanaf het begin veel
vijven en zessen maakt of gewoon lullig doet. Ik nam een taxi. We hadden een gesprek
van een uur. Eindelijk een ambassadeur die normaal deed.
Hij wist kennelijk iets van mijn antecedenten en ging op de affaire-Luns vrij
uitvoerig in. Hij stond tot mijn verbazing aan mijn kant en sprak erover alsof het
vanzelfsprekend en een bekend feit was dat prins Bernhard de heer Luns een
onuitsprekelijke zak vond. Hij ging vlug door de redevoering van Lee Kuan Yew
heen, die ik zojuist had gekregen en vond dat de premier in feite zei: ‘Doen jullie in
Europa toch niet zo decadent; waar is de geest van avontuur en vernieuwing
gebleven?’ Hij meende dat ik een vraag zou kunnen stellen als: ‘dat is belangrijk
voor ons land’ of ‘Bent u Holland niet vergeten?’
Hij sprak met aanzienlijke bewondering over Hermann Hesse, hij had Siddharta
onlangs gelezen. Ik liet hem zien wat Hesse schreef: dat hij Siddartha zijn held, zijn
zonnebloem noemde. Dat had ik juist vanmorgen gelezen.350 De NRC keek hij zelden
in. Hij kende mijn Club van Rome-boek niet. Elsevier lag op tafel. Hij vertelde met
een dochter vanuit Katmandu een tocht met een botter te hebben gemaakt. Daar had
men een proef met 1.000 ooievaars gedaan door de dieren enige tijd veel te veel te
eten te geven. Prompt zette de decadentie in. De schipper van de botter had daarop
de vraag gesteld: ‘Amerika geeft ons nu nog hulp, maar zal het in de toekomst niet
anders zijn?’ Ambassadeur Schaapman scheen gefascineerd te zijn door Lee Kuan
Yew. Ik testte hem een beetje door president Suharto de Papoudopoulos van Indonesië
te noemen. Maar als rasdiplomaat ging hij daar niet op in en deed of hij Oost-Indisch
doof was. Trouwens, ik nam bij Li Wei Chen ook de proef op de som. Die zei alleen
maar: ‘ For the next five years Suharto will still be there; may be after that we can
change our policy.’ Eigenlijk is premier Lee voor mij al een tegenstander, want in
zijn rede valt hij Bung Karno aan voor diens beleid en ‘narrow nationalism’ wat
natuurlijk klinkklare nonsens is.351
Om 14.00 uur was ik op het paleis, het Government House. Ik tekende het
gastenboek. Saburo Okita was op 3 oktober bij de premier geweest. Nergens asbakken.
Meneer Lee wil niet dat er

350
351

Zinnig Eigenzinnig, p. 117.
Heb helaas de tekst van Lee's speech in 1990 tijdens de verhuizing naar Zuid-Afrika met
andere documenten weggedaan.

Willem Oltmans, Memoires 1973

272
gerookt wordt. Zijn werkkamer was enorm groot. Hij droeg een grijs windjack,
goedkope sokken en schoenen. Ik vond de premier traag en bedachtzaam in zijn
antwoorden. Hij had geen onvriendelijke ogen, maar ik was niet op mijn gemak bij
deze man. Om vijf minuten voor drie stond meneer Li Wei Chen op maar ik ging
rustig verder. Ik denk dat ik een gesprek van achttien minuten heb gemaakt. Bij het
afscheid was de premier even vormelijk en koel als toen ik binnenkwam. Ik neem
aan dat zijn manier van doen nu eenmaal zo is. Ik deed even vervelend en die manier
schijnt men het prettigst te vinden. Ik zei toen ik hem een hand gaf: ‘My ambassador,
Mr. Schaapman hopes you do not forget Holland.’ Nee, dat zou hij niet doen. Heb
trouwens ook in het interview zelf de ambassadeur genoemd. De premier sprak over
het MITT-rapport in plaats van MIT. Mooie slip. Li Wei Chen had me in het hotel laten
afhalen, maar hij liet me teruglopen. Typisch, dat gebeurt altijd. Ze halen je graag
en verder zoek je het maar uit.
Vervolgens had ik in het oude koloniale Raffles Hotel een ontmoeting met de
Australische journalist Denis Warner. Had een paar appeltjes met hem te schillen.
In 1966 kwam zijn boek Reporting Southeast Asia uit352, dat ik toen meteen heb
gelezen en waar veel geleuter in stond. In 1961 schreef hij (met een vraagteken
weliswaar) of Indonesië een tweede Cuba zou worden. Eenieder, die Sukarno's
leiderschap vanaf de jaren twintig bestudeert, zijn schrifturen en speeches leest en
kent, weet dat zolang Bung Karno in Jakarta de scepter zwaaide iets dergelijks
uitgesloten kon worden geacht.353 Twee hoofdstukken over de kwestie Nieuw-Guinea
waren van ongekende oppervlakkigheid. Je begrijpt niet dat hij ze in die vorm durfde
te presenteren. In 1964 schreef Warner een hoofdstuk vanuit Jakarta hoe Bung Karno
de revolutie nieuw leven zou hebben ingeblazen met zijn campagne tegen Maleisië.
‘Sukarno is a frustrated demagogue,’ aldus Warner. En dan te bedenken dat als er
iemand in Jakarta in 1964 niet gefrustreerd was dan was het juist Bung Karno. De
Indonesiërs hoopten, althans volgens Warner, dat de sultan van Yogja het land zou
redden als Sukarno eenmaal van het toneel zou zijn verdwenen. Op 17 augustus 1964
kondigde Sukarno A Year of Living Dangerously aan, een titel die later voor een
walgelijke film is gebruikt. Warner wijdde pagina 33 tot 112 aan Indonesië. Kan hier
niet regel na regel zijn visie gaan uit-
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pluizen en tegenspreken. Later voegde zijn vrouw zich bij ons met wie hij samen
een studie van 1.000 pagina's schreef over de geschiedenis van de Russisch-Japanse
oorlog. Ze zijn in Singapore om het manuscript naar een uitgever te brengen.
Hij was het eens dat de Nederlandse politiek op Nieuw-Guinea ‘waanzin’ was
geweest, ‘van ons Australiërs eveneens.’ Hij vond dat je Sukarno en Suharto niet
met elkaar kon vergelijken. ‘Sukarno was a great nation-builder...’ en wat hij van
Suharto vond liet ik hem niet afmaken, want ik weet genoeg over die meneer. Toen
ik aan de 500.000 doden tussen 1965 en 1966 refereerde zei Warner: ‘Much more.
It might have been one or two million slaughtered. I drove throughout Java at the
time and I got the figures from outstanding people.’ Ik vroeg of hij dit dan ook had
geschreven. ‘Yes, it was, I think’ - en hij aarzelde eerst - ‘in 1969.’ Dat was nadat
hij bovenstaand boek had uitgegeven. Hij zal Lee Kuan Yew morgen ontmoeten. Ik
vertelde een boek met vijfenzeventig gesprekken over Limits to growth te hebben
geschreven en nu met het tweede deel in de Derde Wereld en socialistische landen
bezig te zijn. Nogal overdreven zei hij: ‘That's an idea of a genius.’ Hij vroeg ook
om Dewi's telefoonnummer, dat ik hem gaf. Hij zei het niet eens te zijn met Ruth
McVey dat de coup in 1965 ‘an inter-Army affair’ was geweest. Maar hij was zeer
verbaasd over Bung Karno's brieven aan Dewi te horen, waar hij niets vanaf wist.
Ook dat Sukarno op 3 oktober schreef niet te weten waar generaal Yani was, verraste
‘Azië-kenner’ Warner.
Tweede gesprek met ambassadeur Schaapman. ‘Het is hier inderdaad niet
democratisch. Er wordt met harde hand geregeerd. Maar de afgelopen week zijn er
enkele vijanden van premier Lee Kuan Yew vrijgelaten. Kunt u zich voorstellen,’
aldus de ambassadeur, ‘wat er zou gebeuren wanneer hier een democratie zou worden
getolereerd? Deze samenleving in aanmerking genomen? Moet u zien,’ en we liepen
naar een landkaart van Zuidoost-Azië, ‘Singapore is noch een land, noch een staat.
Het is een stoommachine aan de voet van een gigantisch achterland.’
Schaapman: ‘Lee had een botsing met de premier Whitlam van Australië. Deze
wijzigde de forward strategy van de verdediging van het fort Australië en trok, met
Nieuw-Zeeland trouwens, de strijdkrachten uit dit gebied terug. Premier Lee gelooft
in de dominotheorie. Als je ziet wat er nu in Thailand gebeurt. Wat zal het gevolg
zijn als het communisme verder naar het zuiden doordringt?’ Ik zei dat het me was
opgevallen dat de televisie van Singapore Cambodjanen, die tegen de verrader
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Lon Nol strijden, als ‘rebellen’ omschreef, terwijl dat toch de Cambodjanen zijn die
achter prins Norodom Sihanouk staan. In Bangkok wordt intussen inderdaad amok
gemaakt. Ook de radio van Maleisië rapporteert dagelijks botsingen met wat genoemd
wordt ‘communistische opstandelingen’. Kuala Lumpur-televisie spreekt vandaag
van acht omgekomen guerrilla's. De Maleisische TV houdt zich meer met West-Azië
bezig en biedt meer informatie over het gevecht van islambroeders tegen Israël. Kuala
Lumpur-tv verzorgt vooral veel godsdienstige uitzendingen, niet van een paar minuten
maar werkelijk grondig. Geen wonder dat er mensen in Maleisië zijn die daar tegenin
gaan. Wie weet gebeurt dit nu ook in Indonesië. Li Wei Chen liet zich tijdens ons
gesprek ontvallen: ‘Suharto is doing his best. At least the present Government of
Indonesia is by far not as corrupt as the Sukarno Government was...’ Dat zegt dan
de woordvoerder van premier Lee Kuan Yew anno 1973 in Singapore, 45 minuten
vliegen van Jakarta. Het is om te huilen. Li had pech dat hij mij tegenover zich had
en zijn kletskoek niet ongecorrigeerd bleef. Ik friste de informatie van de
voorlichtingsofficier van Singapore met verve op.
Schaapman zei ook nog dat als premie Lee Kuan Yew een ambassadeur uit Peking
binnen zou laten: ‘Van wie denkt u dan dat de 76 percent Chinezen, die hier wonen,
hun orders zouden krijgen? Hij heeft dan ook gezegd: laat iedereen Peking maar
erkennen, wij zullen de laatste zijn.’

16 oktober 1973
Singapore Airport
Telefoneerde ambassadeur Schaapman ten afscheid.354 ‘Ik ben hier pas zes maanden.
Ik heb premier Lee nog nauwelijks gezien. Je ziet hem alleen als er iets bijzonders
aan de hand is.’ In ieder geval heb ik benadrukt dat de Nederlandse ambassadeur
onder de indruk was van zijn redevoeringen. ‘En hebt u niet vergeten te zeggen dat
hij Holland in gedachten moest houden...? Heel goed.’ Hoe lang is het niet
voorgekomen dat een Nederlandse diplomaat normaal en gewoon deed? Ik herinner
me het niet. Of hij kent mijn dossier niet, of hij trekt zich er geen bal van aan. Mr.
P.W.H. Schaapman is een witte raaf indeed. De Thaise studenten ageren massaal
tegen de regering. De legerleiding wordt gewoon het land uitgejaagd. Een teken aan
de wand voor Indonesië? Indonesische studenten zouden hetzelf-
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hij is een bijzondere man, ondanks dat ook hij later in botsing met Buitenlandse Zaken zou
komen.
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de kunnen bereiken, maar tegen welke prijs? Suharto zou schieten, dat staat vast.
Trouwens, er zijn in Bangkok reeds driehonderd doden gevallen.

Singapore-Hongkong, Japan Airlines
Het toestel waarin ik vlieg komt uit Jakarta. Indonesische ogen kunnen een zalige
innerlijke rust hebben.
Ik zie in een Indonesische krant, dat super-corruptor generaal Ibnu Sutowo gisteren
bij Suharto op bezoek was en gebruik maakte van een Rolls Royce. Toe maar!
Maarschalk Lon Nol heeft iemand met een boodschap naar Suharto gezonden, twee
verraders van hetzelfde laken een pak, die worden gesouffleerd door nitwits en de
CIA. Er is gedonder over wie Cambodja in de VN moet vertegenwoordigen, Sihanouk
of Lon Nol. Suharto moet Lon Nol ondersteunen. Geen wonder dat Bung Karno op
6 juni 1970 tegen zijn dochter zei dat Suharto ‘de Lon Nol van Indonesië’ was,
veertien dagen voor zijn dood.
Hesse: ‘En met al deze tien dagboeken zou alleen nog maar genoteerd, alleen nog
maar geschreven zijn! Nog niet geslapen en gedroomd, nog niet geschilderd en
gemusiceerd, nog geen vriendschap, liefde, honger, seksualiteit (eindelijk valt dit
woord), volheid des levens geleefd - nee, de dag zou duizend uren moeten hebben
(...).’355 Iets verder vraagt hij zich af: ‘Heeft het eigenlijk wel zin om je voor het
mogelijke in te zetten? (...) de chaos in een notendop scheppen! Dat is het leed van
de kunstenaar.’ Dwars door Hesses verwarring heen, zoals ‘Wanneer ik in een
behoorlijke religieuze traditie was opgegroeid, bijvoorbeeld als rooms-katholiek
(...)’, zijn mijn gedachten bij Peter en ben ik met hem bezig. Hij is meer en meer in
mijn levensrichting omgebogen. Het gaat er om dat ik de tijd die mij rest zoveel
mogelijk gebruik om hem zo sterk mogelijk te maken. We vliegen boven
Zuid-Vietnam. Onvoorstelbaar om vanuit deze machine je ook maar één moment in
te leven in wat zich daar op de grond aan hartverscheurende drama's afspelen.
Japan Airlines besteedt meer aandacht aan de lunch dan de KLM, dat is zeker. Heb
opnieuw last van fluitende en luidruchtige Amerikaanse proleten, die denken dat de
hele wereld hun toebehoort.
Richard Nixon schijnt premier Kakuei Tanaka van Japan te hebben beloofd eraan
mee te zullen werken dat Japan in de Veiligheidsraad komt. India en Japan zouden
in ieder geval En-
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geland en Frankrijk als permanente leden van de V-Raad moeten gaan vervangen.
De samenstelling van dit kletscollege is nog altijd gebaseerd op machtsverhoudingen
uit 1945. Het slaat nergens op. De VN zal een paskwil blijven tot zij ook in haar
Handvest aan nieuwe realiteiten zal zijn aangepast. Eigenlijk zou men wereldwijd
vanaf de eerste klas van de lagere school de oriëntatie van kinderen op deze gewijzigde
realiteiten van de wereld moeten richten. Ik weet nog precies hoe mijn vader op De
Horst - mijn broer Theo en ik zaten ieder op een knie - ons voorlas over Wi en Ti uit
Het Hazenboek. Maar er komt een moment dat we van een sprookje over een bos
vol hazen over moeten zien te stappen op de werkelijke wereld. Psychologen,
behavioristen en kenners van de mind zouden de koppen bij elkaar moeten steken
en een curriculum uitstippelen dat kinderen begeleidt van de zesde klas naar de
werkelijke wereld. Ze zullen dan tenminste beter raad weten hoe die te hanteren.
Lees een fascinerend verhaal van Chujiro Fujimo, president van de Mitsubishi
Corporation over diens denkbeelden en beleid. Premier Lee Kuan Yew had gelijk
toen hij Japan ‘the industrial dynamo of the Western Pacific’ noemde in diens
redevoering van 4 oktober voor een conferentie in het Shangri-La Hotel georganiseerd
door de Financial Times. Ook Piet Schaapman refereerde hieraan. Hij liet er meteen
op volgen: ‘But the country with the greatest potential growth is the People's Republic
of China. I also have a table which shows how ridiculously small China's trade was
in 1970. With a population of 760 million, an area of 9 1/2 million square kilometres,
a GNP of nearly 100 billion US dollars, China had in 1970 an external trade of 4.2
billion dollars, compared with Hong Kong's 5.4 billion for the same year, with a
population of 4 million on 1.000 square kilometers and a GNP of 2.5 billion dollars.’
Dat is natuurlijk ook treurig. Zo zie je wat Mao en het Maoïsme eigenlijk hebben
veroorzaakt. Maar premier Lee Kuan Yew gaf aan dat Peking bezig was moderne
technologie van Japan, de VS en West-Europa aan te trekken. Ingrijpende
veranderingen in deze wanverhoudingen zijn op til.
De Times of Indonesia kleineert wat er in Bangkok aan de hand is, terwijl de
Straight Times van Singapore vanmorgen meldde dat de maarschalk van het Thaise
leger is gevlucht. Ik zie Suharto al er als een dief in de nacht tussenuit knijpen...
Tenslotte heb ik de Amerikanen gevraagd of het nodig was zich dermate luidruchtig
te gedragen, waarop ze blijkbaar hun plezier in het kaarten verloren. Het werd
eindelijk rustig.

Willem Oltmans, Memoires 1973

277
Het duurde maar liefst een uur en twintig minuten om de douane in Hongkong te
passeren. Het lijkt Moskou wel. Opnieuw waren het Japanse hordes, die voor traffic
jams zorgden. Maar Hongkong is warm en prettig. Blijf twee dagen voordat ik naar
dat andere rat-hole, Tokio, vertrek.
Gabriel Marcel is op 8 oktober overleden. In 1967 las ik De Ondergang van de
Wijsheid356 dat grote indruk maakte. Marcel was het die zich afvroeg hoe mensen in
de toekomst, met een andere cultuur, andere maatstaven en nieuwe technologische
middelen, dus met een andere ziel, andere hartstochten en een andere mindscape zich
misschien zouden gaan afvragen hoe het mogelijk is geweest de oorspronkelijke
natuur aan het wankelen te brengen en, wie weet, zodanig te vernietigen dat ‘de
grond’ (de conceptie is van Marshall McLuhan) onder onze voeten geen ‘houvast’
meer zal bieden. Marcel legde verband tussen de materiële verwoestingen die we
aanrichten op de planeet en de geestestoestand van de mensheid in het algemeen.
Marcel signaleerde het verdwijnen van dankbaarheid van de mens ten
opzichte van de natuur en de schepping - de wereld, ons planetaire huis zoals ‘het verdwijnen van gevoelens van dankbaarheid en eerbied.’ Hij
noemde ook een ander voorbeeld: ‘(...) de toenemende waarde die aan de
jeugd als zodanig wordt gehecht en het diskrediet waar de ouderdom het
lijdend voorwerp van is. De grijsaard wordt hoe langer hoe meer
beschouwd als degene, die nergens meer voor deugt. Dit is trouwens
eenvoudig een uitvloeisel van het algemene feit dat rendement hoe langer
hoe meer wordt beschouwd als het enige aanvaardbare criterium voor de
menselijke waarde.’ Verderop behandelde Marcel het vraagstuk van het
in onbruik raken van ‘het erfgoed’ naarmate de gedachte van de geest uit
het bewustzijn gaat verdwijnen. Marcel verbindt dit aan het begrip ‘de
toename van goddeloosheid.’
Maar ik vraag me juist af: drijven we niet juist nog verder het moeras in
door een point d'appui te zoeken in illusionaire metafysische systemen in
plaats van verbindingen te leggen met de onvermijdelijke realiteiten van
ons ‘er-zijn’ op een kleine planeet in een oneindig universum? Ik
onderstreepte met vette rode lijnen (p. 83) wat Marcel zei: ‘Wordt wie gij
zijt.’ Okay, maar dit geldt niet alleen voor de psyche in het omhulsel waar
ik in rondloop, maar ook voor het milieu, the environment, waar ik van
geboorte tot de dood in meedraai. Psyche en universum zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Juist omdat ik wil zijn wie ik ben, zoals ook
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Marcel adviseert, zie ik het als tegendraads, onwerkelijk en self-defeating
om me in zijpaden van religieuze afweermechanismen te begeven. Dat
brengt ons slechts verder van huis. Hierin hadden mijns inziens Marx,
Nietzsche en Freud gelijk. Maar wat zien we: dat na een aanvankelijke
beweging in de richting van de werkelijkheid zoals deze is, de klok na het
mislukken van het Marxisme-Leninisme in belangrijke delen van de wereld
weer wordt teruggedraaid. Marcel krijgt zijn zin; de kerken in Oost-Europa
gaan weer open. De afleidingsmanoeuvres krijgen weer de overhand en
we raken opnieuw verder van huis.357
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Tokio
17 oktober 1973
Hongkong-Tokio, PANAM flight 846
Ben soms bang voor de snelheid waarmee de uren en dagen voorbij waaien. Dagen
dat ik mam niet zie en niets voor haar kan doen op haar oude dag. Ben ook gauwer
moe na lange wandelingen. Word zelf natuurlijk ook ouder. Nam de ferry naar
Hongkong. Je moet ook hier overal een zakdoek voor je gezicht houden door de
benzinestank. Mensen lijken er immuun voor te zijn. Ik in ieder geval niet. Heen
ging de zon onder; terug lagen de heuvels en de stad schitterend verlicht om de ferry
heen. Waar halen ze de energie voor al die lampen vandaan? En waar komt de energie
over twintig jaar vandaan? Wie denkt aan het jaar 2000? Mevrouw Gandhi zei tegen
me: ‘All along there have been profets of doom, I am optimistic...’ Maar Albert
Szent-Gyorgyi heeft me duidelijk gewezen op het onderscheid tussen vroeger en nu:
‘Now, the world can no longer afford a single mistake’ waarmee hij onder andere
een confrontatie met atoomwapens bedoelde.
Blijf in vele vormen van mijn hele wezen aan Peter gebonden. Heb hem veel
brieven en kaarten geschreven zoals aan mam en broer Theo. Ik schreef Casper Bake:
‘Lief ventje...,’ wat hij ook is natuurlijk. Toen ik opstond hingen er wolken boven
de stad. Ik ben maar meteen vertrokken. In de krant stond dat een tyfoon onderweg
was naar Hongkong. Probeerde nog Dewi's vriend en uitgever Adrian Zacher te
vinden, wat mislukte.

Imperial Hotel, Tokio, Room 630
Egbert en Yvonne Kunst hadden vanavond een diner musical bij de Belgische
ambassadeur, waar een strijkkwartet bij aanwezig was.
Kocht Kakuei Tanaka's boek Building a New Japan, A Plan for Remodelling the
Japanese Archipelago.358 Hij lijkt me een energieke politicus. Hij schreef: ‘What I
have done here is to launch a realistic action program aimed at a sweeping revision
of land uses embodying as its main tools nationwide industrial relocation
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and the formation of national information and communications networks, so that we
Japanese may solve the immediate difficulties facing us and may be able to create a
spiritually affluent life in pleasant surroundings. My book is a blueprint for this grand
design.’
Uit ander materiaal dat ik bestudeerde, maak ik op dat Tanaka internationale
diplomatieke initiatieven heeft ontplooid dat zijn land - economie en industrie wereldwijd openingen heeft bezorgd. Dit lijkt me een belangrijke ontwikkeling.
Afgezien van een bezoek aan Nixon in Californië heeft Tanaka zojuist een
zestiendaagse reis naar Europa en Moskou afgerond. In Londen werd verwacht dat
koningin Elisabeth II naar Japan zal komen, wat een doorbraak is na de Tweede
Wereldoorlog en het Britse gezichtsverlies in Azië. In Den Haag zijn ze nog niet
zover. In Parijs werd besloten de Mona Lisa op toernee naar Japan te zenden, terwijl
in Bonn de suggestie werd gedaan dat West-Duitsland en Japan samen de Siberische
olie zouden kunnen gaan ontwikkelen. Maar in Moskou kreeg hij te horen dat Leonid
Brezhnev geen andere partners in Siberië wilde hebben dan Japan.359
De Japanse afdeling van de Club van Rome laat me een paar exemplaren van mijn
in Japan verschenen Club van Rome-interviews bezorgen.360 Vind dat toch wel een
belevenis.361
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Japanse petrochemische bedrijven hebben met gifgassen bijen verjaagd en gedood.
Nu worden bloemen met mensenhanden bevrucht om honing te kunnen maken.
Premier Tanaka wijdt een hoofdstuk in zijn boek (p. 37) aan Tokyo's Cherry Blossoms
Are Dying. ‘Until very recently mankind has been living in a natural cycle, obtaining
materials from nature, processing and consuming them, and discharging waste but
within nature's self-cleansing capabilities, thus maintaining a natural balance.’ Dan
spreekt de Eerste Minister over ‘air and water pollution’ en hoe ‘sulfur dioxide’ voor
maar negen percent wordt verwerkt. In de baai van Tokio zal in 1975 1.130.000 ton
gifgas in de atmosfeer komen, wat een toename van 200 procent is vergeleken met
1968. Tanaka vervolgt: ‘Close observation of cherry trees (Prunus yedoensis) in
Tokyo also shows the clear effects of air pollution. The petals on these trees are
thinner, the colors more faded, end the leaves smaller than on trees in less urbanized
areas...’ Je rilt bij de gedachte hoe het in het jaar 2000 zal zijn. Allemaal zeggen ze
hetzelfde. Niemand doet iets. Onvoorstelbaar: twee landen in de VN hebben voor het
regime van maarschalk Lon Nol in Cambodja gestemd, de Verenigde Staten en de
Fiji-eilanden. Zelfs Suharto schijnt zich maar liever van stemming te hebben
onthouden. Intussen deelde de officiële woordvoerder van Buitenlandse Zaken in
Jakarta mee dat de gevluchte Thaise basterd Kattikachorn ‘populair’ was in Indonesië.
Bij wie? De Suharto-kliek of het Indonesische volk? Heb een pittig briefje aan die
kletsmajoor geschreven; twee keer, want de eerste versie was te pittig en te waar.
Emile van Konijnenburg adviseerde immers meer in vragende vorm bezwaren te
lanceren.
Japanners voelen wel dat je naar ze kijkt en soms flitst er iets in hun ogen, maar
grosso modo kijken ze niet echt terug. Dat schijnt taboe te zijn. Heel vreemd. Zij
kennen die frontal clash van vier ogen, zoals wij opereren, helemaal niet. Wanneer
je dat immers wel gewoon doet, weet je in de meeste gevallen meteen hoe laat het
is. Ze werken hier voornamelijk nog altijd liever met geisha's. Een tafeltje verderop
zitten twee Japanse jongens dermate intens met elkaar te praten dat ze nog steeds
hun rijst-met-kerry-prak niet hebben aangeraakt. Deze stond er al toen ik ging zitten.
Heb de neiging te vragen of ik het voor ze zal verorberen, want ik wacht nog steeds.

18 oktober 1973
Prachtig weer; dan kan de dag niet meer stuk.
Daar gaan ze weer, de enge robots in hun kantooruniformen,
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pak, das, wit overhemd. Hoeveel zijn er niet van? De kuddes kantoorpersoneel zijn
eindeloos. Het is een uniforme parade van voor mij mensen met allemaal dezelfde
uitdrukkingsloze smoelen als in Moskou.
De hogere bonzen laten zich naar kantoor rijden en zitten stijf achterover leunend
in hun zwarte limousines. De chauffeurs dragen onberispelijke witte handschoenen.
Er wordt in auto's ruim gebruik gemaakt van gordijntjes en antimakassars, net als in
Moskou. Daar zitten ze dan de hoge heren zwelgend in hun eigen belangrijkheid.
Bespottelijk. Intussen zien de politieagenten eruit als Amerikanen, althans hun
uniformen en uitrusting is naar Amerikaans model.
Op 24 en 25 oktober 1973 zal de Club van Rome hier in het Imperial Hotel
vergaderen. Ik heb de deelnemerslijst gezien. Ik zal de hoeveelheid gesprekken voor
deel II aanzienlijk kunnen uitbreiden.
In Time362 staat een verschrikkelijke foto van een groep door Israëlische
parachutisten neergemaaide Syrische commando's. Dit soort lugubere opnamen vind
je bij voorkeur in Amerikaanse tijdschriften. Ik gruwel ervan. Dewi Sukarno zei me
eens dat ‘Bapak looked at women with the eyes of a mother.’ Afgezien dat dit onzin
was - gezien haar jonge leeftijd zal hij misschien naar Dewi hebben gekeken als een
vader - vraag ik me af met welke ogen ik naar zo'n foto staar. Ze zijn hartverscheurend
en werken verlammend op me. Ik projecteer in ieder geval dezelfde gevoelens als
voor mijn vrienden. Zie ik in die vermorzelde guys verloren kansen voor een
feestelijke ontmoeting? De wreedheid van het vermoorden van leven heeft er in ieder
geval mee te maken. Zoals ik ook niet op televisie kan kijken naar een luipaard die
een antiloop in de keel grijpt.
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Saburo Okita heeft via Tanaka's privé-secretaris, meneer Kiuchi, geregeld dat ik de
premier zaterdag zal ontmoeten.
In Washington is er veel te doen geweest. Spiro Agnew is van het toneel verdwenen.
Na 56 uur benoemde Nixon als nieuwe vice-president Gerald Ford, een man die deel
uitmaakte van de befaamde witwas-commissie van opperrechter Earl Warren en
meehielp de waarheid over de moord in Dallas onder het karpet te werken. Bovendien
schreef deze zak een boek Portrait of the Assassin363, alsof Lee Harvey Oswald
werkelijk de moordenaar van JFK zou zijn geweest. Ford zit in de zakken van de CIA
en de leugenaars, en geen wonder dat een andere chronische bedrieger, Nixon, hem
naar het Witte Huis haalde. Dit kan gewoon allemaal zonder dat er verder een haan
naar kraait. Maar Time is van mening dat ‘The School of Scandals’ in Washington
uiteindelijk minder gevaarlijk is dan de rivaliteit tussen de superpowers in het Nabije
Oosten ‘with its dangerous possibility of enmeshing the superpowers.’364 Zo is het
natuurlijk precies.365
Minoru Shimizu wijdt in de Times of Japan vandaag een artikel aan de succesvolle
diplomatie van Kakuei Tanaka. Hij schijnt namelijk nogal onconventioneel te werk
te zijn gegaan bij zijn gesprekken in Moskou, waar hij van verscheidene zijden in
Japan voor werd gecomplimenteerd. ‘Tanaka-style diplomacy,’ zegt Minoru, ‘means
the fortright presentation of an argument on a play-it-by-ear basis. Er wordt gesproken
over ‘bulldozer diplomacy’. Er was zelfs een directe confrontatie met Brezhnev, die
zich ergerde dat Japan de kwestie van door de Sovjet-Unie bezette Japanse eilanden
geregeld wilde zien. ‘Brezhnev told Tanaka to cut it out, but the Premier, his face
livid with anger, stuck to his gun,’ aldus Minoru.
Er waren vijf vertalers voor mijn boek. Een van hen, Shiro Nagao, was behulpzaam
met het arrangeren van de verschillende gesprekken die ik in Tokio wilde hebben.
We stelden een lijst op. Professor Shumpei Kumon was de projectleider van de
uitgave van mijn boek. Hij zou de verschillende gesprekken voorbereiden, maar had
absoluut niets gedaan. Er volgde een confrontatie toen hij in het Imperial opdook.
Ook zei hij dat er in Japan geen persconferenties werden gegeven voor een boek dat
werd gepubliceerd. Dit was het eerste wat Egbert Kunst me had
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geadviseerd te doen. Ik kreeg dan ook de indruk dat Shumpei loog. Een gesprek met
Tanaka in deel II was niet in het belang van mijn publicatie en zou het boek schaden,
zei hij ook nog. Hij had bezwaren tegen andere namen. Ik dacht: die man is niet goed
bij zijn hoofd, maar dat heb ik maar niet laten blijken. Ik verkondigde wel: ‘Dan
wordt het de hoogste tijd, meneer, dat we eens in Tokio iets doen, wat hier blijkbaar
ongewoon is’. Hij antwoordde dat het pijnlijk voor mij zou zijn als er niemand kwam
opdagen. ‘If they don't, to hell with them, it shows how stupid they are.’ Ik realiseerde
me dat dit voor Japan ongewoon sterke taal was, maar er moest iets gebeuren. Shumpei
zei dat er al één miljoen yen voor publiciteit was uitgegeven. Ik dacht dat hij opnieuw
loog, maar hij toonde een krant waarin een advertentie van meer dan een halve pagina
was geplaatst, die een half miljoen yen had gekost. Er waren zelfs kranten geweest
die een advertentie hadden geweigerd omdat ze of de advertentie vervelend vonden,
of het boek zelf, of de uitgever. Ik zei dit een schandaal te vinden. ‘You need a
revolution when this is true,’ en legde uit dat De Telegraaf ook tegen mij is maar
wel een voorpagina- advertentie van Bruna opnam omdat ervoor werd betaald. Toch
hield hij vol dat als we journalisten voor een gesprek over het boek zouden uitnodigen,
ze misschien om die reden al tegen mijn boek zouden zijn en er negatief over zouden
schrijven: ‘because it is not done.’ Ik gaf het op. Wat me trouwens opviel was dat
Shiro Nagao halverwege het gesprek van mening veranderde en het met Shumpei
Kumon plotseling eens was. Weet ik wat Shumpei in het Japans tegen hem heeft
gezegd?
De professor wilde ook glashelder maken dat ik in mijn komende boek Japan niet
onder de Derde Wereld-landen moest rangschikken: ‘because that would insult us’.
Het zou me niets verbazen, wanneer hij later rondbazuint dat het aan hem te danken
is dat ik dit onderscheid maak. Geen haar op mijn hoofd dacht erover dit land op één
lijn met Kameroen te plaatsen. De man maakt me achterdochtig door zijn manifeste
ambitiousness. Hij ging niet dwarsliggen toen ik zei de Japanse communist, Tetsuzo
Fuwa, te willen interviewen. Ik belde diens hoofdkwartier. Hij was op
verkiezingstournee. Zijn assistent stamelde: ‘I speak only Russian.’
Egbert Kunst kwam me, met Yvonne, ophalen. We reden voor het diner naar de
Press Club. Die man verandert nooit. Dat is aan zijn eenzestiende deel Javaans bloed
te danken net als ik. Hij kan hier als wetenschapattaché zo lang blijven als hij zelf
wil. Hij lijkt dit ook te zullen doen. Ik bestelde natuurlijk een
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paar eenvoudige gangen, maar Egbert liet zich eerst een garnalencocktail goed smaken
en koos zeker niet de simpelse schotel op het menu. Wie weet kon hij de maaltijd
declareren.

19 oktober 1973
Egbert: ‘Wanneer Luns bij ons in de staf op de ambassade in Washington rapporteerde,
zat dr. Van Roijen er altijd met een uitgestreken gezicht bij en lachte nooit om de
moppen van de minister. Het was maar al te duidelijk dat Van Roijen hem niet moest.’
Ik deed uitgebreid verslag van wat zich in Holland rond Luns en Van Roij en - en
Drees niet te vergeten - had afgespeeld en hamerde op het feit dat ik nooit zou
begrijpen waarom Van Roijen bleef weigeren zijn mond open te doen. Kunst, als
bezoldigd diplomaat, deed er op dit punt het zwijgen toe. Jammer.
De schoolkinderen gaan in uniform naar school. Japanners zijn buitengewoon
ordelijke en gedisciplineerde mensen, dat is duidelijk. Vraag me echter af of de basic
characteristics van Japanners niet toch zijn aangevreten door modern affluency.

Tokyo University, 08.15 uur

Heb een afspraak met professor Shumpei Kumon en Shiro Nagao. De laatste is aardig,
maar een zenuwpees.
Het is prachtig zonnig weer. De gebouwen op de campus lijken op oude pakhuizen
die in geen jaren zijn gebruikt. Het doet je allemaal denken aan een oude,
onbewoonde, vervallen villawijk. Dat had ik niet verwacht. De studenten dragen
zwarte
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uniformen. De meisjesstudenten zie je met andere meisjesstudenten. Boys with boys.
Je ziet ze niet samen. Vreemd. Dan moet ik wel even denken aan Kelloggs Community
College in de VS. Dat was andere koek, maar daar barstte het weer van de vijvers en
fonteinen en de bibliotheek had nauwelijks boeken. Gisteravond kwam een tukan
pietjiet naar mijn kamer. Een aardige frisse jongeman met zalige handen. In
tegenstelling tot Singapore vroeg hij me te beginnen met op mijn rug te gaan liggen.
Ik dacht: Hoera, dat begint prima. Maar hij kwam absoluut niet in de buurt van mijn
genitaliën. Het hinderde ook allemaal niets. Hij deed een marvellous job. In Singapore
had de bejaarde Chinees opgemerkt dat het hem verbaasde dat ik een langzame erectie
had gekregen. Wat wil je? Bij deze jongen had ik een lat als een lier. Gelukkig werkt
dit nog altijd bij mij volgens sex appeal. Een uur lijkt als het super gaat op een
kwartier. Het kostte maar 1.750 yen.
Professor Kumon had wel gezegd dat een persconferentie voor mijn boek anders
zou liggen als de Nederlandse ambassade de bijeenkomst sponsorde. Gisteren had
Egbert Kunst nog gezegd: ‘Als er iets is wat ik voor je kan doen, terwijl je hier bent
of wanneer je wilt dat we iets voor je doen, laat het me weten.’ Ik belde Egbert prompt
en vertelde dat professor Kumon adviseerde om een persbijeenkomst met steun van
de Nederlandse ambassade te arrangeren. Tenslotte publiceerde ik als Nederlands
journalist een boek in Japan. Egbert reageerde echter volkomen non-committal. Hij
zei te zullen nagaan wat de regels waren en of zoiets van regeringswege kon worden
ondernomen. Ik benadrukte dat zowel professor Frits Böttcher als Aurelio Peccei
naar Tokio onderweg waren en er zeker bij aanwezig zouden zijn. Het hielp niets.
Egbert bleef vaag.366
Kumon stelde ook voor dat ik Katsuichi Honda zou interviewen. Maar hij liet er
meteen op volgen: ‘Ik begrijp eigenlijk niet waarom ik die naam suggereer, want
Honda is a mean basterd.’
Wat kunnen badhanddoeken toch belangrijk zijn. Nergens tijdens deze reis trof ik
behoorlijke towels aan. Maar in het Imperial Hotel zijn ze super, zacht, in roze en
oranje.
Er schijnen Noord-Koreaanse piloten voor Arabische legers te vliegen. Prima. De
Israëli's ontdekken dergelijke verrassingen met hun oorlogsoptreden. Koning Feisal
is bezig de toevloed van olie naar Amerika te verminderen of geheel af te snijden.
Nu
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vragen Engeland, Frankrijk en andere landen aan Washington niet via hun grondgebied
wapens naar Israël te sturen.
Bernard Krisher367 bleek absoluut niets te weten over de Club van Rome. Saburo
Okita kwam bij hem thuis eten en schijnt er met geen woord over te hebben gerept.
Hoe werken zulke zaken? Saburo is nog wel voorzitter van de Club hier.
Samen met Shiro probeerde ik professor Toshiki Shimazaki te bereiken. Hij wordt
een Freudiaanse psychiater genoemd. Het enige wat hij antwoordde was ‘moshimashi’,
wat hallo schijnt te betekenen. Shiro vertelde dat hij wel degelijk Engels sprak maar
deed alsof hij me niet verstond. Gezellige mensen, die Japanners. Shiro die met hem
Japans sprak gaf door dat de professor tegen hem had gezegd de Club van Rome te
haten. ‘Toen ik B.K. Skinner noemde uit je boek was het helemaal mis.’ Shiro zei
dat de ervaring met psychiater Toshiki zijn maag deed omkeren.

Imperial Hotel, Grill Room
Veel geluiden van gesprekken die ik opvang doen me aan het Japanse gewauwel
tussen Dewi en Mrs Azuma denken. Wanneer hier een rijtje Japanse zakenlieden
binnen marcheert, voorafgegaan door een zeer jonge gerant, smoking, spits, slim en
ernstig gezicht, dan staan de obers en het overige personeel als knipmessen te buigen,
maar de binnenkomende heren nemen er niet de minste notitie van.

20 oktober 1973
Ik moet zeggen, vandaag op de perrons en in de treinen, evenals op straat, zien de
jonge mensen er toch wel aantrekkelijk uit, in hun kale jeans, tight at the waste,
cashmere sweaters en brede leren riemen. Sommige Japanse jongens zijn gewoon
beauties. Heb ook maar eens garnalen besteld. De saus was zalig. Ik wilde dat ik
mam en Peter zou kunnen laten meegenieten van dit alles. Kan niet als Peter na het
eten doet op mijn hoofd gaan staan, maar ik moet wel gaan lopen.
Telefoneerde de antropoloog Chie Nakane in Stanford, Californië, waar zij
momenteel verblijft. Ik zal haar in Amerika interviewen, waar zij voorlopig
gastdocente is.
Later kwam de masseur Nishi naar mijn kamer. Splendid job. Hij zei alleen met
zichzelf te masturberen en trok een vies gezicht bij de gedachte dit bij een ander te
moeten doen.
Er arriveerde een lieve brief van mam.

367

Correspondent van Newsweek in Japan. Zie ook Memoires 1970-1971, mijn bezoek in juni
1970 aan Tokio.

Willem Oltmans, Memoires 1973

288
Ontbeet met Hugo Thiemann van het Bartelle Institute in Genève, vriend van Aurelio.
Hij vroeg of ik de Delphi Methode kende, ontworpen door Olaf Helmer, een Duitser
in de VS. Aan negentig wetenschappers was een questionaire toegezonden. Daarop
had men de antwoorden aan elkaar toegezonden en werd de vraag gesteld of de
antwoorden van collega's hen wellicht tot andere gedachten hadden gebracht. Daarop
werd dezelfde procedure gevolgd met andere mensen, geen wetenschappers. De
antwoorden waren ongeveer dezelfde als de wetenschappers hadden gegeven.
‘I am more confused about “growth” than ever,’ aldus professor Thiemann. ‘It is
always the word “if” - “if”, I do so and so, then, etcetera.’ Hij was het eens dat
uiteindelijk het menselijk gedrag de sleutel tot alles in zich droeg. Wat ons op het
belang van de mind sciences bracht. Ik vertelde hem over het werk van de
neurofysioloog José M.R. Delgado in Madrid. ‘It sounds to me like science-fiction’
zei hij. Dat is het zeker niet. Hij onderstreepte de ‘inter-dependence’ van systemen
en de noodzaak deze in hun geheel te bestuderen: ‘If you attack one problem, you
create others.’ Hij vervolgde: ‘In the past the state and religion cooperated closely.
Chapels were installed in royal palaces. Religion held the system in check. But
nothing replaced it. Therefore, only controles make life possible. A system without
controles will fall apart. Like a cancer-cell eventually destroys the body. How to
guide the masses as well as their behavior, which is the question. It is the mental
processes of man that decide our problems. Recently, I attended a conference at
Berkeley in San Francisco and a churchman present replied, “But God is
everywhere...”.’
Sprak ook met professor Keiichi Oshima die mogelijk Alexander King bij de OECD
in Parijs gaat opvolgen.
Frits Böttcher is het enige lid van de Club van Rome dat in Tokio is gearriveerd
met medeneming van een persoonlijke secretaresse.
Omstreeks het middaguur zou ik spreken op een teach-in aan de Hitotsubashi
University geregeld door professor Yochi Kaya, Economie, en lid van het Japanse
Club van Rome-team. Onderwerp (niet minder): The Future of Mankind. Er zijn
vijftig studenten aanwezig waaronder een paar meisjes. De jongens hebben veel lang
haar en sommigen zien er erg aantrekkelijk uit. De president van de teach-in was
Shu Ichikawa, een economiestudent. Op de lessenaar was een poster van een guy in
jeans aangebracht die een appel schilt (in kleur). De foto was eigen-
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lijk als een strook genomen, iets boven de blote buik tot boven de knie met een stuk
dij: eigenlijk zeer sexy.
Shiro Nagao moest zin voor zin vertalen, want studenten hier kunnen niet echt het
Engels vloeiend volgen. Ik geloof dat de meesten het zelfs niet begrijpen. Shiro deed
dit erg kaku.368 Ik verdacht hem ervan niet slechts te vertalen maar ook een flinke
dosis hinein zu interpretieren. En hij was nota bene een van de vertalers van mijn
boek. Ik ben (bijna) twee uur bezig geweest. Een paar maal heb ik voorgesteld naar
huis te gaan, maar ze wilden nog vragen stellen. De meeste vragen waren erg, erg
lang. Toch was de algemene stemming levendig. Er werd veel gelachen. Ik denk dat
de enige manier om met Japanners werkelijk te communiceren via het systeem is als
vanmorgen. Er waren uitstekende vragen bij. Ik vond sommige jongens ook intens
en geïnteresseerd, eager zelfs. Ik heb gevraagd of vier of vijf studenten morgen naar
het Imperial Hotel kwamen om de discussie voort te zetten. Ik zei liever geen dames
mee te brengen, maar ze vroegen of dit wel mocht. Okay.
In de trein terug naar het centrum, samen met Shiro, zag ik een lange Japanse
jongen, met golvend lang haar - dat hij eigenlijk als een vrouw af en toe opschudde
- en toch schatte ik hem in als een guy. Hij lachte terug. Dat was de eerste Japanner
die aldus reageerde. We verlieten op hetzelfde station de trein. Hij liep voor me. Ik
denk niet dat hij wist dat ik samen met Shiro was. Ik haalde hem gewoon in en we
begonnen een gesprek. We wisselden adressen uit, maar besloten toen toch wat samen
te gaan gebruiken. Ik begon hem met de minuut aantrekkelijker te vinden. Hij werkte
in een bar. Het kan een gay bar zijn geweest. Zal het uitzoeken. Hij had een
studiebeurs, omdat hij een beroepszwemmer was. Hij studeerde economie. Hij is
volgend jaar klaar en wil naar Californië gaan. Hij verdient geld als fashion model
en zou acteur willen worden. Ik moedigde hem aan te gaan ontwerpen en tekenen.
Shiro vertaalde dat hij dat ook zou willen. Hij heeft geen nauwe band met zijn familie,
want hij woonde altijd elders met het oog op zijn zwemtraining. Eigenlijk oefende
hij niet meer in het zwembad, maar deed nu aan bodybuilding. Hij dacht dat ik 30
jaar was... Hij zei tegen Shiro verbaasd te zijn over hoe ik zijn leven, zijn likes and
dislikes aanvoelde. Hij was gekleed in een zwarte coltrui en een jeansoverall. Ik ben
altijd geïnspireerd bij zo'n ontmoeting. ‘You should have someone strong, to guide
you (ik bedoelde: someone like me). You are charming towards everyone, you
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even provoke a bit to be liked, but in reality you like almost no-one; once you fall
in love you will give yourself completely - one hundred percent,’ zei ik. Hij hing aan
mijn lippen. ‘Speak slowly please,’ antwoordde hij. Hij vond het kennelijk geen punt
wanneer ik hem aanraakte, een handeling die ik geleidelijk steeds vaker deed. We
liepen samen naar de bar waar hij werkte. Het zag eruit als a gay den. Ik ga later op
onderzoek uit. Shiro was compleet flabbergasted over wat hij had zien gebeuren.
Hij had me opgehaald voor de trip naar Hitotsubashi University, wat overigens een
charming campus was. Het is een kleine exclusieve universiteit met maar vier
faculteiten. Ik denk dat het een elitaire school is.
Het interview met Saburo Okita was een moeizame zaak, ook door beroerd en
soms onverstaanbaar Engels.
Saburo (59) wordt wel de Robert McNamara van Japan genoemd. Van huis uit
elektrotechnisch ingenieur werd hij in 1956 benoemd tot directeur van de Planning
Agency van Japan. In 1963 werd hij president van het Japan Economic Research
Center en in 1973 werd hij president van de Overseas Economic Cooperation Fund
van Japan.369
Na de discussie met de studenten wandelden we naar een hoek van het park waar
studenten bezig waren een toneelstuk in te studeren. Ze zagen er appetijtelijk uit.
Jeans met knopen op de gulp zijn ‘in’. Een jongen met een knopengulp-jeans en lang
golvend haar in een beige sweater had een poëtisch gezicht. Ik ‘dronk’ ervan. Ik
bestudeerde zijn bewegingen, niet alleen zijn gezicht en ogen, mond en
gezichtsuitdrukkingen, maar ook de manier waarop hij zijn lekkere poten neerzette.
Kreeg er niet genoeg van. Shiro liep mij te zoeken, maar ik was ‘bezig’. Ik liet Shiro
wachten om tijd te winnen. Ik zou er kunnen hebben blijven zitten tot de duisternis
was ingevallen. Moest mezelf dwingen weg te gaan. Ik keek nog eenmaal om aan
het einde van de vijver, tegenover het prieeltje en vroeg me af ‘of ik door de ogen
van een moeder,’ zoals Dewi over Bung Karno zei, naar hem keek. Nee, met de ogen
van een mogelijke lover. Ik zocht hem nog eenmaal van verre. Ik wachtte tot ik zijn
gezicht zag. Het was als een afscheid. Ik zond een prayer of Godspeed naar hem toe.
Ik wist dat ik die jongen in ieder geval nooit meer terug zou zien. Ik wist niet eens
wie hij was, terwijl hij in de verste verte niet heeft kunnen vermoeden hoezeer hij
me met zijn aanwezigheid daar had bereikt en eigenlijk ook geraakt. Een ‘ontmoeting’
van twee onbekenden.
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Ik lees Psychology of the Japanese People van Hiroshi Minami.370 Er staat veel in
dat me boeit, maar wat ik zorgvuldig herlees is het stuk The Best Love Is Secret Love
(p. 81). De attitude dat ongenoegzaamheid en ontevredenheid meer waarde hebben
dan voldoening en tevredenheid schijnt een typisch Japanse karakteristiek te zijn.
Het gaat erom in staat te zijn te genieten van onvolkomen en niet helemaal
bevredigende situaties in plaats van naar volkomen perfectie te streven. Ze zeggen
in Japan: ‘Is it only when the flowers are in full bloom and when the moon is shining
in spotless perfection that we ought to gaze at them?’ Deze Japanse gedachte wordt
afgeleid van wat Japanners als nutteloos en uitzichtloos beschouwen om perfectie te
verwachten. Kenko371 heeft gezegd: ‘The perfect circle of the full moon lasts only
for a very short time. Soon it begins to wane.’ Het gaat erom immuun te worden voor
onvolkomenheid en het gemis aan perfectie. Op die manier wordt men niet
teleurgesteld en ook niet wanhopig over onvolkomenheden wanneer die zich
voordoen.
Yoshida Kenko is ook tegen het huwelijk en de veronderstelde perfectie van liefde
in een echtverbintenis. ‘What is generally known as a wife,’ schreef hij, ‘is a thing
no man should have. I like to hear a man say, “I live for ever as a bachelor” (...).
Whatever kind of a woman she may be, if he keeps seeing her from morning to
evening, his heart grows weary and he begins to dislike her. The woman too becomes
inattentive. To live apart therefore and to go and stay with her from time to time is
the way to form a tie that the passing months and years can never dissolve: for it will
be no affliction then for him to go and pay her a little visit.’ Kon ik Yoshida Kenko
maar eens vragen wat zijn mening is over het hebben van een dergelijke relatie tussen
twee guys.
Nog om 23.35 uur is er op televisie een klassiek fluitconcert met piano. Op andere
netten, golfwedstrijden, ook Engelstalig.

21 oktober, 1973
Zalig lang geslapen.
Om 10.00 uur heb ik een afspraak met de psycholoog Hiroshi Minami (59). Hij
studeerde in Kyoto en Tokio en bracht zeven jaar door aan de Cornell University in
de VS alwaar hij een doctoraat behaalde. Hij is verbonden geweest aan de Hitotsubashi
University die ik gisteren bezocht. Hij doceert sociale psy-
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chologie en is aan tal van organisaties en instellingen verbonden. Had een uitstekend
en boeiend gesprek met hem.372 Het verbaast me eigenlijk nu niet meer dat de Japanse
Club van Rome-entourage tegen hem adviseerde. Hij gaf uitdrukking aan
antiestablishment- en anti-keizer-opvattingen. Hij was ontspannen, sprak gemakkelijk
Engels. Ik had een uitstekend contact met hem. Ik gaf hem een exemplaar van de
Japanse uitgave van mijn boek en vroeg vooral José Delgado te lezen.
Richard Nixon is gek geworden. Heb het altijd geweten. Hij heeft Elliot Richardson,
de attorney-general, en diens tweede man ontslagen, evenals de speciale aanklager,
Archibald Cox. Het lijkt steeds zekerder te worden dat Nixon impeached gaat worden
voor zijn wetsovertredingen en bedrog. Amerika is in dit Witte Huis opgezadeld met
een idioot. Het zal een hevige schok zijn voor het Amerikaanse publiek. Dertig
minuten nadat Nixon het ontslag van Cox bekendmaakte arriveerde de FBI in zijn
kantoor en niemand werd toegestaan meer iets uit de burelen te verwijderen. Met
andere woorden: de overheid, die Cox onderzocht, nam de hele bups gewoon in
beslag. Ralph Nader heeft nu ook gezegd: ‘Richard Nixon is either a tyrant or a
madman, or both.’
Vanavond sprak ik even met Böttcher. Hij zei het jammer te vinden dat ik toch
Herman Khan had opgenomen. ‘Ik had hem maar laten schieten. Hij is bovendien
een idioot,’ aldus Frits. Hij adviseerde een Japans wijntje te proberen. Ik drink nooit
en zie niet in waarom ik het op kosten van de Club van Rome wel zou doen.

22 oktober 1973
Gisteravond kwam een groep studenten naar mijn kamer. Eveneens verscheen om
21.15 uur de schrijver Sakyo Kamatsu (42). Het gesprek met hem werd een ramp.
Zijn Engels was afschuwelijk, hij was longwinded and tedious, rookte de ene sigaret
na de andere, en maakte ze na twee puffs weer uit. De studenten zeiden dat hij een
beetje had gedronken. Sakyo vermoedde dat ze grapjes over hem maakten omdat hij
nogal corpulent is. Om 22.00 uur vertrok hij weer en zei dat hij naar een dame moest.373
Een paar studenten gingen eerder weg, omdat ze op tijd in hun slaapzaal terug moesten
zijn, maar de anderen bleven tot 02.15 uur, waaronder Shu Ichikawa, de organisator
van de teach-in. Hij is bovendien de stichter van de Eloquent Society met zegge en
schrijven zeven leden. Hiroyuki Kato bleef slapen. De ande-
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ren waren Kazuo Kuniya, Junichi Ohkubo, Harushige Yamamoto en als hoogtepunt,
Yasuyuki Maruyama, de jongen die had geposeerd voor de kleurenopname van de
jeans met de appel. Hij overhandigde mij een exemplaar van de poster. Ook Shiro
Nagao was er weer om te vertalen, maar we redden ons zonder hem. Hij deed
zeurderig en nukkig. Hij merkte ten overstaan van de studenten op dat hij niet werd
betaald voor zijn aanwezigheid. ‘Ik dacht dat je me vrijwillig hielp,’ zei ik, ‘omdat
je als vertaler van mijn boek bent aangetrokken door de Club van Rome Japan.’
Vanmorgen kwam hij vertellen, dat ja, hij had me vrijwillig geholpen, maar hij kon
me niet langer van dienst zijn. Hij had al aangeboden mee naar Kyoto te gaan, maar
nu bleek: alleen tegen betaling. Bedankt.
Vanmorgen arriveerde een brief van Peter, die me zeer opwond. Hij schreef, net
als mam, op 15 oktober vanuit Tilburg. Ik weet niet waarom zijn brief dagen later
arriveerde. Ik trok bij het ontvangen van mams brief weer een voorbarige conclusie
dat een moeder wel wat liet horen en je beste vriend er met de pet naar gooide. Maar
zo zie je maar. ‘Lieve Willem, Je zit natuurlijk te snakken naar tenminste iets
persoonlijks in die zee van onpersoonlijke anonimiteit waarin je dobbert (...). Ik zie
je al bezig tussen al die deprimerende idioten minding your own business. Ik zou in
Tokio met mijn ziel onder de arm lopen. Toch is je situatie benijdenswaardig, want
geen hond kan leven zoals jij (en ik). De meesten zitten gewoon vastgekluisterd aan
een vreselijk boring schema hun hele leven.’ Hij zegt hard te werken voor twee
psychologietentamens. ‘We doen al Skinneriaanse proeven met duiven en ratten.
Toch wel leuk. Merk om me heen grote angst om maar niet te falen. Je ziet soms
mensen helemaal wegtrekken. Ikzelf heb het ook wel eens. Het wisselt met hetgeen
waarmee je bezig bent en helemaal is het nooit weg te denken.’ Hij heeft straks een
weekje vakantie. Hij schrijft ook benieuwd te zijn naar het uitkomen van mijn Club
van Rome-boek en herinnert eraan: ‘Vreet elke dag de algenpillen.’ Een rustige,
weloverwogen brief. Schreef meteen (te vlug) drie kantjes terug.
De heer Kuiichi, de privé-secretaris van premier Kakuei Tanaka, telefoneerde dat
ik woensdag om 14.00 uur zal worden ontvangen voor een interview. Hij voegde
eraan toe: ‘The Prime Minister had an appointment with Henry Kissinger at that
hour, but he could not come because of the crisis in the Near-East, so I could fit you
in.’ Ga op het uurtje van Henry naar Tanaka.374 Hij vroeg om questions. Een tolk van
het minis-
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terie van Buitenlandse Zaken zal erbij zijn. Ik heb de vragen gereed.
Yuki Kato vond ik een geweldige jongen. Hij was vorige zomer zestig dagen in
Europa geweest. ‘My parents are very generous; I can do what I want.’ Hij zou het
liefste journalistiek hebben gestudeerd, maar daarvoor schijn je een moeilijk examen
te moeten afleggen: ‘While it would take ten years before I could publish my very
first article.’ Hoewel hij in 1975 afstudeert schijnen de studenten al een jaar van te
voren te moeten aangeven voor welke firma of bank ze zullen gaan werken. Het drijft
vele studenten in paniek. Gisteren las ik nog een bericht dat een achttienjarige jongen,
Susumu Kawamata, zelfmoord had gepleegd omdat hij gezakt was voor een examen
om werk te kunnen krijgen. Yuki benadrukte dat de studenten aan de Hitotsubashi
University uit de topklassen van Japan voortkwamen. Ik vond dat je dat ook wel kon
merken. Hij droeg tight jeans, een wollen sweater en een wollen jack en hield alles
de hele avond aan. Ik vroeg waarom: ‘I want to hide myself,’ zei hij met een
ontwapenende blik. Begreep er niets van.375
Ik geloof dat professor Hiroshi Minami gelijk heeft toen hij benadrukte dat de
jonge generatie Japanners de oudere garde absoluut niet vertrouwt. Ik gaf Shu
Ichikawa mijn Japans Club van Rome- boek. Hij wilde politicus worden. Zijn familie
had zich reeds honderd jaar voor het land ingezet. Hij putte daar kracht uit en wilde
hetzelfde doen. Shu leek me toch een felle jongeman, met een aanleg fascistische
trekjes te ontwikkelen, een redenaar maar ook een agitator, erg zeker van zichzelf,
met intussen nog veel te weinig inzicht en begrip in de Nature of Man. Ik probeerde
hem tot meer voorzichtigheid en bescheidenheid te manen zonder daarbij zijn
idealisme de kop in te drukken. Toch blijft de taalbarrière kolossaal, want met
uitzondering van Yuki blijft de kennis van het Engels bij Japanners gebrekkig.

Ontving een aardig briefje van professor Hiroshi Minami:
Egbert Kunst haalde me om 12.15 uur af voor een lunch met Yvonne in zijn flat.
Hij speelde een tape af van een pianorecital door zijn dochter Eugenie, uitgevoerd
in Mexico toen zij vijftien jaar oud was. Het kind speelde prachtig. Hij toonde
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Heb me vergist: Yuki bleef niet in het Imperial Hotel slapen maar Yuki nam Shu en een
ander student mee naar huis om bij hem te overnachten.
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me een stapel boeken geschreven door de musicoloog, Jaap Kunst, zijn vader dus.
Er was zelfs een boek over muziek op het eiland Flores bij. Ik denk dan altijd aan
de apartheid die in Indië heerste. Boeken over muziek, over de cultures, de kina
bijvoorbeeld, maar nul komma nul studies over de mind van de Javaan. Wij kenden
de Indonesiër vóór 1945 van zien, ja, maar een werkelijke ontmoeting had in
driehonderd jaar overheersing nooit plaatsgehad. Vandaar dat we niet wisten hoe het
Indonesische nationalisme te hanteren anders dan de troublemakers als Sukarno en
de zijnen op te sluiten.376 Ik herinnerde Egbert er aan dat mijn moeder sprak over
strijkkwartetten die zij met haar kennissen en ook Jaap Kunst had gespeeld. Small
world. Egbert had om 14.30 uur een ontmoeting gearrangeerd met Iwan Verkade,
de zaakgelastigde in Tokio. De man scheen doodsbenauwd te zijn voor deze
ontmoeting en uiteraard was van sponsoring van een persconferentie voor mijn Club
van Rome-uitgave in Japan al helemaal geen sprake. Verkade stelde voor dat ik aan
Kakuei Tanaka zou vragen of zijn recente reis naar Londen, Parijs en Bonn hem
optimistischer had gemaakt ten aanzien van ‘better pipelines’ naar de EEG. Dat was
een uitstekende vraag377. Verkade vroeg verder of ik The Economist van 31 maart
over Japan had gelezen, wat het geval was. Maar eigenlijk leverde in tegenstelling
tot Singapore dit gesprek niets op. De ambassade was niet van plan een poot uit te
steken, ondanks de moeite die ik denk dat Egbert ervoor had gedaan.
Een van de studenten zei gisteravond dat hij me zaterdag had geobserveerd toen
ik naar de toneelspelende studenten stond te kijken. Hij had toen de drang gevoeld
met me te spreken maar had het niet gedurfd. Ik vroeg of hij zich een jongen
herinnerde, die in jeans en met een bruine sweater aan had meegedaan. Na mijn
beschrijving wist hij wie ik bedoelde. Hij schreef zijn naam voor me uit: Murozono.
Hij beschreef mijn onbekende vriend als ‘een poëtische persoon’. Dat wist ik al. Nu
had ik de jongen, die ik dacht vaarwel te hebben gezegd, eigenlijk toch achterhaald.
Vreemd.
Hiroyuki Kato, een student die ik gisteravond meer dan de anderen had bestudeerd,
stond onverwachts weer voor mijn deur. Hij begon te vragen of ik alleen was. Hij
zei: ‘I want to talk about your country.’ We spraken een uurtje, maar de taal was
weer een handicap en echt contact kwam niet van de grond.
Zond Peter een telegram dat ik op 10 november terug zou zijn.
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Wat ik sedert 1986 in Zuid-Afrika heb gezien is een volledige herhaling van dit verschijnsel:
in 300 jaar heeft er nooit in de verste verte werkelijk ‘contact’ bestaan tussen de blanke
minderheid en de zwarte meerderheid.
Met mijn vierde vraag zou ik premier Tanaka op het onderwerp van de EEG brengen.
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23 oktober 1973
Tokio-Kyoto Express
Een ober in de grill-room gisteravond, Masahiro Okada, had een onverpeste lach en
een aardig gezicht. Hij vroeg naar mijn kamernummer en na zijn werk, tegen
middernacht, dook hij inderdaad op. Hij zei alleen in een kleine flat te wonen. Zijn
vader leefde nog maar verder had hij niemand. Hij verdiende in het Imperial Hotel
te weinig en was een soort handeltje in diamanten en robijnen begonnen om bij te
verdienen. Hij had lieve ogen en was zich kennelijk niet bewust dat - given a chance
- ik me aan hem zou hebben kunnen vergrijpen.
De trein rijdt langs sawah-velden, maar wat is Java dan veel mooier. In de verte
ligt de Foedji Yama. De sneeuw schittert in de zon tegen een blauwe lucht.
De bende die Richard Nixon van Washington heeft gemaakt lijkt steeds groter en
onoverzichtelijker te worden. In 1968, toen ik met hem in New Hampshire op
verkiezingstournee was, wist ik dat hij niet in orde was, maar dat het zo erg zou
worden had ik niet kunnen voorzien. Henk Bruinsma, de grafoloog, heeft dubbel en
dwars gelijk gekregen.
Op de perrons van Kyoto, een typische provinciestad, stonden honderden studenten
in zwarte uniformen op hun vervoer te wachten. I saw many beautiful, beautiful
faces. Er rijden trammetjes in Kyoto. Gemoedelijk haast.
Masahiko Aoki (35) was ongeveer zoals ik me hem had voorgesteld. Hij studeerde
economie en zette zijn studie in Minnesota voort. Hij doceert aan het Instituut voor
Economie aan Kyoto University. Hij is voortgekomen uit de radicale
studentenbeweging, wat de locale Club van Rome wel weer onaanvaardbaar zal
vinden, maar Aurelio Peccei zal geen bezwaar hebben. Die is zelf a rebel of sorts.
Ik vond hem aardig, lang haar, gevoelig, misschien een beetje artistiek zelfs,
eenvoudig, intelligent en zonder twijfel energiek. En hij is een bachelor.378
Op straat zie ik een jongen lopen met een gezicht, om zo mee te nemen. Hij slentert
met een tas over zijn schouder.
Ben per trein op weg naar Kobe. Kazu Yamazaki was op reis. Ik heb Aoki gevraagd
te helpen iemand aan de linkerzijde van het spectrum voor me te vinden. Ik ga nu de
letterkundige professor Takahiko Noguchi ontmoeten. Hij is 36 jaar, studeerde aan
Waseda University in Tokio en was gastdocent aan Yen Ching Instituut van Harvard
University. Aoki belde hem
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Zie On Growth II, Putnam & Sons, New York 1975. Het zou te ver voeren ook de inhoud
van die gesprekken hier weer te geven: ze zijn tenslotte al uitgegeven.
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voor mij. We kwamen overeen elkaar in het Oriental Hotel bij het station in Kobe
te ontmoeten.
Takahiko Noguchi was tien minuten te laat. Hij was een voormalige communist
en we spraken er onder andere over of Japanse communisten achter Peking of Moskou
stonden. Helaas was zijn Engels uiterst gebrekkig, wat opnieuw een handicap
betekende.
Kobe is een sympathiek stad. Beetje New Orleans-achtig. Ook hier zijn de stations
brandschoon. De zaak marcheert buitengewoon ordelijk en stipt. In de treinen zijn
telefoons met een juffrouw die long distance-gesprekken afhandelt.
Ik heb voor het eerst sinds mijn jeugd mejuffrouw Büringh Boekhoudt enigszins
contrecoeur een briefkaart gezonden.
Op de terugweg reed de trein weer door Kyoto. Ik mocht Masahiko Aoki erg graag.
Hij gaat naar een Input/Output Congres in Wenen. Zei te hopen dat hij in Amsterdam
zou afstappen.
Heb nu toch wel een aanvullende indruk van Japan gekregen, van het landschap,
van andere steden, van de spreiding van de welvaart. Ga heerlijk onder de douche
staan en heb trek in een copieus dineetje. Peter weet dan precies wat ik bedoel.
Alle loketten op de stations zijn voorzien van computers. Er zijn ook dozijnen
loketten steeds open. Je hoeft nergens echt te wachten. Ook het tot tweemaal toe
inwisselen van mijn biljet leverde geen enkel probleem op. Ben benieuwd naar het
nieuws over Nixon. Aoki scheen in zijn sas, dat de smeerlapperij van deze meneer
nu eindelijk aan het licht was gekomen. Het blijft een open vraag of hij uit het Witte
Huis zal worden gekeild. Misschien niet, maar dan zal zijn presidentschap toch
verwoest zijn en zijn slechte naam voor altijd zijn vastgelegd. Nauwelijks was ik
terug in mijn hotelkamer of Aurelio Peccei belde. Hij was gearriveerd. Ik haastte me
naar de lobby. We bestudeerden samen de namenlijst van deel II.

24 oktober 1973
Tokio
Aurelio zei dat vandaag de vijfde en meest belangrijke bijeenkomst van de Club van
Rome werd gehouden. De zaak is meer dan groots opgezet door de Japanners. De
Japanse afvaardiging naar deze pourparlers is dan ook gigantisch. Ook de paparazzi
zijn in drommen komen opdagen.
Begon de dag met een interview te maken met de Argentijn Jorge Sabato (49). Hij
is verbonden aan de Argentijnse Atoom Commissie en bekleedt een aantal
nevenfuncties. Hij is eveneens actief in de Club van Rome.
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Juffrouw De Groot, de secretaresse van Frits Böttcher, voegde me toe: ‘Hij is bang
voor je’, wat ik één van de idiootste mededelingen van de laatste tijd vond. Met
Böttcher was de heer E.D.J. Kruijtbosch mee gekomen, secretaris van de Scientific
Council for Government Policy in Den Haag. Hij schreef me een briefje of ik niet
kon zorgen dat hij tenminste met de privé-secretaris van premier Tanaka kon spreken,
want hij wilde er ook naartoe. Dit soort types beschouwt mij niet te gevaarlijk om
deuren voor ze te openen, wanneer het in hun kraam te pas komt.
Het thema van de conferentie is: Toward A Global Vision of Human Problems.
Om 14.00 uur was ik in de officiële ambtswoning van premier Kakuei Tanaka.
Behoorlijk bewaakt. Geüniformeerde wachtposten. Dozijnen limousines en ook
politievoertuigen.
De Office of the Prime Minister is in een modern laag gebouw, met centimeters
dikke tapijten. Een statige trap voert naar de eerste verdieping. Bij de ingang wapperde
naast de Japanse vlag die van de VN. Waarom? Terwijl ik antichambreerde was het
een va-et-vient van mensen en gasten. Er was een fotograaf en een verslaggever van
het Japanse persbureau. ‘We will take a picture as a present to you,’ zei de man.
Daarop werd hij weggeroepen. Ik zag hem niet meer terug, dus geen foto. Nogal
vreemd. In de wachtkamer stonden wel veertig fauteuils tegen de muren.
Punctueel om 14.00 uur mocht ik de werkkamer van premier Tanaka betreden.
Hij rochelde op dit kardinale moment afgrijselijk en scheen de slijm in een zakdoek
weg te werken. Hij droeg een blauw kostuum, wit overhemd en een roodfluwelen
rozet van zijn Liberal Democratic Party, met een gouden plaatje en een koordje in
zijn revers.
Men had mijn vragen met Japanse lettertekens op een groot vel papier geschreven:
het lijkt wel een schilderij. Met rode Parker-inkt had hij zijn antwoorden erbij
geschreven, of iemand anders had dit gedaan, wie zal het zeggen. Japanse en Duitse
Gründlichkeit hebben iets gemeen. Het hele blad was volgekladderd, van de kantlijn
tot helemaal onderaan. Het zag er artistiek uit. De vertaler van het ministerie, Sadaaki
Numata, maakte snel aantekeningen en vertaalde de antwoorden voor mij in het
Engels. Bij vraag drie heb ik om een nadere toelichting gevraagd. De premier
lanceerde een aardige cadens. Hij rookte constant. Er werd thee voor ons en een glas
ijswater voor hem gebracht. Heel af en toe keek hij me aan, maar bij het afscheid
nemen bijvoorbeeld weer helemaal niet.
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Toen hij aan zijn hotline naar Washington refereerde, wees hij op een toestel dat op
zijn bureau stond. Hij sprak over zevenmiljard handel met Europa en dertigmiljard
met de VS. Op dat moment ontdekte ik een boekenplank met een portret van Nixon
en zijn vrouw in het Witte Huis in een zilveren lijst. Er waren ook foto's van Edward
Heath, Georges Pompidou, Willy Brandt en anderen. De keizer en keizerin hingen,
zoals het hoort, boven alle anderen aan de muur. Hij zette zijn handtekening in een
boek van hem dat ik had gelezen. Ik bedankte hem namens de Club van Rome.

De secretaris van Tanaka slurpte zijn thee even luidruchtig als de meeste Japanners
smakken wanneer ze smikkelen, eten of drinken. Afschuwelijk. Bovendien begin ik
een soort buig-als-knipmes-tic te krijgen met al die diep buigende figuren hier. Het
werkt bepaald aanstekelijk.
Ik ontvang van het hotel een rekening van 139.000 yen dat me nerveus maakt,
want ik dacht dat ik door de Club van Rome was uitgenodigd zoals de andere
deelnemers. Mejuffrouw De Groot zegt dat zowel de Japanse regering als de Japanse
Club van Rome de kosten van onze vliegtickets en de hotelaccommodatie zal
verrekenen.
Wachtte vanmiddag vergeefs een uur op Yokei Kono (36), onderminister van
Onderwijs en behorend tot de LDP van premier Tanaka. Later zond hij een boodschap
dat hij me morgen zou kunnen ontvangen. Ik antwoordde dat ik het als een hoffelijk
gebaar zou beschouwen als hij nu morgen naar mij toe zou komen in het Imperial
Hotel. ‘If he doesn't feel like making that gesture, fine: we forget about the interview,’
voegde ik eraan toe.
Dit soort conferenties wordt altijd weer op dezelfde verkeerde wijze georganiseerd.
Iedereen verliest zich in lange, eentonige en emotionele redevoeringen, waarbij de
meeste sprekers zichzelf herhalen en zich geen enkele beperking opleggen. Wat men
moet doen is alle speeches, die mensen willen afsteken, van te voren rondzenden,
zodat er werkelijk over gedebatteerd kan worden. We kregen inderdaad vanmorgen
een map waarin enkele honderden pagina's aan documenten zaten, van te voren
opgesteld, maar die kan men alleen op weg naar huis lezen.
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Er zat een document in van professor Jan Tinbergen, een essay van professor Hans
Linneman, een working-paper van ir. W.J. Muurmans en een artikel van dr. A.W.
de Ruyter van Steveninck.
Uit de conferentiemap wordt duidelijk hoe intens en over welk breed front
Japanners aan het werk van de Club van Rome deelnemen.
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Onderminister Yokei Kono zendt een boodschap dat hij mij morgen voor het
interview in het Imperial Hotel zal bezoeken. Nu vind ik het eigenlijk weer zielig en
ben geneigd dan toch maar naar hem toe te gaan.
Om 21.00 uur kwamen drie journalisten van de Mainichi Daily News me opzoeken,
te weten Katsuichi Inagaki, Reizo Utagawa en Toru Kuroiwa. We spraken één uur.
Zij stelden uitstekende en weldoordachte vragen over de Club van Rome en mijn
ervaringen bij het samenstellen van Grenzen aan de groei deel I.
Op de receptie naar aanleiding van de Conferentie stelde Egbert Kunst me voor
aan Hideo Shima, het hoofd van de Japanse NASA. Hij schijnt ook de uitvinder van
de supersnelle treinen hier te zijn. Egbert kende hem in zijn hoedanigheid als
wetenschapsattaché. Nu kan ik hem in Deel II opnemen. Een uiterst bescheiden
oudere heer, vriendelijk, uitgesproken Japans. Ik begrijp dat Yvonne Kunst een
nichtje is van dr. Paul Rijkens, mijn oude ‘vriend.’ Vandaar dat ik diens portret eerder
in hun flat had zien staan. Een beetje ‘sociale propaganda’ is nooit weg. Bij mij staan
immers het getekende portret van Bung Karno en de foto met Beatrix in Mexico. We
zijn allemaal hetzelfde als het erop aankomt. We hebben allemaal ‘iemand’ nodig
to show off.
Frits Böttcher gaf weer eens op Aurelio Peccei af, die hij ‘hoogst oppervlakkig’
noemde. ‘Hij danst overal maar overheen.’ Toen minister De Braauw zich voornam
Aurelio te ontvangen werd de Nederlandse ambassadeur in Rome om informatie
gevraagd. De inlichtingen waren ‘slecht.’ Ik weet trouwens wel hoe dat komt: de
ambassadeur379 in kwestie is een idioot. Böttcher vervolgde: ‘Amerikaanse
zakenmensen nemen Aurelio ook niet au sérieux...’ Ik dacht: Haagse kwal die je
bent. Hier zit je in Tokio op een kaartje en op kosten van de Club van
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Rome, je hebt je bekendheid in Nederland uitsluitend en alleen aan Aurelio Peccei
te danken, en terwijl je tegenover Peccei en publique mooi weer speelt, roddel je
achter zijn rug en probeer je hem naar beneden te halen. Ik antwoordde dan ook:
‘Ach, Frits, ik ken dat: mij overkomt hetzelfde: wat je me zegt is eigenlijk de garantie
en het bewijs dat Aurelio damned special is.’ Daar was hij het toen weer snel mee
eens.
Ben naar de heer Sudjatmoko toegestapt die hier Suharto en Indonesië
vertegenwoordigt. Ik stak een speechje af, onder andere over Bung Karno, waar hij
op antwoordde: ‘I remained friendly with him (Sukarno) till the end.’
‘They all say that, even General Alamsjah, who took his television set away and
stole his cars. Alamsjah received me recently.’
‘I am not Alamsjah,’ zei Sudjatmoko en hij bleef weigeren een interview te geven
voor mijn Deel II - dus Indonesië zal er geen deel van uitmaken. Ik wilde het echter
persoonlijk gevraagd hebben, zeker nu hij binnen bereik was.

25 oktober 1973
Frits Böttcher vertelde al dagenlang met een brief aan Wouter van Dieren in zijn zak
rond te lopen, die zich erover had beklaagd niet naar Tokio te zijn uitgenodigd. Van
Dieren doet krampachtige pogingen lid van de Club te worden. Dat hoeft voor mij
niet meer en heb ik ook niet meer nodig. Ik doe mijn werk in ieder geval.
Er is gedonder over mijn eigen aanwezigheid hier en wie het gaat betalen. De
Japanse Club van Rome had aanvankelijk Frits en juffrouw De Groot in één kamer
geplaatst: ‘Ik denk dat Lucia dat niet zo fijn zou vinden,’ zei Frits me. Het had hem
een half uur kletsen gekost voor hij een aparte kamer voor haar had gefikst. Maar
hij moet die privé betalen. Ik schijn ook maar vijf dagen hier ‘gast’ te kunnen zijn,
dan ga ik zondag maar weg, ook al kan ik dan niet alle interviews meer houden.
Richard Nixon heeft een rede, die hij zou houden, afgezegd. Het is pandemonium
in Washington DC. Vakbondsleider George Meany heeft Nixon nu eindelijk ook
omschreven als ‘emotionally disturbed and mentally unstable’. Ze hebben er lang
overgedaan om daar achter te komen.
Luister naar Eduard Pestel (Hannover) die een model heeft ontworpen waarin de
wereld in tien regio's wordt verdeeld. Vervolgens spreekt hij over de verschillende
niveau's per regio, zoals een geo-physical level, een ecological level, een technological
level enzovoorts en pas als nummer zeven komt het psychological level.
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Altijd verschijnt bij alle modellen de essentie van alles, the quintessence of our
humanity, the psyche, in de achterste koets.
Yokei Kono was echt een ministertype. Hij arriveerde in een slee met veel
entourage. Samen met een tolk gingen we naar mijn kamer. Een jonge kerel, erg
bruin gekleurd, leuk gezicht, hetzelfde LDP-rozet als Tanaka in zijn revers. Het klikte
meteen met hem. Het is een mieters gesprek geworden. Ik gaf hem de Japanse editie
van mijn Club van Rome-interviews. Hij vroeg of ik er iets in wilde schrijven. Ik zei
het te hebben samengesteld voor zijn generatie van besluitvormers, maar ook voor
zijn kinderen, hopende op een verstandiger wereld.380
Het is toch treurig dat enkele honderden aanwezige Japanse wetenschappers tijdens
de vergaderingen via koptelefoons naar de vertaling uit het Engels moeten luisteren.
Professor Jiro Kawakita arriveerde.381 Een lieve, energieke en boeiende man. Hij
ontwikkelde een eigen leermethode voor Problem Solving and Idea Generation. Zijn
Engels was meer dan abominabel. Ik miste meer dan de helft van zijn stortvloed van
woorden. Intussen arriveerde de tolk van het ministerie van Buitenlandse Zaken met
de tekst van het interview met de premier. Ik vroeg hem om een curriculum van
Kakuei Tanaka. Deze meneer Sadaaki Numata ging naar een telefoon om dit te
regelen, maar hoorde mij tegen professor Jiro Kawakita zeggen dat ik grote moeite
ondervond met het maken van afspraken om de interviews op tijd te houden en dat
men je in Tokio zeer veel liet wachten. Hierop zei de tolk dat hij zich door mijn
opmerking gegriefd en beledigd voelde. Ik antwoordde dat ik in de eerste plaats niet
tegen hem had gesproken en in de tweede plaats dat het verstandig zou zijn in het
leven niet zo snel in de gordijnen te klimmen. Hij kwam terug met de mededeling
dat ik grof was geweest. ‘Meneer,’ zei ik, ‘wait until I really become rude, you haven't
seen anything yet.’ Je komt dit soort onvolwassen gedrag en op de tenen getrapt zijn
om helemaal niets veel tegen in Japan.
En terwijl dit zich afspeelde babbelde professor Jiro Kawakita (53) over het feit,
dat de Japanse mind zich grosso modo nog in een barbaars stadium bevond en eigenlijk
een culturele revolutie diende te ondergaan. ‘Cultuur kent drie ontwikkelingsniveau's.
De eerste fase duiden we aan met de term naïeve cultuur. Hiermee bedoel ik’, zei
hij, ‘een samenleving die zich nog in het pre-geciviliseerde stadium bevindt. In een
dergelijke
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naïeve cultuur bestaat de fundamentele structuur van de culturele betrekkingen uit
directe, persoonlijke contacten (...). Diametraal tegenover de naïeve maatschappij
staat de geciviliseerde samenleving, een beschaving die een geheel ander karakter
draagt. Tussen deze twee typen maatschappijen ligt een uniek overgangsstadium,
dat noch naïef noch geciviliseerd is.’
Ik vroeg hem het tussenniveau nader te omschrijven. ‘De half geciviliseerde
samenleving, welke historisch gezien ongeveer drieduizend jaar vóór Christus haar
intrede deed, zie ik als de fase die noch naïef noch geciviliseerd is. In het
Midden-Oosten treffen we in die tijd de stadsstaat aan als uiteindelijke climax van
de samenleving, mede gebaseerd op directe persoonlijke relaties.’ Hoe hij zich deze
‘culturele revolutie’ voorstelde? ‘Grof gezegd voltrekt zij zich in vier fasen: 1) de
technologische revolutie, 2) de industriële revolutie, 3) (geleidelijk gevolgd door)
de maatschappelijke revolutie. En dan pas verscheidene eeuwen later komt tenslotte
de revolutie van de menselijke geest. Het zal daarom nog lang duren voordat ons
innerlijke leven in Japan zal zijn veranderd en aangepast.’
In de late middag ontmoette ik op de University of Tokyo een van de weinige
psychologen die Japan ‘rijk’ is, professor Masaya Sato (41 )382 die zich bezighoudt
met experimentele psychologie en een bewonderaar van B.F. Skinner bleek te zijn.383
Hij maakte deel uit van de Cosmo Brain Group aan de Keio University ‘to study the
real problems of human behavior and human society and to explain the workings to
a public as wide as possible.’ Dit wat ook het doel van deze groep. Het werd een
boeiend gesprek.384
Vervolgens nam ik een gesprek op met de Indiër professor Raghavan Iyer, een
econoom uit Bombay, een Rhodes scholar aan Oxford, die nu in Santa Barbara,
Californië woont. De hopeloze braindrain van de Derde Wereld naar Amerika was
een emigratieproces in de verkeerde richting waar veel te weinig aandacht aan werd
besteed. Hij vond dat de Club van Rome leed aan een soort permanente nachtmerrie
over de toekomst van de wereld. Mensen hadden juist behoefte aan toekomstdromen.
Welke opvattingen zouden ons kunnen redden? Opvoeding en scholing? Boeddha
stelde al dat de wereld constant in vuur en vlam stond maar ook steeds weer werd
opgebouwd.385 ‘Ach,’ zei Frits Böttcher in het voorbijgaan, ‘De Club van
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Rome stelt dat we bezig zijn de tak van de boom af te zagen waar we op zitten: onze
critici stellen dat die tak dikker en steviger is dan we zelf denken.’
Ontmoette Sam Nilsson, een Zweed, verbonden aan het Nobel Symposium en het
IFIAS. Hij zei bevriend te zijn met prins Bernhard, die achter de schermen mee
adviseerde over problemen met multinationals en een belangrijke en waardevolle
bijdrage leverde, ook met de werving van fondsen. Volgend jaar zou er een speciale
conferentie worden belegd. Hij stelde voor dat we samen zouden werken om het
gebeuren wereldwijd op televisie te krijgen.386 Tijdens het avondeten zat ik tussen
Nilsson en Adam Schaff, de Poolse Marxistische filosoof. Dat was op zichzelf een
interessante belevenis.
Schaff vond dat de Club van Rome een gevaarlijk stadium had bereikt. ‘We cannot
forever publish models and tell the world what to do. People will say, “so what”.
The problem now is how to shift from words to deeds. Those who finance the reports
will be reluctant to have us get into action. So far, the Club remained above politics,
but this cannot be maintained for ever. Also, the Club is not truly international. More
socialist nations should take part in its deliberations.’ Hij zei te weten dat mevrouw
Indira Ghandi haar invloed in Moskou had aangewend om de Sovjet-Unie tegen de
organisatie van Aurelio Peccei op te zetten. Hij was om die reden verbaasd dat zij
mij nu een interview had gegeven voor een boek met het Limits to growth-thema van
de Club van Rome. ‘Ik open mijn serie gesprekken met haar,’ antwoordde ik.
Richard Nixon is nu echt gek geworden. Om de aandacht van Watergate en zijn
bedrog af te leiden heeft hij de Amerikaanse luchtvloot in staat van alarm gebracht
voor een mogelijke atoomoorlog.
(wordt vervolgd)
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