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‘Je préfère, l'estime et l'admiration d'un honnête homme, à celle de cent
journalistes. Mais comme chaque journaliste, à lui seul, fait plus de bruit
que cent honnêtes gens, vous ne devez pas vous étonner qu'il se fasse
autour de mes livres un peu de silence, ou beaucoup de bruit désobligeant.’
André Gide, ‘Journal’, 1911, Edition Pleiade, pag. 335
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Inleiding
Zoeken naar een weggewaaide tijd is een onthullende en inspirerende bezigheid.
Herinneringen worden doorgaans gedreven door de windmolens van een wijfelend
geheugen. Het bewustzijn filtert, registreert en vervalst. Emoties vervagen en raken
verloren. We herinneren ons zoals we wensen dat het zou zijn geweest. Ons brein is
beladen met pseudo-herinneringen. Fantasie verfraait en verdraait. Er wordt
overdreven. Een juiste perceptie van gevoelens en ervaringen, die ons hebben
gevormd, wordt al naar gelang de tijd is verstreken, steeds moeilijker. En toch wordt
de persoonlijkheid bijeen gehouden door de opeenstapeling van belevenissen, in
positieve en negatieve zin, die ons de mens maken die we zijn.
Virginia Woolf beschouwde de notities over haar leven als een diepvrieslade van
onuitgewerkt mentaal voedsel, waaruit eens de bouwstenen zouden moeten
voortkomen om haar verhaal te vertellen.1. Zo is het mij vergaan. Van kinds afaan
heb ik opgetekend wat ik beleefde, dacht en wilde vast houden, zoals het was geweest.
Duizend dikke groene klappers vullen mijn boekenkasten. Nu, op mijn zestigste jaar,
ben ik pas gaan bladeren in deze honderdduizenden met de hand geschreven pagina's
herinneringen. Geleidelijk aan raakte ik gefascineerd en ben echt gaan lezen, omdat
ik ontdekte hoe waardevol het kan zijn je eigen geschiedenis zoveel mogelijk naar
waarheid te decoderen op een moment in je leven, dat professor Rümke eens heeft
omschreven als de aanvang van de zonsondergang. Memoires samenstellen, zonder
dat men ooit nauwgezet aantekeningen heeft bijgehouden, is als wichelroede lopen
in de totale duisternis. Herinneringen schrijven aan de hand van ware notities, die
de werkelijkheid benaderen, is als naar jezelf luisteren met, wat Theodor Reik noemde,
‘een derde oor’.
Voor het eerst besefte ik hoe bitter weinig ik me van vroeger herinnerde en in
welke mate invloeden en gebeurtenissen een onwaar eigen leven waren gaan leiden.
Ook begreep ik hoeveel ontzagwekkende lacunes in het geheugen zijn ontstaan. Ver-
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dringingen, psychisch geblokkeerde details, leugentjes om bestwil, zelfs
schoon-praterij, dus schemata - geheugenmodellen - in ieders hoofd, vertekenen op
een manier, die men zich nauwelijks bewust is. Er wordt afgestoten, wat men niet
meer wil weten. Er wordt niets in de herinnering opgenomen, wat het zelfbeeld zou
kunnen verstoren. Kortom: er ontstaan innerlijke realiteiten, die met de werkelijke
geschiedenis van het Ego niets van doen hebben. Wanneer het Ik jaar in jaar uit bezig
is met een onophoudelijke parade van verwrongen, onware, schadelijke en dikwijls
verziekte (zelf)beelden, loopt men gerede kans een desillusionaire persoonlijkheid
te vormen. De zichzelf verlakkende identiteit zal zich bovendien steeds meer naar
binnen keren. Men leeft van droom naar droom om niet psychisch in duigen te vallen.
De persoonlijke irrealiteit wordt constant verder bestendigd. Er ontstaat een gevaar:
het begraven van pijnlijke werkelijkheid ten koste van gezonde bewustwording en
het onder ogen zien van de feiten. Wanneer men - en nu spreek ik in breder verband
over de mensheid in haar geheel - door zou gaan in het nucleaire tijdperk van
kruisraketten en SS-20's de naakte realiteit te verdoezelen ten gunste van tijdelijke
rust in het brein, dan is er ‘periculum in mora’.2.
Het samenstellen van herinneringen aan de hand van minutieuze aantekeningen
is dus allereerst een ontdekkingsreis naar leemten, echt óf onecht, in het geheugen.
Dit zal moeten leiden tot het opheffen van psychische embargo's op vitale waarheden.
Jean Piaget noemde het bevorderen van het gezonde bewustzijn het opvijzelen van
denk-elementen van een onbewuste lagere verdieping in de ziel naar een hoger
gelegen etage en liefst naar een het daglicht verdragende positie. Leven betekent
immers in harmonie komen met een bewust Ik. Erkenning van de werkelijkheid is
voorwaarde van een ware identiteit. Een dagboek schrijven is niet alleen een
gigantische zuiveringsoperatie, maar ook de bestendiging van een ware
persoonlijkheid. Misschien zal de lezer van memoires zich bij de hand genomen
voelen en in andermans herinneringen een stimulans vinden om zichzelf nader onder
de loep te nemen, om zodoende een waardevoller mens te worden voor zichzelf en
anderen.
In reactie op het eerste deel (1925-1963) van mijn notities is er kritiek geweest op
het openlijk vermelden van zeer persoonlijke ervaringen en intimiteiten, vooral ten
aanzien van derden. Wat Milan Kundera noemde het weergeven van strikt persoonlijke
en intieme ervaringen is ‘een doodzonde’. ‘Hij, die dit doet,’ zei
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hij eens, ‘verdient zweepslagen.’3. Dostojewski meende, dat iedereen herinneringen
bezat, die hij hoogstens vrienden zou kunnen vertellen. Daarnaast zouden mensen
belevenissen in hun hoofden hebben opgeborgen, die zij zelfs hun intiemste vrienden
niet zouden toevertrouwen, terwijl ieder mens, in laatste instantie, diepte-geheimen
bezat, die hij zelfs vreesde met zichzelf te bespreken. Het gaat hier dus om de
indiscretie bij herinneringen. Ik ben ervan overtuigd, dat bij het schrijven van
memoires het betreden van het kroondomein van derden onvermijdelijk is. Het is
bovendien noodzakelijk. Iedere gevoels-pas-de-deux betekent een relatie, soms een
versmelting, met een ander mens. Het is daarom volmaakt onmogelijk en onwezenlijk
om te veronderstellen, dat een dagboek de intieme kanten van betrekkingen tot
anderen zou kunnen omzeilen of wegpoetsen. Integendeel. Ze maken een
onafscheidelijk en zéér essentieel deel uit van het totale pakket van levenservaringen.
Iets anders is, mijn inziens, dat alleen dán de diepste intimiteiten ter sprake mogen
komen, wanneer zij een onmisbare of onuitwisbare functie hebben in het verhaal in
zijn geheel. Ik begrijp dan ook niet waar die aarzeling of gêne vandaan komt om
details, bijvoorbeeld op seksueel gebied, achterwege te laten. Laat staan, dat het
vermelden van natuurlijk contacten tussen mensen in strijd zou zijn met de
wellevendheid of het vermeende gentlemanschap. Vanwaar komt toch die hypocriete
banvloek over seksualiteit tussen mensen? Wat heeft men te verbergen?
Sigmund Freud ontdekte in 1936, dat zijn voormalige leerling, de psycho-analytica
prinses Marie Bonaparte, de gehele correspondentie tussen hem en zijn intiemste
vriend over een periode van zeventien jaren, dr. Wilhelm Fliess, had opgekocht.4. De
grondlegger van de moderne psycho-therapie, een man, die zelf bij zijn patiënten
geen psychische steen onaangeroerd liet, raakte nota bene in paniek. Freud schreef
de prinses, smeekte haar zelfs, het hele dossier te vernietigen. Hij vreesde, dat zijn
zwakheden, seksuele frustraties, angsten, soms zelfs haat jegens bepaalde mensen
‘in handen van vreemden zouden vallen’. Vijftig jaar later zou de Harvard University
Press de brieven ongecensureerd publiceren. En waarom niet? Wat schreef Freud
over valse schaamte?
Deze aspecten geconstateerd hebbende, vervolg ik de reconstructie van mijn leven
in 1953. Het is alsof ik een ‘blind-date’

3.
4.

In gesprek met Olga Carlisle, New York Times, 19 Mei 1985.
‘New insights into Freud,’ Magazine Section 6; by Daniel Golemann, 17 Maart 1985.
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met mijn verleden beleef. Ik was 28 jaar. Henk Hofland, mijn Nijenrode-vriend, had
me naar de redactie buitenland van het ‘Algemeen Handelsblad’ in Amsterdam
gehaald, de krant die later met de toenmalige Nieuwe Rotterdamse Courant zou
opgaan in ‘N.R.C.-Handelsblad’.
Dr. Anton Constandse was mijn chef. Eigenlijk besefte ik in die dagen niet waar
ik aan begon. Laat staan, dat ik me in 1953 bewust was van de doelstellingen van
het métier van de journalist, dat eens door Stanley Walker aldus werd omschreven:
‘De journalist moet alles weten, niet alleen over wat er aan de hand is in de wereld,
maar zijn brein behoort een schatkamer te zijn van de verzamelde wijsheid der eeuwen
aldaar opgeslagen. Hij moet enigszins helderziend zijn en in staat zijn aan te voelen
wat morgen, wat volgende maand en zelfs het volgende jaar “nieuws” zal zijn. Hij
weet proza te schrijven, dat niet alleen fris, levendig en krachtig moet over komen,
maar ook elegant zal zijn. Hij moet in staat zijn iedere opdracht behoorlijk uit te
voeren. Hij zal er niet alleen behoorlijk uit moeten zien, maar hij moet ook over
fysieke stamina beschikken, die hem in staat stelt een flinke dosis energie aan de dag
te leggen. Hij moet er tegen kunnen nachten lang niet te slapen. Hij kleedt zich goed
en weet te charmeren. Andere mannen zullen hem bewonderen. Vrouwen zullen hem
charmeren. Staatslieden en zakenbonzen zullen zich gelukkig prijzen hun geheimen
met hem te delen. Hij neemt af en toe een drankje, maar hij zal nooit echt een glaasje
teveel nemen. Hij zal zijn gezin behoorlijk behandelen, wanneer hij een gezin heeft.
Hij haat leugens, gemeenheid en schone schijn, maar hij zal zijn temperament steeds
in de hand hebben. Hij is loyaal jegens zijn krant en opdrachtgever en zal de principes
van het journalistieke beroep in ere houden. Hij zal er zich tegen verzetten, dat men
de journalistiek, of men het nu als een beroep of een vakmanschap beschouwt, naar
beneden haalt. Wanneer hij sterft zullen vele mensen dat betreuren, terwijl er
sommigen zullen zijn, die zich hem zeker voor een paar dagen zullen herinneren.’5.
Als onaf jong mens was ik absoluut niet in staat te bevatten wat het werkelijk
betekende journalist te worden, laat staan, dat ik het vak, als Stanley Walker, onder
woorden zou hebben kunnen brengen. Wat ik dertig jaar later wel zeker weet - en
dit is een belangrijk aspect, dat bij Walkers formule geheel ontbreekt - is dat de
journalistiek en de psycho-analyse duidelijke raakvlakken

5.

‘The Artillery of the Press’, James Reston, Harper & Row Publishers, New York (1966) pag.
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hebben. Beide beroepen richten zich op het benaderen van de waarheid en de
werkelijkheid. Zij richten zich op vormen van ‘genezing’ door aan de oppervlakte
te brengen wat tot dusverre grotendeels verborgen was gebleven. Terwijl de
psycho-therapie doelt op het terugleiden van het Ik naar een geïntegreerde en
gedifferentieerde persoonlijke wereld van consensus met de realiteit, zo zal de
journalistiek naar mijn overtuiging de lezer, de burger, de publieke opinie moeten
helpen stimuleren en bijsturen om in contact te blijven met de wereld. Niets van deze
benadering was me uiteraard in 1953 bekend. Ik vereenzelvigde in 1953 nog naïef
journalistiek met schrijven.
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Handelsblad
1953-1954
Op 10 augustus 1953 beklom ik voor het eerst de lange trappen naar de
bovenste etage van het gebouw van het toenmalige liberale ‘Algemeen
Handelsblad’ te Amsterdam.6. Ik zou de arbeid aanvangen op de aldaar
gevestigde redactie buitenland voor 200 gulden per maand.
Die eerste dagen van geschrijf aan de Nieuwezijds Voorburgwal beleefde
ik een milde opwinding over ‘le désir de se voir imprimé’. Ik mocht korte
berichten verzorgen. Bijvoorbeeld: ‘Sir Anthony Eden voor vacantie naar
Cap d'Antibes vertrokken’ óf ‘Chauffeur van het Britse leger in Port Said
in het hoofd geschoten.’
Omdat ik al spoedig ontdekte, dat er na het lezen van de buitenlandse
bladen en het doorgeven van de korte berichten naar de zetterij een zee
van tijd overbleef - meestal was ik om elf uur met het eigenlijke werk van
de dag klaar - besloot ik van de beschikking over een oude, rammelende
Remington gebruik te maken en de eerste 55 delen van mijn dagboeken
te gaan uittikken en redigeren. Na twee dagen schoof Henk een briefje
naar me toe. Hij vond niet alleen, dat ik als een razende zat te typen - met
piano-vingers sla je toetsen fermer aan - maar dat mijn uitzonderlijke
activiteit begon op te vallen. ‘Neem liever af en toe een kwartiertje rust,’
adviseerde hij.
Op 19 augustus 1953 prijkte ons beider arbeid op de voorpagina van het
‘Algemeen Handelsblad’. Henk opende met de kop: ‘Regering Mossadeg
omver geworpen: portretten van de koninklijke familie worden op de
overblijfselen van de standbeelden geplaatst; regeringsbureaus en
radiostation door de opstandelingen bezet.’ Mijn eveneens driekoloms
artikel stond rechts bovenaan: ‘Visjinsky contra Lodge: Rusland bepleit
Ronde Tafel Conferentie; Peking en Noord-Korea niet toegelaten tot de
besprekingen in de V.N. Assemblée.’
Martin Portier schreef ik één jaar lang iedere twee of drie dagen een brief
naar het strijdtoneel in Korea. Hij beantwoordde me even dikwijls en sloot
steeds foto's in. ‘Ik droomde, dat de aarde onder mijn voeten trilde en
scheurde,’ schreef hij eens. ‘Het was

6.
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ontzettend. Het was erger dan de oorlog. Een ieder beefde, want niemand
wist waar de macht vandaan was gekomen om de aarde te doen trillen. Ik
vind het een vreemde droom. Ik weet meestal de betekenis van mijn dromen
niet. Ga naar mijn moeder en vraag het haar.’
Martin eindigde al zijn brieven steeds met lees: 2 Timotheus 2 vers 3 tot
en met 8; of: Romeinen 8, vers 1 tot en met 17 en vers 31 tot en met 37:
of 1 Johannes, hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 21. Ik heb wel eens geprobeerd
de door hem opgegeven teksten nader te bestuderen, maar de Bijbel is
voor mij een gesloten boek gebleven. Ik heb Martin op zijn pad der
christelijke geloofsovertuiging nooit kunnen volgen, ook al had ik hem
voor de rest van ons leven in mijn hart gesloten.
‘Every age has its myths and calls them higher truths.’
2 September 1953 had het de Zuidkoreaanse president Syngman Rhee
behaagd het Nederlandse Detachement bij de UNO een ‘presidential unit
citation’ te verlenen vanwege ‘Buitengewone diensten tussen 22 november
1950 en 8 april 1953 bewezen’.
Op 3 januari 1951 hadden Nederlanders ten noorden van Wonju de
terugtocht van het 38ste Regiment van de tweede Amerikaanse Infanterie
Divisie ‘met succes’ gedekt, onder meer door de verdediging van het
vliegveld van Wonju op zich te nemen. Begin februari 1951 waren opnieuw
Nederlandse militairen ingezet tegen numeriek sterkere Chinese
strijdkrachten ten noorden van Hoengsong om een uitbraakpoging van
omsingelde Amerikaanse troepen te doen slagen. Bij dat gevecht kwam
de toenmalige commandant van het Nederlandse Bataljon om het leven.
Ook aan andere historische veldslagen in de periode 1951-1953 namen
Nederlandse militairen deel, zoals bij Chunchon, Heart-break Ridge,
Old-Baldy, T-Bone, Bunker en de beruchte Nudealijn. Martin bezat
langzamerhand een dijk van die ere-lintjes. Mijn Yale vriend Jim
Carmichael zat als luitenant in Pusan. Ik legde vanuit Amsterdam contact
tussen hem en Martin aan de frontlijn.
3 September 1953 schreef Charlotte Star Busmann7. me vanuit Wenen:
‘Vienna has completely enslaved me, so beautiful and exciting - even my
most daring imagination had not been disillusioned.’ Zij woonde met de
familie in ‘Hotel Sacher’ terwijl de residentie van de gezant, haar vader,
in gereedheid werd gebracht. Zij vervolgde:

7.
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‘The legation is built like a large fortress behind high walls and a vast garden. It all
belonged originally to Richard Strauss. His family still owns it. We hope to move in
next month, but it will be primitive camping without curtains and so on... Come and
stay some time. This is a real invitation. You will find plenty of music of every kind.’

8 september 1953 (dagboek)
‘Onverwachts stond Inez Röell8. voor mijn neus. Ze zag er prima uit en droeg een
grote hoed met een brede rand, een beetje vreemd eigenlijk. We spraken lang samen
op het terras van het Noord-Zuidhollands koffiehuis, aten in het “Bakhuisje” en zaten
nog uren lang in “La Cubana”. Zij is lief. Ik begrijp haar ook wel. “Ik heb veel mannen
gezien,” zei ze, 'maar jou: ik houd van je.’

9 september 1953 (dagboek)
‘De politie had het rijverkeer in de Paleisstraat en Mozes en Aäronstraat stil gelegd.
Ik ging een kijkje nemen en om 16:20 arriveerden koningin Juliana en prins Bernhard.
De mensen stonder er lauwloen bij te kijken. Er werd beslist niet spontaan gejuicht.
Ze verschenen zelfs op het balkon. Dat was dan toch wel weer “thrilling”. Waarom?’

10 september 1953
Port-Elisabeth, Zuid-Afrika
‘Lieve Wim (neem slechts een gedeelte over.)
Nu moet je niet denken, dat ik boos ben over wat je zoal schreef in je laatste
luchtbrief, want ook al moeten we nog al eens rekeningen voor je betalen, ik vergeef
je alles van harte omdat ik je ken en van je houd en altijd veel van je zal houden ook
onder alle omstandigheden, evenals Mam, dat weet ik heel zeker. Je moet altijd en
altijd vertrouwen in ons hebben en houden. Ik raad je aan, wanneer de rekeningen
zijn betaald om eens aan Mam een bedankbrief te schrijven... je vader.’
Intussen was Netty von Baumhauer me met een kapitale lening van 2.200
gulden te hulp gekomen, zodat de druk van mijn onmiddellijke financiële
beslommeringen voor langere tijd was afgenomen. Ik moet hier meteen
aan toevoegen, dat ik me geneer over hoe dikwijls ze me aan het
terugbetalen van dat bedrag

8.
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heeft moeten helpen herinneren en hoe schandalig lang ik er uiteindelijk
over heb gedaan. Maar ik zag gewoon geen kans, ook na vele maanden
helemaal niets te hebben verdiend, van 200 gulden in de maand rond te
komen, inbegrepen kamerhuur en wat dies meer zij. Bovendien, zeker tot
in 1955, toen ik als ‘free lance’ journalist naar Italië vertrok, zou het
financieel hangen en wurgen blijven.
Op de krant hield ik me in september onder meer bezig met het publiceren
van een lange, uitvoerige reeks artikelen geschreven door de ‘Associated
Press’ journalist, William N. Oatis.9. Deze collega was in 1951 in een
valstrik van de Tsjechische geheime politie gelopen en was als spion twee
jaar in Praag gevangen gezet. Hij beschreef welke methoden er waren
gebruikt om bekentenissen aan hem te ontlokken. Hij was maar liefst
zeventig dagen verhoord en had veertien getuigen à charge tegenover zich
gevonden. Met de methoden van de Duitse bezetter in gedachten ontfermde
ik me over de publikatie in detail van die lamentabele geschiedenis.

Baarn, 27 september 1953
‘Lieve Wim,
Ja, dat is niet zo eenvoudig wat je me daar vraagt. Inderdaad heb ik zitten piekeren
over alles wat je me aangaande je vriend Bertie hebt verteld. Het is voor mij ontzettend
moeilijk me een oordeel te vormen over verhoudingen, die ik alleen maar ken uit de
beschrijvingen van één persoon. Ik vraag me al een tijd af, hoe kom jij zo
geïnteresseerd in de homoseksualiteit van je vriend. Ik wil je wel eerlijk zeggen, dat
het vermoeden wel eens bij me is gerezen, dat de treurige afwijkingen die je bij je
vriend constateerde, jou zelf misschien ook niet geheel vreemd waren. Ik vind
namelijk, en dat heb ik je al vaak gezegd, dat er voor jou toch een gevaar schuilt in
al teveel bemoeienis met dit jongmens... Je moet jezelf erg goed afvragen, of je hem
soms aldoor opzoekt, omdat zijn geval je enigszins sensationeel prikkelt, of dat je
het boeiend vindt een dergelijk type te bestuderen en of je toch aldoor wilt proberen
naeer van hem te weten te komen. Dan moet je onmiddellijk een streep onder het
geval zetten, want dan berokken je hem en jezelf slechts schade... Tenslotte zou ik
nog dit kunnen zeggen: waar je nu een werkkring hebt gevonden, die je prettig vindt
en die je goede kansen biedt om iets te

9.
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bereiken wat je graag wilt. Je gedachten moeten nu niet teveel worden afgeleid door
allerlei persoonlijke dingen en zeker niet door een zaak, waarin je toch niets bereikt.
Het merendeel van de mensen doet het omgekeerde: zij vergeten in hun jacht naar
een goede carrière maar al te vaak de persoonlijke banden en trappen in hun haast
anderen op hun ziel. Maar jij verwaarloost je werk voor deze persoonlijke relaties
en dat is in dit stadium van je leven beslist niet goed voor je. Tot ziens. Hartelijke
groeten, je Aunty.’10.
Mejuffrouw Boekhoudt was de enige oudere aan wie ik die dagen mijn
gevoelens en gedachten werkelijk bloot gaf. Maar kennelijk slaagde ik er
niet in duidelijk te maken, wat me nu, dertig jaar later helder voor de geest
staat. Psychiater Van der Leeuw raadpleegde ik allang niet meer. Hem
herinner ik me als een man, die altijd in raadselen gehuld luisterde, en
wanneer hij dan eindelijk iets zei, kon ik er geen touw aan vast knopen.
Mijn lieve vertrouwelinge had overigens volkomen gelijk. Ook al werkte
ik toen op de redactie-buitenland van het ‘Algemeen Handelsblad’, in
werkelijkheid bleef mijn totale energie niet geconcentreerd op mijn arbeid,
maar op het zoeken en aftasten om me heen naar de grenzen van de
menselijke relatie. Hoe af te bakenen tot op welke hoogte men een ander
mens inderdaad nodig heeft? Waarvoor heeft men anderen nodig? Waar
lag de demarcratielijn tussen mijn sterke drift naar het beleven van Eros,
in haar zuiverste vorm - desnoods in termen van de Platonische liefde en hoe vast te stellen, tot op welke hoogte liefdesgevoelens worden
vertroebeld door seksuele driften, dus door primair gedrag als de aapjes
in het bos.
De eerste vrouw, waar ik me mee verloofde, Micheline Vernier in 1948,
raakte in de war en trok zich terug, nadat ik bij onze vijfde ontmoeting in
een half jaar niet tot de liefdesdaad overging, terwijl er wél gelegenheid
toe was. Mijn tweede serieuze vriendin, Inez Röell, zou het mij bij onze
derde ontmoeting - terwijl zij bovendien op dat moment nog met een ander
was getrouwd - kwalijk nemen, dat ik niet meteen al bereid was een
seksueel spel te spelen, toen wij voor het eerst in bed lagen. Wat ‘men’
uit een en ander concludeerde, was dat ik ‘dus’ homoseksueel zou zijn,
omdat ik tezelfdertijd wel sporadisch gemeenschappelijke onanie had
bedreven met mijn vriend Albert Hilverdink en enkele andere jongens.
Vooral de moeder van Inez

10.

Mejuffrouw G. Buringh Boekhoudt was sedert 1942 (zie deel I) mijn voornaamste
raadgeefster, mijn tweede moeder, geworden.
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verspreidde wijd en zijd het verhaal, dat ik niet in staat zou zijn een vrouw
te bevredigen, terwijl ze tezelfdertijd geen gelegenheid voorbij liet gaan
haar gehuwde dochter met me in contact te brengen, in de hoop, dat zij
uiteindelijk van haar Zwitserse man zou scheiden om met mij te trouwen.
Eigenlijk prijs ik me gelukkig, dat ik me nooit aan een ander mens heb
vergrepen onder de banier van ‘liefde’. Altijd heb ik gezocht - en nooit
gevonden - naar het aanvaardbare evenwicht tussen waarachtige eros en
seks. Ik weet, dat er hordes lotgenoten zijn, die oprecht van mening zijn
hun unieke prijs uit de mensen-loterij te hebben getrokken. En van tijd tot
tijd zal het wonder misschien ook werkelijk geschieden. Maar nagenoeg
alle mensen leven met allerhande surrogaten voor liefdevolle
aanhankelijkheid en overgave of accepteren de meest curieuze
compromissen, die meestal slechts voor één der partijen de situatie
acceptabel maken. Wanneer een voormalige vriendin, die nu is gehuwd
en drie kinderen heeft, me toevertrouwt, dat zij gelukkig een regeling wist
te treffen, waarbij hij rotzooit met een andere man en zij een voormalige
‘lover’ uit de mottenballen wist te toveren, dan denk ik in goeden gemoede:
laat mij dan maar duizend maal liever alléén zijn. Elke onwaarachtigheid
zal vroeg of laat tot een explosie leiden.
Wat mij in mijn late twintiger jaren met onzekerheid bleef vervullen, was
dat ik op dit cruciale punt bij geen van mijn vrienden analoge vragen,
twijfels, gevoelens of gedachten kon bespeuren, noch bij Wicher de Marees
van Swinderen (Baarns Lyceum), noch bij Henk Hofland (Nijenrode),
noch bij Freddy Heath (Yale University). Ik kende eigenlijk geen enkele
man, die niet spoorslags met de vrouw, die hem beviel, de koffer in dook
om zich vervolgens en in tweede instantie misschien de vraag te stellen
of er ook meer in de relatie zou kunnen gaan zitten dan seks. Hoe dikwijls
maakt men zich zelf niet wijs, dat als de copulatie lukt de rest ‘dus’ ook
moet kloppen. Illusies hebben de vervelende neiging illusies voort te
brengen, waar dan meestal nog de consequenties van de eerste illusies bij
komen. Ik beschouwde mezelf, ondanks sommige fysieke contacten met
vrienden, absoluut niet als een homo. Ik was er zeker van, dat ik zowel
ten aanzien van jongens als meisjes juist handelde. Ik luisterde naar mijn
gevoel en instinct en was van mening, dat ik ten opzichte van vrouwen
respectvol handelde, terwijl dat wat ik met vrienden deed van een andere
intieme rangorde was. Mijn opinie in deze is tot op de dag van vandaag
(1986) niet gewijzigd, zoals in dit levensverhaal ampel duidelijk zal
worden. Ik ben me er terdege van bewust, dat de doorsnee
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burger op een rag-partij tussen twee jongens het etiket homoseksualiteit
plakt. Dat mag. Maar het is een vlieger, die lang niet in alle gevallen op
gaat. Ik zal op dit hete hangijzer terugkomen in de hoofdstukken over
1956-1957, toen ik in Indonesië woonde, het land waar mijn vader,
grootvader en overgrootvader misschien wel de beste jaren van hun leven
doorbrachten, want daar, en dit geldt eigenlijk al in enige mate wanneer
men uit het kille noorden komt en de Alpen overschrijdt, bestaan oosterse
mores en gewoonten ten aanzien van contacten tussen mannen, die men
hier niet kent en als pervers afwijst.
Terwijl ik zo goed en zo kwaad als het ging probeerde mee te draaien in
de Handelsblad-routine, zocht ik nog steeds mezelf. Mijn oom, de
psychiater professor Alexander Poslavsky had me aangeraden het werk
van de Amerikaanse gedrags-psycholoog en therapeut Carl C. Rogers te
bestuderen.11. Rogers was de man, die later in ‘On becoming a Person’ zou
schrijven, dat zijn meest vruchtbare perioden van werken, de momenten
waren geweest, waarop hij erin was geslaagd zich volledig los te maken
van wat anderen dachten. ‘In mijn relatie tot anderen, ben ik tot de
conclusie gekomen, dat je er op den lange duur weinig mee opschiet, om
te handelen alsof je iemand zou zijn, die je niet bent...’12.
Uit het hart gegrepen vond ik zijn benadering. ‘Ik heb het bepaald niet als
steun in de rug of als doeltreffend ervaren om in mijn betrekkingen tot
anderen een façade in stand proberen te houden, terwijl ik innerlijk zoiets
geheel verschillends ervoer.’ Als geen ander vóór hem adviseerde Rogers
dus, dat men zich diende in te spannen de mens te zijn, die men werkelijk
was. Ik nam me dit advies, dat overeen kwam met de gesprekken met
Alexander Poslavsky, warm ter harte.
Rogers verbond overigens aan deze gedrags-code de paradoxale conclusie,
dat degeen, die zichzelf zou aanvaarden zoals hij werkelijk was, in feite
de basis zou leggen voor verandering. Ook onderstreepte Rogers steeds,
het belang van ‘vitaliteit’ in betrekkingen tot anderen, want alléén dan
zouden zij - in zijn woorden - ‘een opwindende kwaliteit krijgen en
betekenisvol worden’.
Martin Portier, korporaal der eerste klasse hield vanuit Korea en de frontlijn
nauw contact. Op 29 september 1953 schreef hij bijvoorbeeld:

11.
12.

In 1971 zou ik in La Jolla, Californië, één dag met hem doorbrengen.
‘On Becoming a Person’, Houghton Mifflin, Boston (1961).
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Korea, front
‘Mijn lieve jongen,
Ik ben zéér op je brieven gesteld en zéér ook. Kom gerust in Graftdijk en in het
bijzonder voor mij. Want jij bent een broeder in Christus. Ik heb het volste vertrouwen
in jou, zoals ik niet eerder in mijn leven heb gehad. Wees voor mijn moeder een
troost en sterkte, ook voor mijn Jeanne. En moge de genade van God met je zijn in
al je werken en gedachten en morele steun voor je vrienden en ook voor mij. Onder
mijn werk hier of wanneer ik mijn pijp rook, tracht ik steeds een droombeeld van je
te vormen en dan voel ik, dat ik heel dicht bij je ben. Hetzelfde voelde ik, toen je me
schreef, dat je me dicht tegen je aandrukte.
De vriendschap door God tussen ons geschonken heeft een diepe indruk gemaakt
en grijpt me met de dag aan. Ik hoop, dat je een extra kaars wilt branden in het
Begijnenhof, opdat we steeds in het Licht van God mogen blijven en dat onze Geest
voor Hem en in Hem blijft branden. Het is altijd je verlangen geweest om eens een
vriend in bezit te mogen hebben. Ondanks dat ik ben getrouwd zullen wij, ook al
hebben we zulke verschillende gaven, in liefde en geduld onze vriendschap behouden.
Ik leef met je mee in geluk en in verdrukking. God is in ons midden. Ontvang veel
liefs en warmte, Martin.’

4 oktober 1953 (dagboek)
‘Ik zag prinses Wilhelmina uitrijden vanuit het paleis op de Dam. Een hofdame
vergezelde haar. Zij keek zo intens droevig. Wat een verschil met zeventien jaar
geleden, toen ik haar voor het eerst in Le Howald zag, samen met Juliana op weg
naar het eerste rendez-vous met Bernhard.
Vanavond beluisterde ik de pianist Herman Koppel in zijn derde piano concert
met het symphonie orkest van de Deense staats-radio. Eigenlijk niet om aan te horen.’

11 oktober 1953 (dagboek)
‘Schitterende uitvoering van Mahler's vierde symphonie onder Eduard van Beinum
met Erna Spoorenberg voor de sopraan solo voor ‘Das Himmlische Leben’ uit ‘Des
Knaben Wunderhorn.’

12 oktober 1953 (dagboek)
‘Inez Röell keerde onverwachts uit Lausanne terug en belde me op de krant vanaf
Centraal Station op. Zij wil nu defini-
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tief scheiden. Ik installeerde haar in Hotel Krasnapolsky, omdat de moeder
onbereikbaar bleek.’

14 oktober 1953 (dagboek)
‘Nu is Inez eindelijk hier en heeft mevrouw Röell haar slechts een zolderkamer laten
geven op de Apollolaan 193. Ik weet niet wat ik verder nog voor hen zou kunnen
doen.’

29 oktober 1953 (dagboek)
‘Na een aantal dagen ons het vuur uit de sloffen te hebben gelopen eindelijk samen
met Inez een kamer voor haar gevonden op Frederiksplein 4. Deze kost 75 gulden
per maand. Haar kind is in Zwitserland achter gebleven.
Dromen:
Henk zei te hebben gedroomd, dat we in een trein zaten die derailleerde. Hij had
geroepen: “Eerst Wim redden.”
Martin schreef te hebben gedroomd, dat hij in witte shorts bij de vader van zijn
meisje verantwoording had moeten afleggen. Zijn gebeden waren verhoord. Zijn
moeder zei me, dat de korte broek een lange broek had moeten zijn, maar dat het
verder een goede droom was.
Zelf droomde ik over mijn moeder en een cello. Ook logeerde ik in een hotel en
wilde paardrijden. Begreep er allemaal niets van.’

30 oktober 1953 (dagboek)
‘Nu Inez over twee dagen in haar nieuwe kamer behoort te trekken, schijnt ze te
aarzelen en krabbelt ze terug. Ze had de hospita gebeld om te vragen of er een CBH
vergunning nodig was. Ze zei: ‘Wim, ik heb zeseneenhalf jaar in Lausanne in de
middeleeuwen gewoond, het is er nu niet meer bij. Ik was woedend. We hadden die
kamer samen gevonden en zouden die samen gaan inrichten. Ze twijfelde voor de
zoveelste maal en zat nog altijd tussen twee vuren, haar moeder en haar man.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijks Voorlichtings Dienst
hadden van 30 oktober tot 5 november 1953 een veertiental NAVO
journalisten uitgenodigd. Samen met Hans Hoefnagels, Friso Endt en G.
Knap was ik gekozen om als Nederlandse journalisten het gezelschap die
dagen te ontvangen en begeleiden. Er waren de gebruikelijke plechtigheden,
als een rondvaart en een ontvangst door burgemeester d'Ailly. Op 31
oktober woonden we een buitegewoon concert bij van het Concertgebouw
Orkest, onder Eduard Flipse met Annie d'Arco in
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het tweede piano concert van Rachmaninoff. Ook ‘La Valse’ van Ravel
en muziek van Jaques Ibert uit het ballet ‘Le chevalier errant’ werden
opgevoerd. Ik nam Inez naar verschillende gelegenheden mee. We
ontmoetten in het ‘Casino’ de Franse filmacteur Daniël Gelin. Een diner
met de burgemeester in Rotterdam. Een lunch met de Minister van
Buitenlandse Zaken, J.W. Beyen in de Club ‘De Witte’ in Den Haag en
een ontmoeting met Ernst van den Beugel, directeur-generaal voor
Economische en Militaire hulpprogramma's. De directeur van de R.V.D.,
dr. G.J. Lammers, gaf tenslotte een ontvangst in de Haagse Trèves zaal.
Mijn grootvader Ir. Willem Oltmans was jarenlang lid van het bestuur van
de Hendrik Verloop Stichting geweest. Mijn overgrootmoeder was immers
een Verloop geweest. Omdat hij 83 jaar was geworden besloot hij af te
treden. Notaris F.A. Gutteling te Utrecht dankte hem namens alle
bestuursleden ‘voor de adviezen in de vergadering en de prettige
samenwerking over de afgelopen jaren.’ Technisch gezien had ik die
moeilijke jaren in Amsterdam een verzoekschrift tot steun uit de fondsen
van voornoemde Stichting kunnen indienen, maar mijn grootvader raadde
dit af, zolang ik kans zag de eindjes zelf aan elkaar te knopen.
Ik zag Inez die dagen regelmatig. Ik sprak met mijn grootvader over mijn
twijfels jegens haar. Mijn vader had me nog op 8 november uit
Port-Elisabeth geschreven: ‘Inez zal zeker een schat zijn, dat geloof ik
wanneer je me dat vertelt. Maar denk er om, al heeft zij misschien genoeg
van Gonet, zij is nog steeds diens wettige vrouw, voor zover ik weet, dus
geen Franse grappen.’ Toen ik mijn grootvader deze passage voor las,
merkte hij ietwat meewarig op: ‘Ach Wim, 'tout savoir c'est tout
pardonner.’
Van Albert Hilverdink ontving ik soms een boodschap. Dan zagen we
elkaar ergens in de stad. Hij had een nieuwe vriend, Paul, met wie hij
plannen maakte te gaan samen wonen. Dat hield me dan wel eens dagen
lang bezig, zo zelfs dat zowel Constandse als collega Aletrino me dan
vroegen waarom ik zo stil was.
Nu ik dagelijks met Hofland op de redactie zat, leek het of ons contact,
zoals we dit enkele jaren meestal per brief hadden onderhouden, volledig
vastliep. We spraken elkaar bijna nooit onder vier ogen. Ik geloof, dat we
er ook geen behoefte aan hadden. Ik ergerde me voortdurend aan zijn
uitgesproken luiheid, eigenlijk ongeïnteresseerdheid, in bijna alles waar
hij dagelijks mee bezig was.
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Ik leerde in die tijd Peter van Leeuwen Boomkamp kennen, een boom van
een blonde kerel. We hadden ‘instant’ contact. Ik wist dat we vrienden
zouden worden.
19 November 1953 woonde ik een uitvoering van ‘Pelléas et Mélisande’
van Claude Debussy bij. Ik noteerde in mijn dagboek:
‘Ik bleef zes taferelen, dus tot het derde bedrijf. Ik werd intens melancholiek over
“ships that pass in the night”: Wicher, Henk, Freddy, Albert, Hetty, Micheline, Inez.
Ik houd van ze, allemaal. Maar ik kan mezelf ook niet in duizend stukken delen. Wat
kan ik doen voor Bertie? En Martins laatste brief uit Korea was zo zielig. Ik zou hem
zo graag veel meer tot steun zijn. Wat is in feite “love”? Ik zou willen dat ik daar
achter was. Liefde tussen twee zielen en twee lichamen. Al mijmerend viel ik tijdens
de voorstelling in slaap.’

21 november 1953 (dagboek)
‘Wenen, Nederlands Gezantschap13.
Met de nachttrein en mede in opdracht van het “Algemeen Handelsblad” vandaag
gearriveerd. Ik zal een serie artikelen schrijven over Oostenrijk op de drempel tussen
Oost en West. Charlotte Star Busmann haalde me met de auto van het station. Haar
zuster, Tanja, is in bed als gevolg van een autoongeluk. De moeder is “beautifil
indeed”, maar heeft iets hards in haar blik. Zij is een Röell. Charlotte is “exciting en
wonderful,” maar voor mij onbereikbaar met mijn onhandige manieren van
lief-hebben. Er is een piano. Charlotte wil een feestje voor me geven, maar mijn
smoking is bij Toon Quarles. Er is een vogel in huis, die spreekt.
Ik bewoon een kamer met een mooi uitzicht over Wenen. De aangrenzende
badkamer heeft prachtig marmer en het schijnt de afdeling van het huis te zijn, die
juist door Richard Strauss zelf werd bewoond.
Mijn eerste reportage moet over dr. Karl Gruber gaan,14. de voormalige Minister
van Buitenlandse Zaken, die tot ambassadeur in Buenos-Aires is benoemd. Hij schreef
een boek, “Zwischen Befreiung und Freiheit”, dat ik ogenblikkelijk wil lezen en
bespreken. Het beschrijft de moeilijkheden waar Oostenrijk zich na de periode van
Nazi-bezetting, gevolgd door een geallieerde (en dus ook Sovjet-) occupatie van het

13.
14.

Pas later zou het gezantschap tot ambassade worden verheven.
Op 27 november 1953 reeds in het “Algemeen Handelsblad” gepubliceerd.
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land, voor zag geplaatst. Het is duidelijk, dat Oostenrijk het, mede door het beleid
van Gruber sedert 1945, op een “Politik der Mitte” tussen de grootmachten aanstuurt.’

23 november 1953 (dagboek)
‘Wenen,
Gisteren niet Charlotte naar een dienst in de Engelse kerk. We wandelden 's
middags uren door de stad. Ze heeft me alles laten zien. Intens genoten.
Vandaag Gruber's boek gekocht. Op het terras van “Sacher” zitten lezen en
schrijven.
Charlotte's feestje was een “society affair”. Er waren Fentener van Vlissingen's,
een prins Hohenberg zu Schwarzenberg, een nichtje van Coudenhove-Kalergi, graven
en baronnen, maar ik vond een jongen, die Paul Mott heette verreweg het aardigst.
Ik houd niet echt van zo'n avond sterk gekleurd door mensen, die voortdurend theater
opvoeren, met Charlotte in de voorste gelederen.’

24 november 1953 (dagboek)
‘Het vogeltje, Zeiki, zegt nu ook tegen mij: “Zeiki, good boy, come on, give a kiss
to Zeiki in the cage.”
Wandelde veel in de stad vandaag. Charlotte is van mening, dat men in een
liefdesaffaire een alibi nodig heeft.’

25 november 1953 (dagboek)
‘Met Charlotte naar een voorstelling in de Staatsoper van “Don Giovanni” van Mozart.
Zij zag er absoluut prachtig uit en gluurde op een bepaalde, haast vorstelijke wijze,
door haar binocle naar de acteurs en zangers. Ik voel niet zo'n behoefte om de
schminck op hun gezichten van dichtbij te zien. Ik dacht aan Bertie.
Vanmiddag maakte ik foto's in de stad en ontmoette een jongen. Hij vroeg met
hem mee te gaan, maar ik aarzelde. Vanavond was hij ook in de opera. Ik had hem
verteld, dat ik naar de Mozart voorstelling zou gaan. Hij volgde Charlotte en mij
steeds. Hij was blond, met blauwe ogen. Maar goed, het kon me verder niets schelen.
We dineerden met de prins Turn und Taxis.’

26 november 1953 (dagboek)
‘Ontmoette vanmiddag een jongen in de stad, die me mee nam naar zijn flat. We
wandelden naar zijn huis en hij vertelde in extenso, hoe hij een affaire had gehad
met een militair
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van de Amerikaanse militaire politie. Het verhaal wond me wel eniger mate op. Voor
ik het wist had hij mijn broek open gemaakt en ging hij over tot mijn penis zuigen.
Ik stond twintig minuten later weer op straat en voelde me zowel opgelucht als
somber. Inez mocht dit niet doen en een jongen van het trottoir in Wenen wél. Het
klopte niet, alhoewel die jongen, die ik verder niet kende, niet wilde kennen en nooit
meer zou terugzien, natuurlijk wel een andere propositie was dan de ontmoeting met
een mens, met wie je een andere, serieuze relatie wilde bouwen. Het verwarde me
allemaal zéér.
Vanavond was er een afscheids feestje bij vrienden van Charlotte, Graf von Zeilern.
Er was een aantal gasten regelrecht uit de almanak de Gotha.’

27 november 1953 (dagboek)
‘Mevrouw Star Busmann gaf een luncheon voor me “en petit comité”. Ik was een
beetje op haar gesteld geraakt, ook omdat ze 's ochtends aan het ontbijt me iedere
ochtend opgewekt en erg vriendelijk tegemoet trad. Ze zei nu dan ook, dat ze het
gevoel had gekregen “een zoon in huis te hebben gehad”. Vanmorgen speelde ik nog
Beethoven en Chopin. Het klonk heel behoorlijk.
Charlotte bracht me naar het station. Ik had alleen nog geld voor een kaartje derde
klasse, een echte “Affenkaste” zoals mijn vader zou hebben gezegd. Het was druk,
naar en vervelend. Ik had een lange rit voor de boeg naar Amsterdam. Moeders met
jengelende kinderen, en iedereen zat voortdurend te eten en te smakken. Ik ergerde
me groen en geel. Het is beter om een nachttrein te nemen. Ben zo lang mogelijk in
het restauratierijtuig gebleven.’

29 november 1953 (dagboek)
‘Schreef een bedankbrief aan mevrouw Star Busmann en zond haar Aletrino's boek
“Verloren Kronen”, dus over verdwenen vorstenhuizen.’

1 december 1953 (dagboek)
‘Henk kondigde vandaag zijn huwelijk aan met Mimi komend januari. “Jij bent mijn
getuige.” Ik vind dit een bijzonder voorrecht en dat heb ik hen gezegd. Het maakt
me zéér gelukkig.’

2 december 1953 (dagboek)
‘Bezoek aan “Nijenrode” gebracht. Ik had rector Postma namelijk voorgesteld de
oud-gezant D. van der Meulen, met wie
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ik voor het “Handelsblad” een gesprek had gehad, uit te nodigen voor een lezing
voor de studenten. Postma was op mijn voorstel ingegaan en vandaag zou de diplomaat
hier spreken. Ik lunchte met Ir. Damme, de industrieel U. Twijnstra en de heer Asser
van de Lloyd.
In de avond naar een Chopin recital van de Poolse pianiste Barbara
Hesse-Bukowska. Toen ik de kleine zaal van het Concertgebouw verliet werd ik
aangesproken door een jongen, die zei me naar huis te zullen brengen. Eenmaal in
zijn Volkswagen gestapt, wilde hij me zoenen. Ik hield mijn lippen stijf op elkaar
en verzon maar, dat ik een vriend had, van wie ik hield. Als ik eerlijk moet zijn, was
de jongen aantrekkelijk, schoon en eigenlijk precies wat men zich in zo'n geval zou
kunnen wensen. Maar ik had geen enkele behoefte aan contact met hem. Ik geloof
iedere keer weer, dat ik dit soort ontmoetingen permanent moet vermijden.’

10 december 1953 (dagboek)
‘Bezoek aan mejuffrouw Buringh Boekhoudt in Baarn. Ik had haar sommige van
mijn artikelen toegezonden en ze zei, dat mijn stijl goed was. Toen ik vertelde, dat
me tijdens het bezoek van NAVO journalisten was opgevallen, dat soms bekende
Nederlanders me groetten, antwoordde zei: ‘Zo voel ik me nog altijd vreemd, wanneer
ik ergens ben, en de koningin komt naar me toe en vraagt: ‘Hoe maakt u het juffrouw
Boekhoudt?’ Ze wordt zeer in beslag genomen door de opvoeding van Beatrix. Straks
komt daar Irene bij, die eveneens naar de speciale klas van het Baarns Lyceym zal
gaan.
Henk had ik een brief geschreven over zijn aanstaande huwelijk. Hij bedankte me
er voor en zei: ‘Je hebt een heel eigen persoonlijke stijl. Je brief van zondag was
weer erg goed. Na die gelezen te hebben heb ik een half uur zitten nadenken.’
Terwijl ik op de redactie weer aan mijn dagboek werkte, merkte Constandse op:
‘Dat dagboek van je wordt in het jaar tweeduizendtwee nog eens opgegraven en
gepubliceerd om te bewijzen hoe gek de mensen waren in deze tijd.’

12 december 1953 (dagboek)
‘Bezoek aan de familie Schimmelpenninck in Bosch en Duin. We spraken lang over
Wonk.15. De ramp trof hen bijna vijf jaar geleden. De moeder huilde aan het einde
van ons gesprek

15.

Mijn in 1949 in Indonesië gesneuvelde vriend.
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hartstochtelijk. Er is ook immers - als het goed is - geen diepere band denkbaar dan
tussen moeder en zoon. Maar even later corrigeerde zij zichzelf, alsof zij een knop
in drukte, maakte een grapje en we spraken over het aanstaande huwelijk van Ernest
Schimmelpenninck. De aanstaande schoondochter beschreef de vader als “een wijntje,
dat we niet kennen”.’

13 december 1953 (dagboek)
‘Schitterende uitvoering van de “Nachten in de tuinen van Spanje” van Manuel de
Falla met George van Renesse als solist onder van Beinum en het Concertgebouw
orkest. Deze muziek, die tot Mam's lievelingsstukken behoort, werd in 1916 in
Andalusië geschreven. Van Renesse speelde het van blad. Tegen het einde van het
eerste deel, “In de Generalife”, zat hij er enige maten naast, waar de recensent
onmiddellijk in zijn kritiek gewag van maakte: “waar het merendeel van het publiek
-hopelijk - weinig van zal hebben gemerkt.” Critici zijn doorgaans lamstralen.’
De tweede helft van november had ik op een avond op weg naar mijn
grootvader in lijn 16 een ontmoeting gehad met een matroos, een Indische
jongen, John van Haagen. Hij was op weg naar de Rubenslaan om een
boodschap te doen. Ik liep met hem mee en vroeg hem later mee te gaan
om de ‘nassi goreng’ van Sima te proeven, die altijd even heerlijk was.
Hij diende op een oorlogsschip en was het weekeinde thuis bij zijn ouders
in een straat ergens achter de Overtoom. Hoe kon ik in de verste verten
bevroedden, dat door die jongen te leren kennen, die dus verre van
homo-seksueel was, een reeks onthutsende gebeurtenissen zouden volgen,
die zouden worden samengevat in lijvige dossiers die later op de werktafel
van Josef Luns terecht zouden komen, die ze zou gebruiken om mij namens
de Nederlandse regering jarenlang te koeieneren in het meningsverschil
dat ik met hem zou krijgen over het hanteren van de kwestie Nieuw-Guinea.
John had een meisje, één jaar jonger dan hij. Zij was zeventien. Greet
kwam uit de Transvaalstraat in Amsterdam-Oost. Beiden waren kinderen
uit grote gezinnen. Haar vader legde klinkers in de straten van Amsterdam.
Greet gebruikte de meest typische Amsterdamse uitdrukkingen. Iemand
die slap zat te ouwehoeren was voor haar ‘een zeiksnor’. Ze was blond en
fris en stak mooi Hollands af bij haar vriend met zijn zwarte sluikhaar en
donker bruine ogen. Niet lang daarna zou ik buurman worden
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van Harry Mulisch in het rijtje huizen bij het ‘Lido’ waar ik een
penthouse-flat betrok. Wanneer John met verlof kwam, werd mij dan
bijvoorbeeld op zondagmiddag verzocht naar een bioscoopje te gaan, opdat
zij enige uren van mijn flat gebruik konden maken. Wanneer ik, na nog
voor een koffie in het ‘Americain’ te zijn afgestapt, eindelijk na zessen
thuis kwam, zat de deur nog veilig op slot en kwam John vragen of ik niet
naar een tweede voorstelling wilde gaan, omdat het allemaal even prettig
was in mijn coupeetje. Zoiets deed ik dan prompt, wat overigens de band
tussen hem en mij in alle toonaarden verder verstevigde. We werden dan
ook ‘sobat kras’, zoals alléén Indische jongens dit kennen. Hij sliep bijna
alle weekeinden bij me, nadat hij zijn meisje thuis had gebracht. Van seks
was in onze relatie dus geen sprake.
Henk Hofland verbaasde zich over deze nieuwe Indische ster aan mijn
firmament. Van mijn vriendschap niet Martin had hij ook weinig begrepen.
Wat hij zich vooral afvroeg was, waar je met iemand vanuit een totaal
ander milieu en opvoeding of opleiding, ja zelfs werelddeel, in hemelsnaam
over kon praten. Daar had ik niet de minste moeite mee. De vriendschappen
met Martin en John waaiden als een uitzonderlijk frisse wind door mijn
leven. En vooral de band met Van Haagen zou zich steeds verder verdiepen
over de daarop volgende dertig jaren, tot op de dag van vandaag.
Inez Röell reageerde anders op mijn Indische vrienden dan haar moeder.
Dat wil zeggen, zij ging met me mee naar de moeder van Martin in
West-Graftdijk en bewoog zich zo'n dag met het grootste gemak tussen
de broers en zusters met aanhang in dat grote Indische gezin. Ook op Bertie
had zij eigenlijk aardig gereageerd en met John en Greet hebben we samen
veel gelachen. De moeder had ik eveneens met mijn Indische vrienden
geconfronteerd. Mevrouw Röell had zelfs naar Hofland getelefoneerd om
te zeggen hoe verheugd ze was, dat ik na Bertie nu een niethomoseksuele
vriend, Martin, had gekregen. Bij John en Greet viel ze van de ene
verbazing in de andere, omdat deze twee jonge mensen - weer anders dan
Martin - zich er geen laars van aantrokken, dat zij misschien ook nog een
douarière was. Zij stelden zich tegenover haar volmaakt hetzelfde op als
jegens ieder ander, waar ‘Sacko’ kennelijk niet goed raad mee wist. Met
andere woorden, mevrouw Röell had van John en Greet niet terug. Die
situatie amuseerde me ten zéérste.

20 januari 1954 (dagboek)
‘Ik denk, dat Henk in het algemeen geïrriteerd is omdat vast
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is komen te staan, dat Mimi zwanger is. Mag ook wel, lijkt me, na zeven jaar.’

24 januari 1954 (dagboek)
‘Mejuffrouw Boekhoudt kwam me in mijn flat aan de Leidsekade bezoeken. Ze vond,
dat ik in verhouding tot mijn “Handelsblad” salaris veel te duur woonde. Ze was erg
lief. Dieneke van der Meer van Kuffeler kwam me boeren-koppen brengen en later
zei Aunty, dat het bezoek van de jonge dame haar had geboeid, “want het interesseerde
me om te zien hoe jullie jonge mensen met elkaar omgaan”.’

28 januari 1954
‘John kwam. Zijn moeder had “sambal” voor me gemaakt. Hij zat uren en uren te
kletsen over Duitse slagschepen en de Graf von Bismarck, die door 21 torpedo's was
getroffen. Over het gevecht van de “Graf Spee” en waarom hij meer van motoren
van schepen - “die zijn veel zwaarder” - dan van vliegtuigen hield. Margriet van
Erven Dorens liep binnen en er ontspon zich een gesprek tussen hen over de stad
Tanger en opiumsmokkel. Hij wordt binnenkort naar de basis van onderzeeboten in
Rotterdam overgeplaatst, wat hem schijnt op te winden. Voor geen goud ik ooit in
een duikboot...’

29 januari 1954
‘In Lucknow, India is in het oerwoud een wolfs-jongen aangetroffen. Hij is negen
jaar oud en ligt ter observatie in het Ballampur ziekenhuis. Hij is nooit in aanraking
met de menselijke beschaving geweest. Op vlees vliegt hij af als een wild dier. Melk
likt hij op als een hond. Hij heeft een dubbel stel snijtanden.
In Agana op het eiland Guam zijn twee negers, die dienden bij de Amerikaanse
luchtmacht opgehangen, omdat zij een blanke verpleegster uit San Francisco hadden
aangerand. De vrouw was aan de gevolgen van de aanranding overleden. Robert
Burns was 35 en Herman Dennis 25 jaar. Het oude liedje, het niet onder controle
weten te brengen van de driften en opwellingen, die vanuit de sensualiteit naar het
hoofd stijgen. Voor ze ooit een kans hadden de biologie met de werkelijkheid in
evenwicht te brengen waren ze er dus al niet meer.
Vandaag was het een eeuw geleden, dat de schrijver Jan Frederik Oltmans te
Steenderen overleed. Henk Hoflands moeder had een artikel hierover voor mij
meegegeven.
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Omdat ik in mijn artikel vanuit Wenen een benadering van een komende Oostenrijkse
neutraliteitspolitiek had laten doorklinken, had ik vooral van de zijde van Henk die
dagen veel kritiek te verduren. Er werd gesproken over “de vreemde ideeën waarmee
Wim uit Wenen is teruggekomen”. (Er bestaat natuurlijk verder geen twijfel over,
dat na het tot standkomen van het Oostenrijkse vredesverdrag in 1955 - waarbij dus
ook de Sovjet Unie haar strijdkrachten uit het land terug trok - Oostenrijk doelbewust
op een politiek van neutraliteit, zowel jegens het Westen, als jegens het Oosten heeft
afgestevend, een beleid, waar vooral kanselier Bruno Kreisky16. een duidelijk exponent
van is geweest tijdens zijn langdurige regeringsperiode.)
Ik nam Henk zijn domme kritiek zéér kwalijk.’

31 januari 1954 (dagboek)
‘Salaris afrekening van het “Algemeen Handelsblad”: bruto f 229,50, dus ik had
blijkbaar opslag gekregen, en netto f 199,57. Gelukkig zond mejuffrouw Boekhoudt
me honderd gulden en voegde er aan toe: “Ik hoop, dat het je weer een beetje uit de
soep helpt.”
In Aveiro, Portugal werd een 27-jarige vrouw voor een spoedoperatie naar een
ziekenhuis gebracht. Eenmaal op de operatietafel aangeland, bleek de jongedame
een voortreffelijk geconstitueerde man te zijn. Hij vertelde de verbaasde artsen, dat
zijn ouders hem altijd als een vrouw hadden behandeld en opgevoed. Bij de geboorte
was hij reeds als meisje opgegeven.’

5 februari 1954 (dagboek)
‘Lord Montagu of Beaulieu (27), zijn neef, Michael Pitt-Rivers (37) en een journalist,
Peter Wildeblood, staan terecht voor het gerechtshof te Winchester, omdat zij de
korporaal Edward McNally en de soldaat John Reynolds tot ontucht zouden hebben
aangezet. (De affaire deed denken aan het proces tegen Oscar Wilde uit 1895.
Montagu kreeg één jaar gevangenisstraf. In 1986 resideert Edward John Barrington
Douglas Scott Montagu (60) op Blenheim Palace en Woburn Abbey, familie bezit
sedert de 13de eeuw. Blenheim heeft 80 kamers een een terrein van 8.000 acres. Uit
zijn latere eerste huwelijk heeft hij een zoon, Ralph, die de 4de Baron Mon-

16.

Ik zou hem in de zeventiger jaren een aantal malen ontmoeten en interviewen, ook voor
televisie.
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tagu en Lord van Beaulieu zal worden. Hij werkt als grafisch ontwerper bij de BBC.
Montagu heeft van zijn familiebezit een toeristische attractie gemaakt welke jaarlijks
10 miljoen gulden opbrengt. Ook prins Charles en Lady Diana behoren weer tot zijn
gasten. Desondanks verklaarde de Britse edelman onlangs in een Amerikaans blad,
dat hij nog altijd nachtmerries had vanwege het homoseksuele proces 32 jaar geleden.)
Publiceerde een artikel over dr. Alfred Kinsey's derde boek: “Het leven van het
kind.” Stoeiende met een driejarige jongen, stelde Kinsey de volgende vraag: “Speel
je altijd zo met je vriendjes?” De jongen zei, dat hij er van hield. “Speel je ook zo
met je vriendinnetjes?” “Ik stoei niet met meisjes,” was zijn antwoord. Kinsey en
zijn medewerkers kwamen voorlopig tot de conclusie, dat veel kinderen op deze
leeftijd zich bewust zijn van de verschillen tussen de seksen en van de sociale
verhoudingen hieromtrent in de moderne samenleving. Toen ik dit in het
“Handelsblad” schreef probeerde ik me te herinneren, hoe wij speelden als driejarige
jongetjes, maar dat was altijd met elkaar. Wij woonden op “De Horst” dermate
geïsoleerd, dat ik pas de eerste vriendjes zou hebben, die althans mee naar huis
kwamen, na mijn tiende jaar, in de vijfde of zesde klas lagere school.’

10 februari 1954 (dagboek)
‘In de stad had ik een militair ontmoet. Roel Bijkerk, eveneens een Indische jongen.
Hij studeerde psychologie.17. Hij ontmoette ook de meeste van mijn vrienden die
dagen. ‘Jij moet eigenlijk dankbaar zijn, voor dat bijzondere gevoel van intuïtie wat
je hebt. Zo heb je eigenlijk al je vrienden met één oogopslag gevonden. Ook John
van Haagen. Je moet vooral niet denken, dat dit vrouwelijke intuïtie zou zijn, want
een vrouw kent dat soort rake intuïtie niet, zei hij.’

11 februari 1954 (dagboek)
‘Martins zoon is geboren. Hij heet Willy en werd genoemd naar Martins vader, die
in Indonesië zijn leven voor zijn zoon gaf. Ik ben naar West-Graftdijk gegaan.’

24 februari 1954 (dagboek)
‘In Baarn bij juffrouw Boekhoudt gegeten. We hadden hon-

17.

Later zou hij naar de V.S. emigreren en werd hij professor aan een Universiteit van Michigan,
waar ik hem heb opgezocht.
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derd procent contact. Zij sprak ook over Beatrix.18.
Constandse vroeg op de redactie, omdat de tekenaar Behrendt - een vondst van
Henk - aan de telefoon was of we nog een idee hadden voor een spotprent. ‘Zeker,’
zei ik, ‘een uitverkoop tekenen van de spullen van koning Faroek en generaal Naguib
er bij zetten.’ Het idee werd overgenomen. De prent verscheen in de krant onder de
titel: ‘Geprolongeerde veiling te Kairo.’19.

27 februari 1954 (dagboek)
‘De vader van John van Haagen stond voor mijn deur. De ouders waren ongerust
omdat zij lange tijd niets van hun zoon hadden gehoord. Hij zei, dat zijn vrouw en
hij dankbaar waren, dat hij mij had leren kennen, omdat ze zich wel eens in het
verleden zorgen hadden gemaakt om zijn wilde haren, vooral tegenover meisjes.
Later kwam Greet met een dergelijke boodschap. Ik moet zeggen, hoe weinig
vertrouwen ik had in de relatie van Martin met een Hollandse vrouw, zo zeker was
ik er van, dat John en Greet voor elkaar waren bestemd.’

6 maart 1954 (dagboek)
‘Henk en Mimi zijn vandaag getrouwd. Henks moeder zei tegen me: “Kind, wat ben
ik blij dat je er bent.” Ik tekende op het stadhuis als eerste getuige. Hans van Lookeren
Campagne was er ook. Zum R., Henks oude vriendin, was er met haar dochtertje.
Onder de lunch in het Park Hotel was ik net begonnen te spreken over een jongen,
die ik had ontmoet toen Henk me een ferme trap onder tafel gaf, wat kennelijk
betekende van onderwerp te veranderen. Henk met een grijze hoed en grijze
handschoenen was zéér vreemd om te zien. Toen het bruidspaar samen vertrok voelde
ik toch enig verdriet.’

12 maart 1954 (dagboek)
‘Martin vraagt me opnieuw vanuit Korea in Johannes te lezen. Ik probeer het altijd
weer. “Ik zeg u, wie niet door de deur van de schaapskooi binnen komt, maar op een
andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt,
is de herder der schapen. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in
voor zijn schapen.

18.
19.

Ik beschouw het gesprek over de prinses als vertrouwelijk.
Het ‘Algemeen Handelsblad’ zou haar eigen vondst, de tekenaar Frits Behrendt, permanent
aan ‘Het Parool’ kwijtraken.
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Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn: ook die moet ik leiden.”
Ik betwijfel ten zéérste of ik - want wie kan voor anderen oordelen - ooit zelfs
maar de geringste nuance in de beoordeling van wat kan of niet kan aan de hand van
de “Märchen van Jezus” zou hebben opgestoken. Afgezien van het feit, dat ik die
teksten niet te pruimen vind.’
Henk maakt de huwelijksreis naar Parijs. John van Haagen stond op het
punt met Hare Majesteits ‘Zeven Provincieën’ naar de West vertrekken.
Martin was met verlof in Tokio geweest, waar hij blijkbaar een nijpend
gebrek aan seks aan de frontlijn in Korea in de uitgaanskwartieren had
ingehaald. Ik droomde regelmatig van hem. Mevrouw Röell informeerde
me, dat Inez een nieuwe amice had, een prins de Bourbon. Bertie danste
meer dan ooit te voren. Op een feest bij Margriet van Erven Dorens
ontmoette ik Iris Lulofs, een meisje, dat met de Amerikaanse fotograaf
Leonard Freed was gekomen, maar na afloop met mij mee naar de
Leidsekade ging en bleef slapen.
Mijn ouders waren inmiddels van Kaapstad naar Port Elisabeth verhuisd,
waar mijn vader zich opnieuw met een fabriek bezig hield, die ditmaal tot
het Honig concern behoorde. Ik vond dit een verdrietige ontwikkeling
voor hen. Tenslotte waren ze naar Zuid-Afrika gegaan om bij mijn broers
te zijn. De verhuizing bracht dus toch weer een scheiding tot stand.

1 april 1954 (dagboek)
‘Lang gesprek met de psycholoog Roel Bijkerk over de vraag hoe het in zijn werk
gaat om datgene te beleven wat we moreel of fysiek niet werkelijk hebben ervaren.
Neem muziek. Hoe ervaart degeen, die nooit uit een cello met vibratie een gedragen
toon heeft proberen te halen, muziek? Ontstaat werkelijk contact niet pas wanneer
men door een waarachtige beleving wordt geroerd? Maakt dit de ervaring niet
bewuster, doorleefder, dieper?’
Mijn flat op de Leidsekade had ik moeten opgeven. Deze was te duur
geworden. Ik verhuisde voor de zoveelste maal naar een hospita, ditmaal
aan de Keizersgracht dicht bij de Spiegelstraat. Ik zag nog altijd bij lange
na geen kans om rond te komen van minder dan 200 gulden in de maand.
Weekeinden in mijn ouderlijk huis waren er niet bij, want dat stond immers
in Port Elisabeth! Ik zond mijn ouders daarom nogmaals een overzicht
van mijn situatie, waarbij ik benadrukte alles op alles te zetten
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om in de journalistiek iets te bereiken, maar dat mijn levensomstandigheden
me constant in hoge mate enerveerden. Een kopie van mijn brief naar
Zuid-Afrika zond ik aan mejuffrouw Boekhoudt. Zij antwoordde:
‘Ja, wat moet ik daar van zeggen? Het is zo moeilijk en zo gevaarlijk om een oordeel
uit te spreken, wanneer je altijd maar de ene partij hoort. Ik ben echter geneigd om
aan jouw zijde te staan. Het enige wat ik van je ouders zelf heb ervaren was volkomen
negatief. In de tijd dat ik je regelmatig les gaf, bepaalde het contact tussen je ouders
en mij zich tot het correct betalen van de rekeningen, die ik zond. Maar nooit hebben
zij getracht mij te spreken, wat toch bijna alle ouders, wier kinderen ik les geef, doen.
Dit was inderdaad van hun kant een gebrek aan belangstelling voor hun kind.20.
Wanneer je je ouders een tekortschieten van liefde verwijt, heb je waarschijnlijk
gelijk. Ze hebben nooit begrepen, dat je naar hun liefde hunkerde. Wat jouw
tekortkomingen tegenover je ouders zijn, kan ik niet beoordelen, want daarvoor zou
ik hun grieven moeten kennen’.
‘C'est alors qu'une âme en proie aux incertitudes mortelles, sent vivement
le besoin d'un ami: mais pour un amant, il n'est plus d'ami... Stendhal’.
In Zuidoost-Azië woedde de strijd tegen de resten van het Franse
kolonialisme. De V.S. leverden meer dan 90 procent van de wapens en
uitrusting en droegen 60 procent van de kosten. Frankrijk leverde het
kanonnenvlees, inbegrepen die Aziaten, die aan Franse zijde vochten. Ik
was, mede door de aanwezigheid van Martin aan het Koreaanse front zéér
met de Vietnamese kwestie begaan, en werd er door Henk om
beridiculiseerd. De Amerikaanse ambassade in Den Haag stuurde de
redactie het meest verschrikkelijke foto-materiaal, wat ik ooit had gezien.
Opnamen van massagraven, maar ook van groepen jonge Amerikaanse
militairen, die nog in hun uniformen gekleed met de handen op de rug
gebonden, werden neergemaaid en gebajonetteerd. Ik zei dan tegen mezelf:
‘die jongen is zonder twijfel de Martin van een moeder, een meisje of een
vriend’, en kon er niet van slapen. Er was natuurlijk geen sprake van, dat
dergelijke foto's in de krant werden opgenomen. Ik noteerde in mijn
dakboek:

20.

Volgens mij geneerden mijn ouders zich voor de toestand waar ik in was. Bovendien zou
mijn vader, in mijn moeders bijzijn, tegenover Aunty evenmin mijn zijde kunnen kiezen.
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‘Het “Handelsblad” is toch eigenlijk maar een lokaaltje. Zoveel van het nieuws kan
niet mee en moet er uitblijven. De redactie buitenland krijgt veel te weinig ruimte.
De berichten over de verschrikkelijke oorlog in Indo-China worden gehavend of
geschrapt. Hoe doet de “Herald Tribune” het dan met zo weinig pagina's? Ook wordt
dikwijls geredeneerd: dit heeft er gisteren al ingestaan, de lezers weten nu wel hoe
erg het is.’
Ik vond een brief van 25 mei 1895 van de Weense psychiater Sigmund
Freud, waarin hij zich beklaagde over zijn vele werk, soms elf uren per
dag, en waarin hij stelde dat een man als hij een hobby nodig had, ‘een
alles consumerende passie, of om in Schiller's woorden te spreken: een
tiran’. Hij vervolgde:
‘I have found my tyrant, and in his service I know no limits. My tyrant is Psychology:
it has always been my distant beckoning goal and now, since I have hit on the
neuroses, it has come so much the nearer. I am plagued with two ambitions: to see
how the theory of mental functioning takes shape if quantative considerations, a sort
of economics of nerve-force, are introduced into it: and secondly, to extract from
psychopathology what may be of benifit to normal psychology. Actually a satisfactory
general theory of neuro-psychotic disturbances is impossible, if it cannot be brought
into association with clear assumptions about normal mental processes...’
(vervolg dagboek):
‘Ik sprak er met Roel Bijkerk over, want de onaanwijzbare, onzichtbare
communicatie tussen mensen blijft me boeien. Hij gelooft, dat tegen het jaar 2.000
de Psychologie van veel groter belang zal zijn dan de waterstofbom.
Gide verscheurde wel eens een pagina van zijn dagboek. Onbegrijpelijk. Wil er
over nadenken.’

24 april 1954 (dagboek)
‘Amerikaanse Globe Masters vliegen in allerijl nog meer Franse militairen van parijs
naar Saigon. Premier Nehru van India heeft ze verboden over het grondgebied van
India te gaan. Er wordt nu via Colombo op Sri Lanka gevlogen.
John van Haagen heeft kans gezien niet naar de West mee te gaan en zit bij de
onderzeedienst in Rotterdam. We gingen in het ‘Americain’ eten en zaten uren te
praten over zijn background en ideeën. Hij vertelde:
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‘Mijn vader was in Indië zijn eigen baas. Zijn motorfiets en zijn geweer waren alles
voor hem. Hij nam juist mij altijd overal mee. Niemand mocht aan me komen. Van
de wereld trok hij zich verder niets aan. Hier in Holland is alles dus heel anders. Hij
heeft geen ruimte en reageert zijn teveel aan energie af op vrouwen. Ik neem het hem
niet kwalijk, maar ik vind het verschrikkelijk voor mijn moeder. Ik had hem een keer
met zo'n vrouw betrapt. Hij vroeg me later of ik het Mammie had gezegd. “Dat heb
ik niet gedaan,” zei ik hem, “want ik wil haar niet nog meer verdriet doen. Maar kan
Pappie niet proberen dat te laten?” Hij wilde me toen slaan, maar hij begreep meteen,
dat ik nu oud en sterk genoeg was om terug te meppen.
Ik ben altijd gelukkig om mijn moeder blij te maken. Je moest eens weten wat ze
eerst in Indië en later hier in Holland heeft meegemaakt. Soms had ik het dermate
met haar te doen, ook toen ze in verwachting was van Tonny, dat ik van school
spijbelde om haar te kunnen opvrolijken. Mijn vader was dan bij andere vrouwen.
Mijn moeder en ik staan dicht bij elkaar, net als jij en ik trouwens. Na mijn ouders
vertrouw ik jou het meeste van iedereen.’ Ik observeerde, dat zijn anders twinkelende
ogen bij dit verhaal een intense droefheid uitstraalden, welke me roerde. ‘Tonny,
mijn kleine broertje, is nu mijn grootste zorg. Er was een box voor hem nodig, dus
ik heb het geld voor mijn nieuwe uniform eerst gegeven. Hij is mijn ‘tjoetjoek.’21.
Hij liet er op volgen: ‘Kijk, “pal”, ik wil niet, dat de mensen medelijden met me
hebben, dus praat ik nooit over mezelf of mijn familie-omstandigheden. Ik heb geleerd
op mezelf te bouwen. Als je zoveel ellende, werkelijke ellende, hebt meegemaakt
als ik, word je wel zo. Achter mijn vrolijkheid zit veel verdriet. Jou heb ik in het
begin ook ontweken, omdat alle mensen nu eenmaal egoïsten zijn. Maar nu weet ik,
dat ik nooit meer iemand zal ontmoeten, die zo onbaatzuchtig mijn vriend zal zijn.
Mijn vader zei laatst zelf: Wim is geen “belanda”, dat kan niet en dat is ongeveer
het grootste compliment, dat hij je kan maken.’
Hij bleef slapen. Ik wandelde in de vroege ochtend met hem mee naar Centraal
Station.

28 april 1954 (dagboek)
‘Cila Schimmelpenninck trouwde vandaag met een ritmeester van de huzaren, F.H.
Dóolleman. Ik woonde de dienst in

21.

Indonesisch voor (letterlijk) kleinkind.
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de kerk te Den Dolder bij. De moeder van Cila's eerste verloofde, mevrouw Van
Stirum, was ook aanwezig. Hij sneuvelde in de meidagen van 1940. Alle mensen die
ik vroeger bij de Schimmelpennincks ontmoette waren aanwezig, Oom Piet Hooft
Graafland, Oom Van den Bosch, de Rutgers van Rozenburgs uit Baarn, mevrouw
Den Tex, de Steengrachts, maar gelukkig ook de tuinman en mevrouw Cornelissen,
de lokale melkboer en de groenteboer. Ik dacht veel aan de gesneuvelde Wonk
Schimmelpenninck en vroeg me af wat er deze dag in zijn moeder werkelijk om zou
gaan. Twee rijen huzaren vormden een erehaag onder aanvoering van een cornet met
een aantrekkelijk gezicht.’

1 mei 1954 (dagboek)
‘Elseviers zoekt een bureauredacteur met een aanvangssalaris van 450 gulden. Ik
denk er over. Ik moet meer verdienen.’

5 mei 1954 (dagboek)
‘De toestand in Dien Bien Phoe is totaal hopeloos. Het fort wordt door een
overweldigende strijdmacht onder de voet gelopen. Ik krijg het er koud van. Generaal
de Castries, de garnizoenscommandant, heeft de geïsoleerde artilleriepost “Isabelle”
bevel gegeven om zonder aarzelen vuur te leggen op zijn eigen commandopost,
indien deze zou worden ingenomen. De communisten zijn nog slechts “vier
voetbalvelden” van zijn hoofdkwartier verwijderd. De golven aanvallers, die luidkeels
gillen en door sterke rijstwijn blijkbaar tot alles in staat zijn, worden bij duizenden
neergemaaid, maar met het onmetelijke mensen-depot van China als reserve, komen
er altijd weer meer en meer. Het is van een onvoorstelbare beestachtigheid en
onbeschaafdheid waar het verstand bij stil staat.
Hoofd-redacteur H.M. Planten publiceerde vandaag een lang, pro-westers
hoofd-artikel, “Bolwerk”, waar ik het hartgrondig mee eens ben.22. Ik vrees, dat
Constandse zijn haren uit zijn hoofd trekt bij dergelijke geschrijf.
De communistische soldaten, in hun grijsgroene uniformen, werden in Vietnam
tot wandelende ammunitie-arsenalen gemaakt. De explosieven zaten in een band om
hun borst en bestonden uit plastic handgranaten en andere explosieven. Tegen die
mentaliteit is niet te vechten. En dat terwijl dit in
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Indo-China gebeurde, redekavelde de Tweede Kamer in Den Haag dezer dagen over
de gevaren van hondsdolheid. Zelf ben ik voor die jongens in Dien Bien Phoe kaarsen
gaan brangen in het Begijnenhofje.’

8 mei 1954 (dagboek)
‘Ik vocht met redacteur Parée, overigens een goede vriend, om de slag om Dien Bien
Phoe behoorlijk geïllustreerd te krijgen. Oorlogsplaatjes neem ik niet zo lang ik op
deze stoel zit,’ antwoordde hij.
Mijn huisarts en vriend Cees Bellaar Spruyt bezocht me. Hij zei: ‘Je draait iedereen
om je vinger, alleen Bertie schijnt met je te kunnen doen wat hij wil.’ Misschien was
dat waar. Misschien ook niet.
Toen ik Bellaar uitliet, stond een buurjongen van de Keizersgracht, B.V. juist voor
mijn deur. Ik had hem wel eens gezien, een bonk van een jonge kerel, veel spieren
en abominabele mond, lelijk en ergens een ‘crazy guy’. Hij vertelde zeven maal in
een gekkenhuis te hebben gezeten en dat hij in staat was mensen dood te ranselen.
Hij had eens een hond, die hem had gebeten, in tweeën getrokken en met een bok
gevochten en diens nek gebroken. Hij verloor vier kiezen bij het openbreken van een
gevangenisdeur (op de schroeven) en werd door zijn vader als jongen naar Duitsland
ontvoerd. ‘Niemand komt aan mijn moeder,’ verzekerde hij me.
Hij zei het liefste seks te hebben met Indische vrouwen. Hij werd in
Nederlands-Indië bij de politionele acties drie maal gewond. In een ziekenhuis in
Indonesië had hij een Indische jongen, die niet meer kon praten, in vijf maanden aan
de praat gekregen. Hij had terugkomend in Amsterdam eerst een Surinaamse makker
gehad, maar die had een gouden ring van hem gestolen. Toen hij dat ontdekte en
toen de Surinamer bovendien bekende homo-seksueel te zijn, had hij hem vijf étages
naar beneden geranseld en hem daarna met zijn gezicht over de straatstenen getrokken.
Ik vroeg op dat moment: ‘Waar is die jongen nu?’ ‘In een gekkenhuis. Daar heb ik
wel voor gezorgd. Hij was een dief, had een paar kinderen verkracht, had met jongens
geleefd en daarna een moord gepleegd.’
Ik was inmiddels bang van hem. Het was bovendien laat geworden. ‘Ga maar in
bed,’ zei hij. Dat wond hem blijkbaar op, want nadat hij had onderstreept altijd
paardevlees te eten, en na een opmerking te hebben gemaakt mij een aardige krullebol
te vinden, plofte hij met enorme kracht boven op
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me en ging behoorlijk te keer. ‘Je hebt een leuk smoel eigenlijk,’ zei hij, tenslotte
tot rust gekomen. Toen begon hij me vriendelijk te masseren. ‘Ik zal je wel eens
spieren geven. Ik zie aan je “body” dat je veel aan sport hebt gedaan.’ Ik stelde voor,
dat ik hem dan in ruil Engelse les zou kunnen geven. ‘Als ze B. kwaad maken,’
verzekerde hij me bij het weggaan, ‘nou, dan sla ik door eiken deuren heen. Ik oefen
iedere dag mijn vuisten op de muur.’ Ik was blij, dat hij vertrokken was en ik zou
hem nooit meer zien.
‘L'Amour est le miracle de la civilisation,’ schreef Stendhal.’23.

9 mei 1954 (dagboek)
‘Het is met Dien Bien Phoe gedaan. Generaal Cogny heeft dit bevestigd. De Castries
had gezegd tot de laatste man te zullen doorvechten. Generaal Cogny antwoordde
op veilige afstand van het afschuwelijke strijdtoneel: “Akkoord. U vecht dus tot het
einde door. Er zal dus geen sprake zijn van het hijsen van de witte vlag na Uw
heldhaftige tegenstand.” De Castries: “Akkoord. We zullen tot het laatste strijden.
Au revoir mon general. Vive la France!”
Het is moederdag. Het ruisen van de bomen, die nu in de winden van mei staan
te ontluiken, doet me denken aan de heerlijke tuin op “De Horst” waarin de vogels
altijd druk met elkaar in gesprek leken. Ik heb hier een kamer op de tuin en in het
hartje van Amsterdam met zelfs iets van bomen. Ik lees “Halfbloed” van Johan
Fabricius.
Op het “Lido-terras” vanmiddag was de oudere dame met het hoog blonde haar
en het houten been er weer. Zij werd als steeds vergezeld door twee jonge kerels,
één blond en “beautiful”, de ander een neger, gespierd en eveneens een schoonheid.
Ik deed of ik las, maar ik bleef ze tot in de details nauwkeurig observeren. Die
triarchie, daar zou ik wel eens in willen duiken, om te weten wat daar allemaal
werkelijk aan de hand is en gebeurt.’

10 mei 1954
‘Ben naar de aula van de Utrechtse Universiteit gegaan om de eerste openbare les in
medische psychologie van mijn Oom Poslavsky bij te wonen. De aula vervulde me
eigenlijk met weerzinwekkende gevoelens van achteruitgang en decadentie. Uit een
zijkamer kwam me een bedwelmende stank
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tegemoet, alsof het vertrek in geen jaren was schoongemaakt.
Lex benadrukte in zijn bijzondere college, dat de hedendaagse geneeskunde zich
opnieuw op de totaliteit van de mens richtte en de patiënt probeerde in zijn volle
menselijkheid te benaderen. Het ging in het bijzonder over diepgang in de arts-patiënt
interactie, waarin deze tot een gemeenschappelijk inzicht in de stoornis van de patiënt
moeten komen en tot overeenstemming moeten geraken over hoe nu verder te gaan.’

11 mei 1954
‘Prachtig concert van het Residentie Orkest met Willem van Otterloo. “La Mer” van
Debussy en Alexander Brailowsky speelde het tweede pianoconcert van
Rachmaninoff. De criticus, ad interim, in de krant kraakte de solist natuurlijk weer
af. Hij zou het concert als “routinier” hebben gespeeld, die zijn zaken kende en zeker
was van zichzelf. Maar Rachmaninoff had niet alléén bravour maar ook poëtische
gevoeligheid nodig.
Ik keek naar het smoel van de criticus, met zijn blocnote in de hand, weggemoffeld
tussen het publiek en dacht: “Zou de man één noot kunnen spelen?” Dan wist hij dus
waarschijnlijk niet waar het echt over ging.’

12 mei 1954
‘Mevrouw Roëll belde. Iemand had me in het Concertgebouw gadegeslagen en haar
getelefoneerd om te zeggen, dat ik een aansteller was. “Dat mag je nooit van Wim
zeggen,” had zij geantwoord, “want in muziek is hij zo wáár...” Toen ze mij dit zei,
dacht ik: “Dat heeft ze tenminste wél begrepen.” De poes van de hospita brengt weer
een vogeltje mijn kamer binnen. Ik vind dat een rot gezicht en kan poezen absoluut
niet luchten, nooit.’

13 mei 1954,
‘Telefoongesprek met Inez Röell in Lausanne. Ze was geestig als altijd. Ze zei: “Ik
voel me zeeziek, als op een schip, zo heerlijk vind ik het om met je te praten.” Vroeg
maar niet naar de prins van Bourbon, omdat de moeder Netty von Baumhauer
gebruikte om Inez jegens mij in staat van jalouzie te brengen en de prins om mij te
verontrusten. Mevrouw Röell stelde voor, dat ik Inez per vliegtuig in Zürich zou
gaan afhalen.’
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14 mei 1954
‘Mevrouw Röell zegt me het volgende: ‘Vannacht is mijn ziel zo met je bezig geweest,
ik heb je helemaal gehad. Dat kan niemand mij in ieder geval meer afnemen. Zoals
ze in Indië zeggen (ze ging nu op die toer), als je slaapt verlaat een vogeltje je mond
en keert weer terug als de droom voorbij is. Alléén bij de dood blijft het vogeltje
voor goed weg.’

18 mei 1954
‘Mevrouw Röell had naar de krant gebeld. Denkende met mij te zijn verbonden,
maar ze kreeg Henk Hofland, zei ze: ‘Dit is restaurant “Uit-en-toch-Thuis”. Kom je
vanavond om zeven uur bij me eten?’
Ze had alles minutieus voorbereid. Ze hield een lange monoloog over de liefde.
Het deed er niet toe of iemand al oud was, de liefde kende geen grenzen. Haar affectie
voor mij was compleet zonder ook maar één moment aan lichamelijkheid te denken.
Daarop vroeg ze me met Inez te telefoneren, wat ik deed. Als toetje voor de avond
kreeg ik het door Godfried de Groot gemaakte portret van Inez.’24.

20 mei 1954
‘Om 15.00 uur een gesprek met hoofdredacteur W.G.N. de Keizer van “Elseviers”.’

24 mei 1954
‘Bracht 20 rozen aan Martins moeder in West-Graftdijk, omdat hij vandaag jarig
was. Hij is 29 jaar geworden. Ik schreef hem zojuist de 164ste brief naar Korea.
John van Haagen heeft van koper een duikboot voor me gemaakt, die ik als
briefopener kan gebruiken. Ik ben er zeer dankbaar voor.
Constandse belt zijn vrouw de laatste 25 jaren iedere dag tegen het middaguur.’

26 mei 1954
‘De Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium heeft de eer U uit te
nodigen tot bijwoning van een herdenkingsplechtigheid van de 103de Dies Natalis
van het Amsterdamse Studenten Corps. Zijne Excellentie Mr. J.M.A.H. Luns heeft
zich bereid verklaard op deze bijeenkomst over de Buitenlandse Dienst te spreken,’
aldus luidde de invitatie.

24.
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Ik ben er met Eugenie Drabbe naar toe gegaan. We zijn onmiddellijk na de rede van
de Minister vertrokken en hebben Luns ‘and his bunch of half-wits’ achter ons laten
liggen. Met twee milk-shakes in de Carlton corner weer wat op verhaal gekomen.
Thuis komend wachtte John in mijn kamer op ons. Eugenie scheen hem aardig te
vinden. Toen ze op de fiets stapte zei ze nog: ‘Je buitenissigheden zijn de luxe van
je neurose. Waar zou Rilke gebleven zijn na een psycho-analyse!’
Van mijn moeder, met wie ik evenals met mijn broer Theo zeer regelmatig
correspondeerde, ontving ik weer een lieve brief. Ik had namelijk gemeld,
er in te zijn geslaagd geleidelijk aan weer civiele betrekkingen met
grootmama en tante Jetty te creëren. Want na de gemankeerde reis naar
Kaapstad - die mevrouw Poslavsky aanvankelijk had voorgeschoten - was
ik geruime tijd door twee van de drie familiegorgonen afgeschreven
geweest. Maar nu was Medusa zelf er weer toe over gegaan me naar Zeist
uit te nodigen. Mam schreef:
‘Ik ben enorm blij, dat je weer op goede voet staat met grootmama en tante Jetty,
want die beiden beteken voor mij enorm veel, zijnde mijn Moeder en mijn “pal-sister”.
Je begrijpt het misschien niet helemaal, maar ik denk, dat het komt, omdat je ze niet
in je jeugd hebt gekend, zoals ik, en het leven verandert ieder mens op den duur.
Maar ik, die zoveel goede jaren met ze heb geleefd, kan ze alleen maar zien in verband
met een halve eeuw lief en leed. Niets kan mijn gevoelens voor hen veranderen. Ik
hoor bij hen, en daarmee uit.’
Ook waarschuwde ze me voor verandering bij het ‘Handelsblad’ en vroeg zij zich
af of ik niet teveel tegelijk wou, zonder tevreden te zijn met wat ik had. ‘Denk er
maar aan, Wim, “Qui trop embrasse, mal étreint”!’
Mijn hospita op de Keizersgracht had de laatste weken een barrage van
telefoons gekregen, steeds van andere dames, maar allemaal namen uit
mijn directe omgeving of verleden, tot en met Schimmelpenninck en Van
Suchtelen toe. Het ging allemaal over John van Haagen, met wie ik een
homoseksuele verhouding zou hebben. De hospita had het punt bereikt,
dat ze me vroeg weg te gaan. Ik was des duivels, want ik was er zeker van,
dat mevrouw Röell de ‘deus ex machina’ achter deze acties was, en dat
terwijl ze me herhaaldelijk inviteerde te komen dineren en
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dan steeds probeerde tevens telefonisch contact tussen haar dochter en mij
tot stand te brengen. Ik verhuisde dus ditmaal naar de Vondelstraat.
Nettie von Baumhauer was het geheel met mijn analyse inzake Röell eens
en introduceerde me bij advocaat Mr. H.M. Voetelink. Ik vroeg hem in
godsnaam een methode te verzinnen, om me te verlossen van het gelazer
met de douarière. Hij hoorde mijn relaas verbaasd aan en zei vrijwel
meteen: ‘Toch krijg ik de indruk, dat u die dame zelf iedere keer weer
aanhaalt.’ Hij had natuurlijk ook gelijk. Mevrouw Röell was voor mijn
gevoel langzamerhand een schoolvoorbeeld van het samengaan van haat
en liefde in een en dezelfde relatie.

31 mei 1954 (dagboek)
‘Zéér vertrouwelijke en intieme reis naar mejuffrouw Buringh Boekhoudt in Baarn.
Ze leeft zo intens met al mijn perikelen mee. Soms krijgt ze tranen in haar ogen. Zij
was van mening, dat ik een vrouw nodig had, die me juist in deze moeilijke tijd steun
zou kunnen geven. Ik zei op het standpunt te staan eerst te willen uitzoeken wie ik
was en wat ik wilde alvorens opnieuw een vrouw in dit spel van “tiddleywinks” met
mijn brein te betrekken.
Ik vertelde haar ook het levensverhaal van John van Haagen. Ze luisterde met
diepe aandacht.’

1 juni 1954
‘Droomde, dat er een brief van “Elseviers” was. Ik kon door het nog gesloten couvert
de woorden lezen, “tot onze spijt”...’

2 juni 1954 (dagboek)
‘Zeer geachte heer Oltmans,
Naar aanleiding van uw sollicitatie moeten wij U tot onze spijt meedelen, dat wij
althans voorlopig niet tot uw aanstelling kunnen overgaan.’
W.G.N. de Keizer’

10 juni 1954 (dagboek)
‘Vandaag ben ik 29 jaar geworden. Er waren brieven van mijn ouders en Theo, van
iedereen. Toen ik aan een antwoord naar Afrika begon, werd ik door verdriet en
tranen overmand.’
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‘Homoseksualiteit is zo oud als de mensheid. De Griekse oudheid, Plato en Sappho,
beschouwde homoseksuele liefde
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als een eerbare en acceptabele affaire. De christelijke samenleving, waarin Oscar
Wilde leefde, zond hem voor zijn homoseksualiteit naar de gevangenis. “Sodomy”,
of homoseksuele handelingen tussen mannen, zijn in de V.S. in de meeste staten
volgens de boeken nog altijd verboden. Dit, terwijl dr. Alfred Kinsey constateerde,
dat niet minder dan 37 procent van de Amerikaanse mannen tussen de adolescentie
en de ouderdom enige openlijke homoseksuele ervaringen had gehad. Voor vrouwen
was dit cijfer 28 procent. En in Londen spelen dezer dagen twee geruchtmakende
affaires: tegen de eminente acteur Sir John Gielgud en tegen Lord Montagu of
Beaulieu. Lord Ammon heeft tijdens de behandeling in het House of Lords gezegd:
“Vroeger werd homoseksualiteit als zonde beschouwd, tegenwoordig wordt liefde
tussen mannen als een complex opgevoerd.” Lord Winterton gaf Sigmund Freud,
“wiens ideeën onbeschrijflijke schade hebben toegebracht aan de christelijke wereld”,
de schuld van alles. Intussen heeft de moderne psychiatrie een genuanceerder
benadering uitgewerkt. Dr. Karl M. Bowman van de California Medical School en
de Langley Porter Clinic in San Francisco schreef een boeiende analyse. Hij
differentieert om te beginnen tussen “overt homo-sexuals” en “latent homosexuals”.
De eerste groep, de openlijke homoseksuelen, bedrijven dus recht toe recht aan seks
met andere mannen. Latente homo's zijn die mannen, die wel het verlangen naar
andere mannen kennen, maar dat verlangen onder controle hebben, of het zijn mannen,
die naar buiten toe zeggen van homoseksualiteit te walgen, maar onbewust wel
degelijk een drang naar homoseksuele handelingen bezitten. Deze laatste groep
verraadt zichzelf dikwijls door nichterig gedrag ondanks geforceerde “macho”
attitudes.
Het lijkt me, dat er tussen heteroseksueel en homoseksueel gedrag een aanzienlijk
gevarieerder aantal gradaties ligt dan professor Bowman in zijn 15 pagina's tellende
brochure weergaf. Alfred Kinsey heeft een zeven punten schaal tussen deze twee
uitersten bedacht, met ergens middenin diegenen, die zowel tot heteroseksueel als
tot homoseksueel gedrag in relatie tot anderen komen.
“Newsweek” bemoeit zich met deze affaire en postuleert, dat jongens van negen
jaar een homoseksuele fixatie oplopen wanneer zij een “slappe” vader hebben.
Wanneer dan bovendien de moeder niet de “warmte” biedt waar het kind zo dringend
behoefte aan heeft is de toekomstige homoseksueel kant en klaar. Het zal wel
gecompliceerder zijn dan dat.’
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10 juni 1954 (dagboek)
‘Reisde naar Rotterdam en haalde John af bij de Onderzeedienst in de Waalhaven.
Daarna pikten we Henk Hofland thuis op in Kralingen en gingen naar Henks woonboot
in Amsterdam, waar Mimi en Greet op ons wachtten.
Zo vierde ik mijn 29ste verjaardag. Ik sprak ook met Henk alléén, die vertelde,
dat Constandse op de woonboot was komen kijken en aardig over me had gesproken.
“Hij zei zelfs door jou hele andere ideeën over homoseksualiteit te hebben gekregen.”
Ik nam dit voor kennisgeving aan, maar dacht, zou jij, Henk, ooit mij kunnen volgen
in wat ik werkelijk voor jou, of voor Johnny - zelfs voor Bertie - voel, want daar
staat seks vele banen om de zon buiten.
Henk was het overigens met me eens, dat het beleid op het “Handelsblad” niet
best was. Ook hij beklaagde zich erover, dat meer dan de helft van het internationale
nieuws niet meeging ten gunste van nationale perikelen “en andere onzin”. Hij was
het er ook mee eens, dat het beter was niets te zeggen, want dat je er onmiddellijk
uit zou vliegen. Ik vertrouwde hem toe besloten te hebben per eerste de beste
gelegenheid uit mezelf te vertrekken.
Hij zei, dat hij Martin veel aardiger vond dan John en dat hij in de duikbootjongen
een 19-jarige branie zag. Dit bracht ons op de homoseksualiteit, op Truman Capote
en op Kinsey. Ik probeerde hem uit te leggen, dat al hield ik er bijzonder diep gevoelde
emoties voor vrienden op na, inbegrepen hem zelf, hij het beste dan wie ook kon
weten, dat dit niet automatisch betekende dat men ook praktizerend “miet” behoefde
te zijn. Mimi viel in de rede en zei: “Ik kan het niet helpen, maar ik vind aan zowel
Martin als John een luchtje.” Dat deed voor mij de deur dicht. Ik stapte spoedig op.’

17 juni 1954 (dagboek)
‘Opnieuw gesprek met Mr. H.M. Voetelink om wat aan de intrigues van mevrouw
Röell te doen. Hij zal met haar advocaat, Mr. E. Heldring spreken.
Sprak met Constandse over mijn salaris. Hij zegt, dat Henk en ik geen verhoging
kunnen krijgen, maar Henk heeft nog steeds zijn ouders achter zich en is bovendien
enige zoon.’

18 juni 1954 (dagboek)
‘Droomde van een homoseksuele orgie ergens in Marokko. Aan de ene kant van mij
lag een Marokkaan. Aan de andere zijde John. Het wordt misschien nu toch wel
dringend, dat ik
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een vrouw vind.
Constandse zei vanmorgen: ‘Oltmans leeft nog in de 18de eeuw. Hij zou dan een
bendehoofd zijn geweest met een eigen legertje. Hij zou overlopen en zich laten
kopen door een andere vorst. Hij zou dan aldaar druk intrigeren aan diens hof. Dat
zou hein het soort levendigheid hebben opgeleverd, waar hij zo dringend behoefte
aan schijnt te hebben. Bovendien zou hij dan veel tijd hebben gehad voor zijn seksuele
experimenten. In elk geval staat voor mij vast, dat Oltmans niet in deze tijd past.’

20 juni 1954 (dagboek)
‘Ik wist hoe laat John met de trein naar Rotterdam zou vertrekken; namelijk om 22.10
p.m. van C.S. Greet bracht hem weg. Ik sloop ergens anders in dezelfde trein en
verraste hem dus. John zei: ‘Zoiets heb ik nog nooit beleefd, Willem Oltmans stomweg
door persen, dat moet ik opschrijven.’ We hadden een lang gesprek. Hij zei: ‘Ik heb
altijd mijn beslissingen zelf genomen. Ik ben niet gewend op een ander te steunen.
Ik los alles liefst zelf op. Mijn vader voelt nu een zekere naijver met jou, want hij
wil me zelf en alleen zonder jou opvoeden. Maar ik ben nooit met een jongen zo
vertrouwd geweest als met jou. Ik zou ook niet zoveel met je samen zijn, wanneer
ik dat niet zelf wilde. Mijn vader wil zelfs naar Haarlem verhuizen en hij schijnt nu
onze band moeilijk te kunnen verwerken. Maar hij staat er buiten. Het komende
weekeinde ben ik drie dagen vrij en ik logeer bij jou.’
Altijd als John vertrok belde de moeder de volgende dag op of alles goed was
geweest. ‘Was hij niet brutaal, Wim?’
Mijn hospita in de Vondelstraat vond het idioot, zei ze, dat John, die nog
minderjarig was zoveel bij mij bleef slapen. Ik antwoordde, dat zij Greet anders een
aardig meisje scheen te vinden. ‘Dat doe ik ook,’ zei ze, ‘maar dat neemt niet weg,
dat de mensen gaan praten, dat die jonge matroos altijd bij u slaapt. Dat kan toch
niet?’
Ik keek maar weer uit naar een nieuw adres. Constandse meende dat ik in
de 18de eeuw leefde, want wat vandaag aan de dag de gewoonste zaak
van de wereld is, waar niemand verder enige aandacht aan besteed was in
die tijd hoogste zonderling gedrag voorzien van het etiket ‘homoseksueel’.
1 Juli 1954 trok ik in een appartementje in de Carlton flat in de Vijzelstraat.
Er was uiteraard een hospita, daar ontkwam ik nu eenmaal niet aan, maar
ik had een privé opgang en was, dacht ik

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

46
aanvankelijk, nu niet meer te controleren. Maar helaas. Het balkon van de
mevrouw liep door en sloot aan op mijn balkon. Dit was een gemak
wanneer er telefoon was, waarvoor ik dan naar haar flat moest lopen, maar
het was een ongemak, wanneer vrienden - en later een vriendin - bij me
zouden slapen, omdat zij me via het balkon kon bespioneren. Zij maakte,
meer dan ruimschoots, gebruik van die strategische opstelling. Ik verhuisde
mijn spullen per gehuurde bakfiets.

2 juli 1954 (dagboek)
‘Zag een mooie aantrekkelijke vrouw. Ik volgde haar, maar ze verdween in de ‘Marie
d'Orléans’. Ik aarzelde en wachtte buiten. Aan de overkant kwam een jongen uit
India aanlopen. Hij keek om en stond stil. Ik liep naar hem toe en we besloten een
kop koffie te drinken. Verder niets. Toch lijkt me dit soort gedrag, met een adempauze
van drie minuten er tussen, illustratief voor Kinsey's these, dat er tussen overte en
latente homoseksualiteit heel wat gradaties mogelijk zijn.
Ondanks dat ik in vier jaren tijd, één homoseksuele vriend had gehad met wie ik geen seksuele relatie had opgebouwd - waren geen van mijn
andere vrienden op mannen gericht geweest, integendeel. En de losse
flodders, die er van tijd tot tijd wel met jongens waren geweest,
klassificeerde ik onder geen beding als abnormaal of homoseksueel gericht.
Voor mij waren dit slechts prettige stoeipartijen van vrienden onder elkaar,
van ‘Boys of the band’. Pas in Indonesië zou ik me volledig met deze
geaardheid verzoenen, omdat ik kennis maakte met een geheel andere
‘adat’,25. die me blijkbaar via genetische bouwstenen was overgedragen.
Mijn moeder schreef uit Port-Elisabeth, dat ze heeft afgeleerd zich met
vriendinnen of trouwplannen van haar zoons te bemoeien of er een opinie
over te hebben:
‘Niet dat me dit niet ter harte zou gaan, maar ik begrijp, dat ik nooit volledig zal
kunnen volgen, wat jullie in je keus doet beslissen. Hierbij komt, dat ik weet, wat je
op je neemt, als je een verbintenis aangaat en jullie niet. Ik moet eerlijk bekennen,
dat ik het ook niet wist voor ik was getrouwd. Zoals je zelf al schrijft, vind ik het
inderdaad heel moeilijk worden, als je niet honderd procent zeker bent met wie je je
leven zoudt willen delen. Het eenmaal gegeven woord weegt bij mij zó

25.

Adat, traditionele gewoonten
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zwaar, dat het verder alles inhoudt. Edoch, de tegenwoordige generatie denkt daar
anders over. Wie heeft er gelijk? Ik weet het niet, maar persoonlijk zou ik niet anders
kunnen.’
In retrospect heb ik me dikwijls afgevraagd, waar mijn onzekerheid en
verwarring ten aanzien van anderen, jongens en meisjes, maar ook ouderen,
precies vandaan is gekomen. Ik geloof, dat de vijf oorlogsjaren, dus van
mijn 14de tot mijn 19de jaar, in belangrijke mate hebben bijgedragen aan
een vertroebeling van normen en waarden. We leefden in abnormale
omstandigheden. We hoorden en zagen dingen, waar kinderen in vredestijd
niet van dromen. Hoe ervaart een jongen van zeventien jaar het, wanneer
hij op weg naar school langs de kant van de weg een aantal neergeschoten
medeburgers ziet liggen, die werden vermoord uit represaille voor het
verbergen van joden? Wat gebeurt er in de diepere lagen van het
gecompliceerde instrumentarium, dat de ziel heet? Welke voor de psyche
niet waarneembare, misschien zelfs onvervangbare gevoelswaarden worden
op zo'n moment aangetast? Wat wordt op die kwetsbare leeftijd aan
vertrouwen, aan geloof in mensen beschadigd, misschien vernield? Weet
iemand dit? Zijn eenmaal in de adolescentie gebombardeerde gevoelens
en emoties op te lappen? Hoe echt, hoe blijvend, valt een eenmaal
gehavende ziel te retoucheren?

10 juli 1954 (dagboek)
‘Ontmoette in de stad Erwin Aschmoneit, een Indische jongen, die in militaire dienst
was. Hij was op weg om paling te kopen, die hij vervolgens naar de KLM moest
brengen, bestemd voor een vriend in Senegal. De verzending van een tientje paling
kostte meer dan honderd gulden gekoelde luchtvracht. Hij bleek perfect Frans te
spreken en had reeds een tijdje bij een vriend, een industrieel, in Parijs gewoond.
We bleven de hele dag verder samen. Hij was nog bij me toen de volgende dag tegen
het middaguur John kwam opdagen. Erwin vertelde naar een lezing van Jean Cocteau
in een exclusieve club te Parijs te zijn geweest. Het gehoor had bestaan uit de meest
prominente nichten met aanhang van Parijs. Niemand had werkelijk naar Cocteau
geluisterd. De zaal had meer op een volgepakt bordeel geleken, waarin iedereen had
zitten gluren en flirten om te onderzoeken of er nog wat viel te scharrelen. Ook tijdens
de pauze had hij opgemerkt, dat er één grote tippelpartij aan de gang was geweest.
Erwin, die 20 jaar was, keek naar mijn dagboeken in groene kaften en doopte ze
‘het groene gevaar’. ‘Ik heb de indruk,
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dat je met je dagboek bent getrouwd,’ zei hij.
Ik lees Julien Greens notities van 1946-1950.26. Hij noemt een dagboek een lange,
lange brief van een auteur aan zichzelf. De dagboekschrijver vertelt zichzelf de laatste
nieuwtjes over zichzelf. ‘Je crois, que tout ce que j'ai à dire, j'aime mieux le dire par
écrit.’

12 juli 1954 (dagboek)
‘Erwin schreef me vanuit de kazerne in Haarlem: ‘L'amour est une chose si délicate.
Je n'ose jamais le toucher trop fort. J'attends un miracle! Adieu mes vingt ans alors
vole et cours vers l'amour. Les plus beaux jours sont bien les plus courts. Gros baiser
sauvage, Erwin.’

13 juli 1954 (dagboek)
‘Internationaal Persbureau te Amsterdam vraagt voor spoedige indiensttreding een
bureauredacteur.’ Schreef er onmiddellijk op.’

14 juli 1954 (dagboek)
‘Phaff van de “United Press” belde me op.
L'experience de l'amour physique dépasse infiniment le corps,’ schrijft Green.
Precies.
De vader van John vertelde me, dat de Engelsen in de kampen zich in het aangezicht
van Jappen aftrokken, tot woede van de Hollanders en de Amerikanen. De mannen
van de Dajaks op Borneo zouden gaatjes in hun penis maken, er veertjes in stoppen,
‘en zo komen ze dan met hun plumeau bij de vrouwen’, aldus de heer Van Haagen.’

15 juli 1954 (dagboek)
‘Droomde dat we met de hele familie aan tafel zaten op “De Horst”. Ik werd door
een gevoel van onmacht overmand. Ik zei tegen mijn ouders en broers, dat ik er toch
al bijna nooit was - omdat ik in Baarn in huis was - en dat niemand naar me wilde
luisteren. Alléén broer Hendrik toonde begrip (in werkelijkheid was het juist altijd
Theo). Ik werd in tranen wakker.
Vanmiddag ben ik benoemd tot buitenland redacteur bij de “United Press”, ook
na een gesprek met de Londense chef-debureau, Roy Buckingham.27. De eerste twee
maanden zou ik
26.
27.

Librairie Plon, Paris, 1951
In 1985 eindredacteur van de Magazine Section of the Sunday New York Times te New-York.
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400 gulden ontvangen, daarna 450 gulden, dat betekende het dubbele van het
“Handelsblad”. Constandse ging akkoord, dat ik per 1 augustus opstap.’

18 juli 1954 (dagboek)
‘Een lieve brief van mijn vroegere verloofde Micheline Vernier. Ik had haar voor
haar verjaardag, op 4 juli, geschreven. Ze bewoonde nu een groot huis, met uitzicht
op de zee nabij Cannes, hield kippen, en was de zomermaanden steeds met haar boot
op het water te vinden. Ze vond het prima om in gedachten vrienden te blijven, maar
ze gaf er de voorkeur aan, dat ik haar niet kwam bezoeken om geen oude wonden
open te halen. Je t'embrasse, Miche.’28.
Martin Portier keerde 21 Juli 1954 uit Korea terug. Hij wilde, dat ik hem
in de ‘Engelbert van Nassau Kazerne’ in Roosendaal, samen met zijn
moeder zou komen afhalen. Zijn vrouw en zoontje wilde hij liever in
West-Graftdijk ontmoeten. Er was nog op de valreep een vervelende
parade, wat militairen nu eenmaal niet schijnen te kunnen laten, wat de
hereniging vertraagde, maar onze omhelzing was warm en compleet. Een
Indische officier, Charlie Linck, die familie van me was, had de inspectie
geleid, maar ik had geen tijd om kennis te gaan maken. We stapten meteen
in de door mij gehuurde auto om de lange rit naar Graft te beginnen.

23 juli 1954 (dagboek)
‘Mijn vader zendt mij over mijn benoeming bij United Press een telegram uit
Port-Elisabeth: “Delighted about news. Mam still in Cape. Am proud of you god
bless you, Daddy.” (in de trein)
“L'expression des yeux c'est la peinture de l'âme.” Het is een vrij bekende uitspraak,
maar wat me eindeloos intrigeert is, hoe werkt het precies? Hoe ontstaat uit de
machinerie van de ziel een blik, een gelaats uitdrukking? Wist ik het maar.’

24 juli 1954 (dagboek)
‘Martin kwam bij me logeren. Hij vertelde over hoe je in Tokio een meisje voor één
week koopt. “Ze is dan dag en nacht bij je, slaapt met je, masseert je, wast je kleren,
wanneer je uit gaat rekent ze af, en ze let er op, dat er niet teveel wordt gedronken.
Wil je een cadeau voor je zuster kopen, zal

28.

Een paar jaar later zou zij trouwen.
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ze eerst naar de kleur van ogen en haar informeren voor ze adviseert. Je wordt totaal
verzorgd en je mist later geen cent.” Hij zei, dat ik 198 brieven naar hem had
geschreven in Korea. Hij heeft ze op de thuisreis in zee gegooid. Al zijn brieven zijn
in mijn dagboek.’

25 juli 1954 (dagboek)
‘Margriet van Erven Dorens en John zijn op bezoek. Zij vroeg aan mijn vriend: “Kan
jij hem niet van die gevoelens voor Bertie afhelpen? Die jongen is een ramp voor
Wim geweest.” Het klonk bijna als mevrouw Röell, maar het raakte me niet, want
ik wist zelf precies wat er zich tussen Bertie en mij had afgespeeld en voor de rest
van ons leven zou afspelen. John zei later: “Je verbaast me altijd weer. Jij ziet de
realiteit heel scherp, maar niet in een geval als dat van Bertie. Dan ben ik veel harder
dan jij.” Ik dacht opnieuw, jongen, je bent me heel dierbaar, maar wanneer twee
mensen elkaar aanraken, wie het ook zijn, ook twee jongens, moeten anderen daar
buiten blijven, want ze zullen het nooit kunnen begrijpen of voelen, nooit.
Maar, ik geef toe, ik voel me wel erg alléén met mijn eigen wijze van het leven
en de mensen beleven.’

26 juli 1954 (dagboek)
‘Laatste dag bij het “Handelsblad”. Bood de collega's moorkoppen aan, ook de dames
in de cantine.’
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Entre-Acte
In 1973 ontdekte het Daytona Beach Human Resources Center in Florida
een negenentwintigjarige man, Eric, die over niet minder dan 27
verschillende persoonlijkheden beschikte, waaronder die van drie vrouwen,
van wie er één lesbisch was. Eric had volgend op de dood van zijn ouders
een stiefvader gehad. Zowel de surrogaatvader als diens maîtresse hadden
de jongen mishandeld. Hij groeide op in een schuilplaats voor
drughandelaren in South-Carolina. Verscheidene mannen in de groep
onteerden de jongen. Hij zag ook hoe zijn vader twee dealers vermoordde.
Eric kon zich bij opname achtereenvolgens gedragen als een baby, of als
een man van middelbare leeftijd, soms als hysterisch en blind en dan weer
als een arrogante vlegel. Soms ook was hij een kokette hoer en bij een
volgende gelegenheid een slimme advocaat. Ieder mens kent de
aanwezigheid van verschillende geaardheden in zijn denk- en
gevoelswereld. We meten ons allemaal een bepaalde rol aan, die past bij
een specifieke gebeurtenis. Wanneer dit rollenspel op drift raakt, zoals bij
Eric, is er sprake van een psychiatrische storing en volgt meestal opname
ter observatie en behandeling. Het leven daarentegen, is juist één lang en
intensief gevecht om eenheid van karakter in de persoonlijkheid te brengen.
De neurose zal ontstaan, wanneer men zijn bovenkamer steeds minder in
de hand heeft of wanneer gevoelens en emoties steeds verder worden
ingekapsels. Het gemoed raakt dan gefrustreerd of zelfs overbelast.
Voor mij is het gedisciplineerd bijhouden van een dagboek in de eerste
plaats een gevecht geweest om het bewaren van mijn specifieke integriteit.
Daarnaast voorkwam een leven van schrijven emotionele file-vorming.
Wat verdrongen of niet verwerkt zou zijn geraakt, kwam op papier terecht.
Deze methode luchtte op. Het is bovendien een essentieel instrument
gebleken voor persoonlijke groei. Want is juist de creatieve ontwikkeling
van de innerlijke mens niet de ware essentie en de ware betekenis van
leven? Ik geloof, dat de relatie tussen mij en mijn dagboeken op den duur
zelfs vergelijkbaar is geworden met mij en mijn piano. Er groeit een
uitzonderlijke relatie tussen de persoon die muziek speelt en zijn
instrument. Ik begreep ook zo precies wat Paul Léautaud bedoelde, toen
hij eens schreef, hoe een uitgever één
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deel van zijn dagboeken was kwijt geraakt. ‘Ik voelde me, als of men mij
een arm had geamputeerd,’ zei hij.
Wanneer we over de psyche spreken doelen we noch op het Ego noch op
de hersens, maar op de ziel. De Engelse taal drukt dit unieke verschijnsel
nog concreter voor mij uit met het woord ‘mind’. Niets in het universum
is vergelijkbaar met de menselijke ziel en het mysterie van het functioneren
ervan. Dagelijkse notities vormen een plakboek van emoties en gevoelens,
die niet alleen weergeven wat de ‘mind’ beroert, maar ook wat de mens
beleeft. Zoals de Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes heeft gezegd: ‘Ons
leven is ook eenieders leven, het is niet alleen een persoonlijk, maar ook
een collectief avontuur.’ Of, zoals Mikhail Bakhtin eens zei: ‘niet alleen
een dialoog van karakters of van talen, sociale krachten, literaire uitingen,
ervaringen en historische gebeurtenissen: de omtrekkende beweging van
schrijven is veel breder dan dat.’
In deel I van deze notities (1925-1953), bouwde ik een fundament voor
de persoonlijkheid, die ik zou worden en zijn. Ik was genoodzaakt een
25.000 pagina's, gebonden in 55 dagboekklappers, terug te brengen tot
minder dan 300 bladzijden in dit eerste boek. Wanneer ik in het komende
hoofdstuk wellicht uitvoerig lijk bij het vermelden van bepaalde details
uit levens en gebeurtenissen van mensen om me heen, zou ik willen wijzen
op de uitspraken van Fuentes en Bakhtin, hierboven aangehaald. De lezer
zal pas veel later ontdekken, dat deze gegevens een uitgesproken functie
hadden in de totaliteit van mijn verhaal.
Thornton Wilder, de Amerikaanse schrijver, zei me eens, dat hij schreef
om een nieuw boek op zijn boekenplank te ontdekken, dat hij dan met
plezier zou lezen. Tezelfdertijd gaf hij toe, dat een auteur bij het lezen van
eigen werk nooit de sensatie zou beleven, die het werk van anderen
oplevert. Zijn vriendin Gertrude Stein, die Wilder wel eens naar
Yale-University haalde, formuleerde schrijven simpeltjes als ‘vertellen
wat men weet’. Dit gezegd hebbende kom ik bij de uitspraak van Oscar
Wilde, dat waardevolle mensen meestal ook discipelen hebben, maar dat
meestal de Judassen de biografieën samen stellen. Vandaar dus, dat ik met
het publiceren nu, van mijn duizend dagboekklappers ben begonnen, omdat
er nooit iemand zal zijn, die op dezelfde wijze vanuit dit omhulsel beleefd
en herbeleefd, mijn levensavontuur zal kunnen samenvatten. Indien
mogelijk, zal ik daarna de hele schat aan belevenissen laten opbergen in
de koninklijke bibliotheek in Den Haag.
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United Press
1954-1955
27 juli 1954 (dagboek)
‘Vandaag bij United Press begonnen. Een koude douche. Werk: vertalen van
telex-berichten en doorgeven aan kranten.’

1 augustus 1954 (dagboek)
‘John van Haagen heb ik mee genomen naar Lex Poslavsky, waar we hebben
gelunched en waar hij alleen met de psychiater een lang gesprek voerde. Het leek
me nuttig hen samen te brengen, zodat mijn vriend over de problemen, die door
flirtations met andere meisjes rond Greet waren ontstaan, kon bespreken.’

‘Toen ik in mijn flat in de Carlton terugkeerde had de hospita de vader van John in
mijn appartement gelaten en betrapte ik hem er op, dat hij mijn dagboeken zat te
lezen. Ik kon me er deze keer niet teveel over opwinden, wetende wat een zielige
man het eigenlijk was. Bovendien was er uiteindelijk niets te verbergen.
Huisarts Cees Bellaar Spruyt bezocht me. “Stuur nu iedereen maar eens weg, zodat
we behoorlijk kunnen praten”. Ik vertelde hem over Martin, John, Erwin, Roel, Alwin
en andere ontmoetingen en belevenissen. Hij concludeerde: “Je verzamelt slechts
edelstenen...”
Erwin stond onverwachts voor de deur en Bellaar vertrok. Hij had om 17.30 vanuit
de kazerne in Haarlem bij verrassing gebeld. Hij vroeg: “Wat dacht je toen ik belde?
Nee niet treuzelen, nu meteen zeggen.” Ik liet hem mijn dagboek zien. Daarin stond:
“17.30. Erwin belt maar niet op... daar gaat de telefoon. Hij kon niet komen. Hij
zou het nog proberen. Ik zei tegen hem, dat het me verdrietig maakte, dat hij niet
kwam, wat kennelijk een opmerking was, die niet gunstig werd ontvangen, want hij
bleef even stil. Maar goed, hij hield zijn belofte te zullen bellen.”
Zelden was ik zo tevreden, dat ik dagboekaantekeningen
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maakte, want nu bestond er bij hem geen enkele twijfel meer over wat ik echt had
gedacht.’

18 augustus 1954
Vreehorst, Wassenaar
‘Beste Wim,
We zijn hier weer meer dan één jaar en ik geloof, dat de langste tijd er op zit. Sinds
ruim één jaar doe ik aan handelspolitiek, wat een ruim en onbekend terrein voor me
was. Misschien ga ik in september naar New-York, althans wanneer Van Kleffens
tot voorzitter van de Assemblée wordt gekozen.
Het zal je amuseren, dat ik drie maanden in Buenos Aires ben geweest en daar je
Yale vriend Freddy Heath en zijn hele familie heb gezien. Zij zijn bijzonder aardig
en charmant.
Met veel groeten en tot ziens,
‘Leopold Quarles van Ufford.’29.

23 augustus (dagboek)
‘Erwin bleek sedert jaren allerlei moeilijkheden thuis te hebben. Hij kwam mijn flat
binnen, sloeg zijn armen om me heen en huilde. Hij was drie jaar geleden van huis
weggelopen en in Brussel tegen zijn vriend, een Franse industrieel, aangelopen. Het
was zijn eerste ervaring met een man en het zou zijn leven voor altijd ingrijpend
veranderen.
Toen we om 23.30 in de Carlton een milk-shake gingen halen, zat daar een travestiet
te koketteren. Ik ging naar haar toe. Ze zei, dat ze met mij best wilde praten, maar
met Erwin niets te maken wilde hebben. “Ik zal je een keer opbellen.” “Nanny” was
de naam.’

24 augustus 1954 (dagboek)
‘Na de nachtdienst bij U.P. wekte ik om 07.00 uur Martin, die in mijn bed sliep.
Kroop bij hem en we masseerden elkaar om beurten. Hij had een nachtmerrie gehad,
waarschijnlijk omdat de betrekkingen tussen zijn moeder en zijn vrouw nog wat
gespannen waren. ‘Mama had mij in een “goedang”30. opgesloten. Ik wilde om hulp
roepen, maar ik had mijn stem verloren. Met een hamer sloeg ik de deur kapot en
toen riep ik heel luid Mama en schrok wakker.’

29.
30.

In 1985 Nederlands ambassadeur in Portugal.
Indonesisch woord voor opslagplaats.
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25 augustus 1954
‘Erwin heeft in Haarlem last van een officier, die verliefd op hem is en jaloers is
bovendien. Hij speelt het spelletjes enigermate mee om gemakkelijker zijn zin in
andere sectoren door te kunnen drijven. Wat hem vooral had aangetrokken in zijn
vriend in Parijs, was, dat deze was ingesprongen om hem werkelijk te helpen, en niet
zijn eigen pleziertjes uit te leven. ‘Een vriendschap tussen jongens als wij,’ zei hij,
‘is zoveel gemakkelijker en gaat meteen veel dieper. Maar jij hecht je op veel te
sterke wijze aan een vriend. Zo zullen je vrienden in een zwak moment meegeven,
maar toch zullen ze zich op den duur terugtrekken en dan voel jij je gekwetst. Het
aan elkaar vastklampen kan soms een tijd lang goed gaan, zelfs wederzijds zijn, maar
degeen, die het begint te merken en bij wie de relatie begint te knellen, zal zich
verwijderen. Dan is alles voorbij.’

26 augustus 1954
‘Bezoek van travestiet “Nanny”. John had me verteld hem te hebben gekend uit de
tijd, dat ze nog samen eenden met katapulten beschoten in het Vondelpark. Nu was
hij een vrouw, met hoge hakken en een tasje. Hij vertelde: “Ik wil me laten opereren
als Christine Jörgensen, omdat je dan gemakkelijker een man vindt, die een vaste
verkering wil aan gaan. Wanneer ik nu een vriend had, die bij me zou blijven, liet
ik me niet eens opereren.”
Ik waarschuwde, dat rectaal seks bedrijven gevaren met zich meebracht zoals
kanker aan de anus of wat een Indische jongen, die ik had gekend is overkomen, een
darmkronkeling, gevolgd door de dood. “Nanny” antwoordde: “Je moet bij een man
ook nooit op je buik gaan liggen. Je moet je benen over zijn schouders leggen en dan
voel je niets, dan gaat alles vanzelf. Mijn anus is in ieder geval erg wijd geworden
door al die stampers van negers...”
Het liefste ging hij naar bed met zeelieden. Hij vertelde eens met een zeeman mee
naar diens schip te zijn gegaan. Toen de neger in kwestie eenmaal in bed liggend de
penis van “Nanny” ontdekte was hij dermate kwaad geworden, dat hij de travestiet
door het kajuitraam in het IJ had gekieperd.’
Mevrouw Röell was in die dagen op de achtergrond geraakt. Noch van
haar, noch van Inez hoorde ik iets. Het zou stilte voor de storm zijn. Mijn
moeder had zich opgewonden over het feit, dat de douarière mijn hospita's
tegen mij bleef opstoken. Zij
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schreef me:
‘Ik kan er met mijn verstand niet bij, hoe ze tot die daden komt. Het is natuurlijk een
soort wraak, omdat haar plannen grandioos zijn mislukt. Wat ik haar nooit zal
vergeven is, dat zij jou, mijn zoon, bij haar onverkwikkelijke affaires heeft betrokken.
En dit, al zal je het nu misschien zijn vergeten, nadat je vader meteen al in 1950,
toen ze jou en ons benaderde, haar persoonlijk zeer nadrukkelijk heeft meegedeeld,
dat hij dit niet wenste. Dat zij het toen toch heeft gedaan is immers het duidelijkste
bewijs, van haar onscrupuleuze persoonlijkheid. Het blijft erg jammer, dat je toen
althans volkomen blind was voor het frequenteren van personages als mevrouw Röell
cum suis. Je bleef ontoegankelijk voor waarschuwingen zowel van ons, als van je
tijdgenoten, zoals Wicher van Swinderen. Dat je destijds geld van haar accepteerde
was natuurlijk desastreus, al besteedde je het merendeel aan reizen naar Inez of
beschouwde je het misschien als een stoort betaling van je goede diensten inzake
haar. Ik voel wel, dat mijn morele steun niet erg groot kan zijn, omdat het hier gaat
om zaken, waar ik het in geen enkel opzicht mee eens was en van te voren van wist,
dat je de miserabelste gevolgen kon verwachten.’
Wel, de gevolgen zouden spoedig totaal de spuigaten gaan uitlopen. Op
30 augustus 1954 ontving ik een schrijven van de vader van John van
Haagen, dat hij mij met ingang van die dag de toegang tot zijn huis
ontzegde. Indien ik me ooit nog met hem, zijn vrouw of zijn zoon zou
bemoeien, ‘dan zal je een verdomde zware pijp roken, dat verzeker ik je’,
met vele strepen onder deze woorden plus uitroeptekens. Ik had al enige
gereserveerdheid en schuchterheid van die zijde bemerkt, maar ik kon in
de verste verten niet bevroeden, dat mevrouw Röell andermaal op het
oorlogspad was. Greet kwam me vertellen, dat de vader de commandant
van zijn zoon bij de Marine had geschreven, dat er geen brieven van mij
meer mochten worden uitgereikt of telefoons doorgegeven. Greet: ‘De
man is jaloers op jouw verhouding met zijn zoon.’
Ik begreep hier niets van, want een week eerder had de moeder me
verzekerd God te danken, dat ik in het leven van haar zoon was gekomen,
omdat hij onder mijn invloed veel serieuzer zou zijn geworden. Ik
raadpleegde Mr. Voetelink, die op zijn beurt contact opnam met Mr.
Heldring, de advocaat van mevrouw Röell, want beiden vermoedden we,
dat er iets broeide. Helaas, zou onze veronderstelling binnen de kortste
keren uitkomen.
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Op 7 oktober 1954 werd om 18.00 aangebeld. Een rechercheur verzocht
me om me de volgende dag om 09.00 te vervoegen op het hoofdbureau
van politie aan de Marnixstraat, omdat er een aanklacht tegen me was
ingediend.
Ik had een onrustige nacht, vooral omdat ik met geen mogelijkheid kon
bedenken, wat er aan de hand kon zijn.
Op 8 oktober om 09.10 uur vroeg rechercheur De Koning mij of het klopte,
dat ik op 21 augustus 1954 zou hebben geprobeerd mijn vriend John van
Haagen te zoenen en daarbij naar zijn penis te hebben gegrepen. Ik
antwoordde, dat hij die vraag beter aan Van Haagen zelf zou kunnen
stellen, maar ik vroeg me wel één moment bliksemsnel af, of John ooit
iets dergelijks zou kunnen hebben verklaard, tegen wie ook. De rechercheur
zei, dat er een auto onderweg was om Van Haagen van zijn huis te halen,
want hij was het weekeinde met verlof in Amsterdam. Toen zou volgens
de verklaring van de rechercheur, John mij vanwege mijn handtastelijkheid
ook nog een klap hebben gegeven. Op dat moment wist ik op slag, dat dit
een val was.
Toen John in zijn uniform de kamer betrad en we elkaar aankeken, wist
ik, dat de zaak een andere wending zou krijgen, want hij keek me
geruststellend aan. Er waren nu twee rechercheurs. Ik vroeg mijn vriend,
‘John, zou jij ooit intiem met een nicht om gaan?’
‘Nee.’
‘Heb jij me ooit een klap gegeven?’
‘Nee.’
‘Wat is er dan eigenlijk aan de hand?’
Toen volgde een droevig verhaal.
‘Mijn vader heeft dit allemaal in elkaar gezet. Ik ben twee avonden geleden drie
uren bij mevrouw Röell geweest op de Apollolaan. Zij heeft me bewerkt, met huilen
en drama er bij. Ze heeft mij gevraagd de brieven die Inez aan jou heeft geschreven
weg te halen en dat dit haar tienduizend gulden waard zou zijn. Mevrouw Röell
beloofde me, dat wanneer ik met Greet zou trouwen ik alles van haar zou krijgen
wat ik maar wilde. Maar dan moest ik wel zoveel mogelijk bezwarende verklaringen
tegenover de politie over jou afleggen. Greet vroeg me dringend dit niet te doen. De
bedoeling van Röe11 was om jou de gevangenis in te werken. Ze verbond mij zelfs
telefonisch met Mr. Heldring die tegen me zei: “Denk er om Van Haagen, je krijgt
je commandant in de Marine tegen je wanneer je geen verklaring over Oltmans aflegt,
want de zaak is nu toch al aan het rollen.” Na dat bezoek aan
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mevrouw Röell hebben ze me twee dagen aan mijn kop gezeurd om een bezwarende
verklaring over jou bij de politie af te leggen. Maar dit is dus wat er werkelijk is
gebeurd.’
‘We gingen na afloop van die walgelijke vertoning bij een Chinees eten. John
vertelde, dat mijn andere intieme vriend, Martin Portier, twee dagen - zonder dat ik
er ooit iets van had geweten - bij de familie Van Haagen had gelogeerd en ook lang
met mevrouw Röell had gesproken en sedertdien ook helemaal op de hand van zijn
vader en mevrouw Röell was geweest. ‘Toen hij die laatste keer bij jou sliep en jij
die nacht bij de U.P. werkte, was hij daar alléén maar om namens mevrouw Röell
en mijn vader jou te bespioneren en in je dagboeken te snuffelen.’ Hij voegde er aan
toe: ‘Vandaar dat ik Martin slap vind. Ik let niet op woorden maar op daden.’
Het waren die dagen zéér onthutsende gebeurtenissen voor me. De
rechercheurs meenden, dat ik nu verplicht was een klacht tegen mevrouw
Röell in te dienen, ook omdat zij onder meer had aangezet tot het afleggen
van valse verklaring en omkoperij, terwijl ook de vader van John met zijn
officiële klacht tegen mij (die onmiddellijk op de plaats rust ongedaan
werd gemaakt) een strafbaar feit had gepleegd. Ik peinsde er niet over.
Die bewuste avond dineerde ik bij Netty von Baumhauer. Haar moeder
adviseerde me: ‘Wim, ik zeg je met klem, laat die vrienden allemaal
schieten, want de samenleving accepteert dit soort relaties niet.’ Ook daar
piekerde ik niet over. Ik ben niet verantwoordelijk voor de waanzin van
de samenleving.

11 oktober 1954 (dagboek)
‘Lang gesprek met Mr. Voetelink. Hij scheen niet overtuigd, dat ik geen homoseksuele
verhouding met John van Haagen had en dus geen seks met hem zou hebben gehad.
Dat maakt het meteen al onmogelijk om hem verder te raadplegen. Waarom zijn
mensen toch zo? “U moet uw leven rigoreus veranderen en gewoon niet meer met
minderjarige jongens om gaan. U kunt niets tegen Röell of Van Haagen senior
ondernemen, het zou allemaal op uw eigen hoofd neer komen,” aldus de zwart-wit
denkende de raadsman.
Ik vluchtte vanavond naar een piano recital gewijd aan Chopin door Jan Smeterlin.’

19 oktober 1954 (dagboek)
‘Mijn vader schreef, volgend op een eerder telegram, dat ik de affaire Röell, zeker
bij het wegvallen van Mr. Voetelink, aan
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Mr. G.B. Marcus op de Leidsekade moest voorleggen. Mijn ouders zegden toe de
kosten van zijn diensten op zich te zullen nemen.’

26 oktober 1954
‘De hele affaire aan Mr. Marcus proberen uit te leggen, maar eigenlijk verafschuw
ik alles wat verder met Röell heeft te maken. Ik heb er al lang geen zin meer in.’

2 november 1954 (dagboek)
‘De kapel van het Begijnenhof was ter gelegenheid van Allerzielen helemaal in het
zwart getooid: ik maakte meteen rechtsomkeert.’

4 november 1954 (dagboek)
‘Bezoek aan mejuffrouw Boekhoudt in Baarn. Dat gesprek had ik na alle ellende
nodig. Ze was allerliefst. Ik heb mijn hart over alle betrekkingen met iedereen gelucht.
Het verwondert me steeds hoeveel ze blijkbaar weet over hoeveel rottigheid er is.
Ik begrijp, dat Beatrix ook al zeer op haar is gesteld geraakt. Toen het A.N.P.
onlangs een foto wilde werd de prinses boos en driftig. Het was Aunty's taak om
haar over te halen het toch te laten doen. Juffrouw Boekhoudt schijnt haar zeer te
beïnvloeden en te leiden, zoals ze mij dat ook over de jaren in zovele richtingen heeft
gedaan.’

12 november 1954 (dagboek)
‘Ik vraag me steeds meer af, of ik Voetelinks advies zou moeten opvolgen en proberen
zo snel mogelijk alles te vergeten en achter me te laten liggen. En dus ook mijn
vrienden, Bertie, Martin, John zou moeten laten vallen. Hoe doe je zoiets, wanneer
je al zo'n stuk van jezelf en je gevoelsleven in anderen hebt laten verzinken?
Ben vanavond om de misère om me heen te vergeten naar een liederenavond van
Desi Halban gegaan, met Felix de Nobel - een subtiele pianist - aan de vleugel.
Schubert, Brahms, Wolf en de prachtige muziek van Mahler.’

14 november 1954 (dagboek)
‘Mijn Yale vriend Freddie Heath en zijn vrouw Adela arriveerden uit Buenos
Aires. Het was heerlijk om hem na vijf jaar terug te zien. Tante Euske Klink speelde
Rameau. We dronken thee bij grootmama, reden langs “De Horst” en be-
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zochten “Nijenrode”. Adela zei me: “Freddy heeft eigenlijk geen vrienden. Tegen
mij heeft hij sinds we elkaar kennen eigenlijk alleen uitgewijd over jou.” Ze vroeg
ook: “Vertel me over Inez.” Ik deed een poging uit te leggen, wat er sinds Yale in
1950 met me was gebeurd. Freddy schreef onmiddellijk een paar cheques uit voor
plezierige bedragen en beiden zeiden ze: “Sta ons toe jou te helpen.” Ik schreef
onmiddellijk twaalf postwissels uit om dringende uitstaande rekeningen te betalen.’

20 november 1954 (dagboek)
‘Gezellige avond bij tante Euske op de Prinsengracht. Ontmoette er ook Lydia Loudon
uit Valkenswaard.’

22 november 1954 (dagboek)
‘Was om 07.45 in het “Begijnenhof”, als zo dikwijls. Raakte geroerd door mijn
emoties, het koor en de muziek. Ik bad voor mijn vrienden, voor liefde en tederheid
om me heen. Ook voor Bertie, want bij hem begon tenslotte deze gewoonte om
regelmatig te bidden en een kaars te branden. Daarom alleen al zal ik hem nooit
kunnen afzweren, zoals mijn omgeving zou willen dat ik deed.’

23 november 1954 (onderzeedienst)
‘Pal,
Je hoeft nooit te denken, dat ik me door iemand, zelfs Greet, zou kunnen laten
beïnvloeden tégen jou. Ik denk ook, dat dit precies is wat mijn vader zo razend op
mij maakt. Met al zijn macht, en terwijl iedereen bang voor hem is, krijgt hij me toch
niet waar hij me hebben wil. Dan ga ik nog liever naar Nieuw-Guinea. Nu probeert
hij Greet en haar familie tegen me op te stoken. Ik zal dit mijn leven lang onthouden
en niets zal dit ooit meer kunnen goed maken. Tegen mij zelf mag hij doen wat hij
wil, maar mijn Greet, die bovendien nu in verwachting is van mijn kind... John.’

26 november 1954 (dagboek)
Paris ‘Hotel de France et Choiseul’
‘Reisde met Toon Quarles en Erwin Aschmoneit naar Parijs, maar hoofdzakelijk
om Freddie en zijn vrouw hier te ontmoeten. We dineerden bij onze oude vrienden
uit Norwalk, Connecticut, de Archawski's. Ook Margaret van Boetzelaer ging mee.’
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28 november 1954 (dagboek)
‘We lunchten op de Eifeltoren en bezochten een Salvador Dali tentoonstelling.’

1 december 1954 (dagboek)
‘Mejuffrouw Boekhoudt zendt een Sinterklaas surprise en schrijft, dat de affaire
Röell in een ‘onverkwikkelijke geschiedenis’ is ontaard. ‘Het zal een pak van mijn
bezorgde hart zijn, als je eens kunt schrijven, dat er definitief een streep onder is
gezet.’

3 december 1954 (dagboek)
‘Ontmoette John in “Erasmus” in Rotterdam. Zijn ouders waren samen naar mevrouw
Röell geweest om geleend geld terug te betalen, zei hij. “U hebt natuurlijk medelijden
met Wim,” had mevrouw Röell tegen de moeder van John gezegd, “maar gelooft u
me maar, hij is erg gemeen.” “Voor ons en de kleintjes is hij altijd erg lief geweest,”
had de moeder geantwoord. De moeder had haar zoon gezegd: “Wim heeft een fout
gemaakt vroeger, hij heeft je vader veel teveel vertrouwd en hem altijd teveel verteld.”
Zijn vader had overigens wel begrepen, dat John en ik elkaar gewoon zagen en
vrienden bleven, en dat bleef een bron van irritatie voor hem. Ook zou Inez in
Amsterdam zijn geweest, ditmaal met een markies, aldus haar moeder.
Nanny, de travestiet telefoneerde. Ik ging er verder niet op in. “Ach,” zei ze, “jij
bent ook precies een Griek, enerzijds homoseksueel en anderzijds niet. Het mannelijk
deel van de rol in bed spelen en verder niets!” Hij zat er falikant naast.’

6 december 1954 (dagboek)
‘Onverwacht ontmoette ik Inez Röell in lijn 16 op weg naar de Apollolaan, nadat ze
me niet thuis had getroffen. Ik aarzelde één moment op te staan, maar ze kwam
regelrecht bij me zitten en zei: “Engeltje, strekt de familiehaat zich ook over mij
uit?” We gingen terug naar de stad en naar mijn Carlton flat. Inez: “Wim, ik heb
nooit tegen iemand gezegd, dat ik dacht dat je homoseksueel was. Zet dat voorgoed
uit je hoofd.” Toen ik me er over beklaagde, dat haar moeder John van Haagen had
willen inhuren om voor tienduizend gulden haar brieven terug te stelen, opdat ik de
familie Röell er niet mee zou kunnen chanteren, antwoordde zij: “Engeltje, als ik dat
dacht, zou ik nu niet hier bij je zijn,” en ze gaf me een zoen.’
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7 december 1954 (dagboek)
‘Met Inez gaan dineren in “Le Chat qui pelote”.
Freddy telegrafeerde nog eens 500 dollars vanuit Parijs. Ik betaalde letterlijk alles
en iederéén - behalve Netty von Baumhauer, dat bedrag was nog te groot - en het
was een heerlijk gevoel om bij bijna niemand meer in het krijt te staan. Ik kan zelfs
nog wat voor mezelf kopen, wat in geen jaren mogelijk was.’

9 december 1954 (dagboek)
‘Inez telefoneerde vanuit Keulen, waar zij met Gonet was aangekomen. Hij zou
morgen doorreizen naar Zwitserland en zij zou terug komen. Ik zei: “Je bent stapel
gek, dat je mee naar Keulen bent gegaan.” “Engeltje, ik zweer je, ik kom morgen
weer terug.” Ze vroeg me verder niet aan haar moeder te zeggen, dat ze in Keulen
was geweest en of het goed was, dat zij morgen zou zeggen twee dagen bij mij te
hebben doorgebracht.’

10 december 1954 (dagboek)
‘Mevrouw Röell kondigde aan, dat wanneer ik niet onmiddellijk meedeelde, waar
Inez was, zij de politie zou moeten inschakelen. Ik heb opgehangen. Inez reisde terug
naar Lausanne.’

12 december 1954 (dagboek)
‘Woonde een lunch bij gegeven door de Begum Liaquat Ali Khan, de ambassadrice
van Pakistan, in ‘Hotel de Wittebrug’ in Den Haag.
Later ontmoette ik John in Rotterdam. Hij zei zeker in een rechtszaak tegen Röell
voor mij te zullen getuigen. ‘En dan doe ik het uit gevoel van rechtvaardigheid, omdat
ze met vereende krachten iemand als jij een loer proberen te draaien,’ aldus John.
‘Ik zie liever mijn kind straks in geen kleertjes, dan dat ik geld van mevrouw Röell
zou hebben aangenomen. Ik zou mezelf nooit hebben vergeven een vriend als jij te
hebben verraden. Maar denk er om, mevrouw Röell zegt, dat ze een brief van je heeft,
waarin je zou hebben gezegd, dat je 500 gulden van haar nodig had en anders wist
ze wel wat je zou doen. Ze schijnt ook over een rapport te beschikken, dat jij je ouders
voor rekeningen van “Nieuw Engeland”, “Blikman & Sartorius” en de
“Holland-Afrikalijn” liet opdraaien. Ze heeft ook een rapport over de ruzie, die jij
in 1951 met Bertie in Cannes hebt gehad. Ze heeft dus uitge-
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breide dossiers van je handel en wandel aangelegd. Het lijkt me dus, dat je haar beter
van roddelpartijen kan beschuldigen, dan dat ze mijn vader zou hebben opgestookt
een aanklacht tegen jou in te dienen. Mijn vader zal zeggen, dat hij mij slechts heeft
willen verdedigen, nadat hij dat van mevrouw Röell allemaal had gehoord. Hij heeft
nooit gedacht, dat jij en ik een homoseksuele verhouding hadden. Wat hem razend
maakte was, dat ik altijd naar jou luisterde.’

19 december 1954 (dagboek)
‘Ik bracht een bezoek aan mejuffrouw Boekhoudt. Ik vertelde alle wedervaardigheden
met vrienden en vriendinnen en zei, dat mijn moeder had geschreven zo bezorgd
voor me te zijn, omdat ik veel te snel bij de pakken ging neerzitten. “Ik zou zo graag
hebben gezien,” schreef mijn moeder, “dat je een beetje meer poker-face was
geworden en niet direct bij ieder wissewasje zoveel tranen vergiet.” Mejuffrouw
Buringh Boekhoudt was het daar allerminst mee eens.’ (Maar ik noteerde helaas niet,
wat ze wel vond in reactie hierop.)
Wie en wat precies de oorzaak van haar recalcitrantie is geweest, zou hier
te ver voeren, maar Greet wilde einde 1954 en begin 1955 absoluut niets
meer van John weten. Ik sprak met haar en tegen mij was ze aardig als
altijd, maar wanneer John haar kwam opzoeken, sprak ze niet meer direct
tegen hem, maar alleen via de moeder. Het breekpunt was, dat Greet hem
niet meer vertrouwde. John schreef me die dagen verscheidene brieven
vanuit de onderzeedienst in Rotterdam. Hij wilde raad hebben en zocht
steun. De vader was naar zijn commandant gegaan en had ook met de arts
van de onderzeedienst gesproken met de mededeling, dat Greet, alhoewel
ze van hem in verwachting was, niet wilde trouwen, omdat John meer van
mij zou houden dan van haar. Greet en haar moeder lachten om die
veronderstelling en waren, wat vader Van Haagen betreft, aan het einde
van hun geduld.
Op 12 januari 1955 werd ook Van Haagen Senior door de rechtbank
gehoord. Mevrouw Röell was in de zaal. Onze ogen kruisten elkaar. Mijn
moeder had gelijk. Ik voelde tranen opkomen. Maar ik geloof, dat juffrouw
Boekhoudt nog meer gelijk had, dat ik me gelukkig mocht prijzen
dergelijke gevoelens te hebben. Arme mijnheer Van Haagen ging zover
om te verzinnen, onder ede, dat ik gezinspeeld zou hebben, dat mevrouw
Röell mij seksuele avances zou hebben gemaakt. Ook verklaarde hij, dat
mevrouw Röell de brieven die ik haar over de jaren had
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geschreven, de heer Van Haagen mee naar huis had gegeven om ze rustig
te kunnen lezen. De quintessens van zijn betoog was, dat ik jarenlang
geprobeerd zou hebben op slinkse manieren geld uit Röell's zak te kloppen.
Ook werd gezinspeeld op ruzie tussen mijn ouders en mij, terwijl Bertie
Hilverdink ten tonele werd gevoerd als een andere bron van ongunstige
informatie over mij. Ik kon me indenken dat mensen, die mij niet kenden
en de naam Röell hoorden gemakkelijk geneigd zouden zijn de oudere
dame te geloven en mij als een soort gigolo te zien. De rechter vroeg terecht
hoe de heer Van Haagen aan Mr. E. Heldring als advocaat was gekomen
en wie de nota's van Heldring betaalde. Daar kwam geen afdoende
antwoord op, maar die aap zou later toch nog op de meest schokkende
wijze uit de mouw komen, toen de heer Van Haagen zelf de gevangenis
in zou gaan.
Op 13 januari 1955 schreef John me, dat zijn vader hem verder de toegang
tot het ouderlijk huis had ontzegd, voornamelijk omdat hij via Mr. Heldring
te horen had gekregen hoe John drie uren lang voor de rechtbank tegen
mevrouw Röell had getuigd. Nu bleek ook mevrouw Van Haagen
langzamerhand zo ver, dat ze een beroep op me deed achter haar zoon te
blijven staan. ‘Hij heeft nog maar twee mensen, op wie hij vertrouwt, en
dat zijn wij beiden, Wim.’

14 januari 1955 (dagboek)
‘Charmante lunch met mejuffrouw Boekhoudt in het Bakhuisje. Ze staat in al mijn
perikelen volkomen achter me - evenals mijn ouders trouwens. Mijn vader heeft
voortdurend contact met Mr. Marcus om op de hoogte te blijven van het verloop van
de zaak. Was hij maar hier. Hij heeft tenslotte het meest “poids”. Juffrouw Boekhoudt
zei verder, dat ze vond dat ik minder buitenlandse woorden moest gebruiken, “want
dat levert nog teveel façade”, zei ze.’

17 januari 1955
‘De moeder van John heeft mijn advocaat getelefoneerd en om geheimhouding
verzocht. Maar ze wil hem precies vertellen, wat er allemaal is gebeurd. De moeder
is doodsbang voor wraak van de vader.’

23 januari 1955 (dagboek)
‘Leerde via Erwins zuster, Mary, een luitenant van de Amerikaanse Luchtmacht op
Soesterberg kennen: Frederick Wallace. Hij is een neger. Hij komt me regelmatig
opzoeken en
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we gaan ook wel eens uit. Hij is verliefd op Mary, maar zij aarzelt, want een Indisch
meisje en een neger schijnt niet een elkaar aanvullende combinatie te zijn. Soms
blijft Fred slapen en dan trekt de hospita haar wenkbrauwen op. In de rechtszaal werd
trouwens ook speciaal vermeld, dat wanneer John van Haagen bij me sliep we geen
van beiden iets aan hadden. Dat moest dan de homoseksualiteit tussen ons bewijzen.
John kwam met alarmerende verhalen. Vader Van Haagen was doorlopend door het
dolle heen en de moeder vluchtte bij nacht en ontij naar de buren beneden. John had
zijn vader een lafaard genoemd en hem uitgedaagd aldus tegen de moeder op te
durven treden wanneer hij thuis was. ‘Ik denk er niet aan, niet meer naar Wim te
gaan, want ik ga nu naar de telefoon op de hoek om hem op te bellen.’ De vader had
geschreeuwd: ‘Dan laat ik je schaduwen en ga ik naar je eerste officier.’ ‘Die lacht
je nu uit,’ had John gezegd, ‘want de Marine weet langzamerhand ook wat er hier
aan de hand is.’
John vertelde me van zijn moeder te hebben gehoord, dat mevrouw Röell soms
één week lang iedere dag de hoge trappen van hun huis in de Wilhelminastraat had
beklommen om de ouders tegen mij op te stoken, met het gevolg overigens, dat vader
en moeder Van Haagen zelf met elkaar op het mes gingen. Mijn vriend benadrukte,
dat zijn vader met dit gedrag het laatste restje gezag over het gezin had verspeeld.
Intussen bleef Johns eerste zorg de vraag, hoe hij zijn meisje zou kunnen terugwinnen,
dat in verwachting was. Hij wilde haar zo snel mogelijk trouwen. Ik vertelde, dat ik
verscheidene malen bij Greet en haar ouders in de Transvaalstraat was geweest en
dat ze eindelijk iets begonnen te begrijpen van zijn achtergronden en zijn jeugd. John
liet de opleiding tot kikvorsman nu schieten en wilde 12 maart 1954 naar
Nieuw-Guinea vertrekken. Ik raadde hem dit sterk af en vroeg hem geduld te hebben.
Mijn Oom Poslavsky had me ingeseind, dat het niet ongebruikelijk is, dat jonge
vrouwen bij een vroegtijdige zwangerschap eerst aversie tegen de man opbouwen.

25 januari 1955 (dagboek)
‘Moeder van Haagen belde in paniek, dat de vader de militaire politie achter haar
zoon had aangestuurd en dat hij steeds gekker werd. ‘Wim, het komt allemaal door
mevrouw Röell. Ze heeft eens met een mand druiven één uur bij ons op de trap zitten
wachten, omdat we niet thuis waren. En dan zei ze tegen mijn man, ‘doet U nog
niets’, ‘waarop hij ant-
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woordde, ‘kalm aan mevrouw, ik heb ook nog andere dingen te doen’. Mijn man
heeft alle brieven die jij aan mevrouw Röell hebt gezonden met de hand
overgeschreven. Wat ze vooral probeerde was ons te overtuigen, dat jij alleenstaande
vrouwen als de moeder van Bertie en de moeder van Inez probeerde op te lichten.
‘Helpt U mij toch, mijnheer Van Haagen, Inez is van me weggelopen.’ Eenmaal was
Greet ook bij ons thuis toen Röell kwam en ze beloofde haar gouden bergen. Ik heb
alles al aan je advocaat, Mr. Marcus verteld.’
Mijn sociale leven ging naar de Röell-Van Haagen waanzin gewoon door.
Ik organiseerde avondjes met Erwins zuster, Mart; met Iris Lulofs en
luitenant Frederick Wallace of Otto Dabroek, ook een Indische jongen,
die in militaire dienst was. Ik ging zoveel mogelijk naar concerten, luisterde
in mijn flat ook veel naar muziek. Bij de ‘United Press’ verliep alles
volgens plan, al begon ik geleidelijk aan door te krijgen, dat er enkele
hopeloze nullen op die redactie zaten. Joep van Büttinghausen was eigenlijk
de enige met werkelijk journalistiek gevoel en beschaving. Dan was er
bijvoorbeeld een geaffecteerde ‘Streber’, met blazers en veel te ver
uithangende lefzakdoekjes, die het ver zou brengen in het Haagse public
relations circuit. Het werken op een persbureau gaf me wel een inzicht in
wat kranten en redactie's als nieuws beschouwden, dus voorrang verleenden
en prominente plaatsen in de media toekenden. Maar ik wist ook, dat de
U.P. voor mij een zéér tijdelijk tussen-station zou zijn.

31 januari 1955 (dagboek)
‘Droomde van John. Hij stond boven op een boot met zijn vrienden. Ik kwam te laat
om afscheid te nemen. Hij was bezig een appel te eten. Hij gooide die nog naar
beneden, precies in mijn hand. Ik at hem verder op. De rest ben ik vergeten. Hij zei
trouwens gisteren iets, wat me aan de toon van Henk Hoflands uitlatingen betreffende
mij deed denken: ‘Ze begrijpen niet, dat je bijzonder bent, pal, en dat je iemand kunt
vergeven...’
Freddy Heath kwam nog eenmaal naar Amsterdam terug, ditmaal alléén.
Ik besloot in ‘Astoria’ in de Vijzelstraat een zaaltje op de eerste etage te
huren en een cocktail te organiseren, zodat hij nu in één klap al mijn
vrienden en familie kon ontmoeten. De party had plaats op zondag 13
februari 1954 in de late middag. Het werd een ‘smashing’ succes.
Aanwezig waren: Henk en Mimi Hofland, Martin Portier (in uniform van
het regiment Van Heutsz), John van Haagen (in uni-
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form van de Koninklijke Marine), Mejuffrouw G. Buringh Boekhoudt (zij
was gebracht door een auto van Soestdijk), mijn oom en tante Alexander
Poslavsky, Toon Quarles, Enk en Nettie Feldhaus van Ham, Cees en
mevrouw Bellaar Spruyt, oom en tante Dirk Klink, Lydia Loudon, Quirine
Hattink en Cor Hille Ris Lambers, Oom Jo en tante Annie Wibaut, F. van
Benthem van den Bergh, Cees Molenkamp, Otto Dabroek, Frederick
Wallace (in uniform van de Amerikaanse Luchtmacht), Mary Aschmoneit,
Iris Lulofs, Willem en Pauline Quarles, Roel Bijkerk, mijn nicht Hetty
Sterry, Astrid Klink en Alexander Sillem, Harold Bicker Caarten, Roland
Wagter, de acteur, Joep en Helen Büttinghausen (van U.P.), Emile en
Corrie Römer (Baarns Lyceum), Hans Hoefnagels, A.F.K. Parée
(Handelsblad), Lex Entrop, Netty von Baumhauer en Ab Klein, advocaat
G.B. Marcus en een groot aantal mensen, die vergaten het gastenboek te
tekenen.
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt schreef me een paar dagen later, dat ze
‘met veel genoegen’ terugdacht aan mijn party.
‘Ik ben blij, dat ik ben gegaan, want nu heb ik dan toch een - zij het vluchtige - indruk
van de personen, die op jouw levenstoneel een rol vervullen. Ik kan dus alleen wat
algemene dingen zeggen. Het trof me, dat de oudere mensen, die ik sprak, allemaal
zeer welwillend tegenover jou waren ingesteld. Dat verheugde me. Martin en John
hadden allebei aandoenlijke kinderogen (ik had ze samen bij de arm genomen en
tegelijk bij haar gebracht) wat me erg voor ze innam. Hofland had ik me heel anders
voorgesteld uit je verhalen. Freddy maakte een buitengewoon prettige indruk. Ik
vond onder de jongeren de vrienden bepaald veel aardiger dan de vriendinnen, maar
daar praten we nog wel eens over. Wanneer ik in Amsterdam kom gaan we samen
eten. Hartelijke groeten,
je Aunty.’
Mijn huisarts, Cees Bellaar zei: ‘Het was de merkwaardigste partij, die ik
me kan herinneren, door de verscheidenheid van mensen. Maar ze hadden
allemaal een karakteristiek met elkaar gemeen: ‘Warmte.’ Freddy Heath
zei iets dergelijks: ‘Here I was meeting with a girl, teaching refugee
children from Indonesia, a journalist, a sailor, a governess of royal
princesses, a medical student, a colonel from the Army, a university
professor, a psychiatrist, a lawyer, a volunteer from the Korean war, a
psychologist, a medical doctor, a captain of the U.S. Air Force, an actor,
a few counts and countesses, really Wim, you are incredible.’
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Advocaat Mr. Marcus observeerde: ‘We hadden de kantonrechter uit de
zaak Röell moeten inviteren, want wanneer hij deze gelegenheid zou
hebben gehad U onder uw vrienden te zien, zou hij pas werkelijk recht
kunnen spreken.’
In de avond vertrokken we nog naar Athus, waar Freddy een aantal
staalfabrieken moest bezoeken. Wandelde een paar uren door de fabriek
van Cockerill. Terwijl Freddy de kwaliteiten van het staal onderzocht,
probeerde ik me te verdiepen in het leven van arbeiders, die dag in dag uit
bij de vuurzee van de smeltovens staan. Sommige mannen hadden dikke
bundels spieren ontwikkeld, vooral op hun armen. Anderen maakten me
verlegen, wanneer ze hun petten en alpino's afnamen, wanneer we
naderden. Ik zag een jongen met kwik werken. Ik vroeg aan zijn baas of
hij al in militaire dienst was geweest. ‘Il y a deux jours, monsieur, qu'il
est retourné chez nous de l'armée,’ antwoordde hij. Tien procent van de
arbeiders is communist, werd me gezegd. Ze nemen een douche voor ze
naar huis gaan. Als gevolg van Cockerill groeide de plaatselijke bevolking
met vijfduizend mensen.

15 februari 1955 (dagboek)
‘Vandaag bezochten Freddy en ik de gigantische “Rochling'sche Eisen- und
Stahlwerke” in Völklingen (Saar). Tijdens de rondgang vertelde een ingenieur, dat
in bepaalde gedeelten van de fabrieken een arbeider 90.000 franken per maand
verdiende, “want hun ogen en hun lichaam zijn na vijf jaren vernield”. De arbeiders
leken me trouwens aanzienlijk minder “châpeaux bas” dan bij Cockerill. We
gebruikten de lunch met de directie.
Vanuit het Saargebied reden we over soms spiegelgladde wegen naar Parijs. We
praatten uren samen. Freddy drong er op aan, dat ik “a nice girl” zou zoeken en
gelukkig worden. Het klonk alsof je een baantje moest zoeken.’

17 februari 1955 (dagboek)
‘Bracht een bezoek aan de ouders van mijn vroegere verloofde Micheline Vernier.
Ze ontvingen me buitengewoon hartelijk en gunden me alle tijd om uitvoerig uiteen
te zetten, wat er mijns inziens was gebeurd en waarom 1950 voor mij te vroeg was
geweest om een zo belangrijk besluit als een huwelijk te nemen. Later bracht ik in
Freddy's auto haar vader naar zijn kantoor. Hij vertrouwde me toe juist 15 miljoen
francs te hebben verloren door een verkeerde transactie. Vlak voor hij de auto verliet
zei hij: ‘Niet véél vrouwen zijn de
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liefde van een man waard, maar Micheline is een uitzondering. Nu wil zij nog steeds
met niemand trouwen, want haar hart was gebroken en is dat nog steeds.’
Ik dacht terug aan de druk, die de vader al in 1949 op zijn dochter en mij uitoefende
om niet te dralen en meteen te trouwen. Daar schrok ik helemaal van terug. Nu, zes
jaar later, was zijn dochter nog altijd niet gehuwd. Ik dacht één moment: ‘Ik ga haar
halen en neem haar mee naar Amsterdam.’

19 februari 1955 (dagboek)
Baulers, Château Bouillon
‘Bezoek aan de familie de Ramaix. Hartelijke ontvangst als altijd. Tante Déliane
leeft in sommige opzichten in de 18de eeuw. Ze wilde geen taxi nemen naar de
doopplechtigheid van Pauline's dochter ‘à cause des microbes’. Monsieur de Ramaix
was weggestemd als burgemeester en zijn gezondheid ging achteruit.
Thuis lag er een brief van Charlotte Star Busmann. Ze was in Italië geweest en
had gelogeerd in een villa in Rome bij Audrey Hepburn en Mel Ferrer. ‘They are
absolute darlings.’ Edward Montagu of Beaulieu verbleef momenteel bij de Star
Busmann's in Wenen om op zijn verhaal te komen na in de gevangenis te hebben
gezeten op beschuldiging van ‘homoseksuele ontucht.’ ‘Het is heerlijk om hem terug
te zien en hier te hebben en in staat te zijn hem te kunnen helpen. Denk maar niet,
dat ik deze tijd van het jaar naar Holland kom. Mama is er ziek van om in Schevingen
te zitten en te wachten tot het ophoudt met te vriezen. My love to you, Charlotte.’

20 februari 1955 (dagboek)
‘Mevrouw Van Haagen overwoog te gaan scheiden, met als gevolg, dat de vader van
John voortdurend zielig deed, boudeerde en in alle standen bijdraaide, op het gevoel
van de moeder inspelende. Mij schreef zij een brief, dat mevrouw Röell teruggekomen
uit Zwitserland direct haar man had proberen op te sporen. ‘Zij is degeen, die vader
steeds op stookt. Ik weet, dat de vriendschap tussen jou en mijn jongen ware
vriendschap is. Daarom keur ik die vriendschap als zijn moeder ook goed en zal dit
voor je verklaren waar je maar wilt. Maar je moet hem niet teveel verwennen. Ik
blijf je anderzijds zéér dankbaar voor wat je allemaal voor hem doet. Ik hoop dat je
mijn lieve jongen, als hij in Nieuw-Guinea zal zijn in juni, niet zal vergeten en steeds
zal schrijven.’
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24 februari 1955 (dagboek)
‘Prachtig concert met Eduard van Beinum en Robert Casadesus in het tweede piano
concert van Brahms.
Mijn moeder schreef lange brieven van zes kantjes. Deze keer had zij een ‘lucky
stone’ ingesloten, ‘van Egyptische Jasper’, zei ze.

10 maart 1955 (dagboek)
‘Freddy zond me onverwachts een cheque van 250 dollars. Ik kocht het eerste van
alles een gehoorapparaat voor Sima Sastro Pawiro, want zij kon mijn grootvader
absoluut niet meer verstaan. De 85 jarige-man schreeuwde zich schor. Ze was er
verschrikkelijk blij mee. Ik zond acht familieleden, inbegrepen haar eigen kinderen,
een nota en verdeelde zo het bedrag, opdat iedereen er aan meebetaalde.
Concert met Van Beinum: Phia Berghout in de ‘Danses’ van Debussy. Daarna de
‘Trois Nocturnes’ van Debussy, het cello concert in D grote terts van Haydn met
Antonio Janigro en tot slot, ‘Homenajes’, van de Falla. Van muziek leef ik iedere
keer weer helemaal op, alsof ik dan weer dagen lang tegen het gelazer met advocaten
over Röell ben opgewassen.

13 maart 1955 (dagboek)
‘Vannacht heb ik staan turen naar de zogenaamde stille omgang. Er werd door
duizenden mannen, boerenlullen en kerels met domme smoelen aan deelgenomen.
Gide spreekt van ‘la foule hideuse’. Mijn hemeltje, het is zo wáár. Zelfs kleine
jongens, begeleid door vaderlijke paters, sjokten als in trance mee. Zouden ze
werkelijk hebben geweten waar ze mee bezig waren? Met autobussen waren ze van
heinde en verre aangevoerd. Je moet er niet aan denken welke fysieke potentie zo'n
kudde vertegenwoordigt.
Henk's moeder antwoordde op mijn brief, die ik haar op de verjaardag had
gezonden. Zij schreef:
‘Jullie zien elkaar niet zoveel: maar toch, de vriendschap blijft, dat verandert naar
mijn mening toch nooit. Ik begrijp niet, dat jij daar wel eens aan twijfelt. Hoe staat
het met je plannen weer naar Amerika te gaan? Ik hoop maar, dat het niet door gaat
(puur egoïsme) want dan mist Henk zijn beste vriend weer. Goede vrienden zijn
zeldzaam, Wim. Wij missen Henk heel erg. Hij is altijd opgewekt en belangstellend
en het is jeugd. Als je ouder wordt, heb je vaak behoefte om die om je heen te hebben.
Maar het kan niet anders. Je kinderen gaan weg en leven hun eigen leven en zo moet
het ook. Wij
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moeten daar aan wennen. Niet gemakkelijk hoor!’
De nieuwste wending in de Röell affaire was, dat de advocaten van het team
Röell-vader Van Haagen nu hadden bedacht, dat het mijn schuld was geweest, dat
Greet een baby verwachtte, want ik had deze minderjarigen gelegenheid geboden
om in mijn apartement seks te hebben.

29 maart 1955 (dagboek)
‘John sliep bij me en begon te praten. “Ik weet niet hoe ik zou zijn geworden,” zei
hij, “als ik jou niet had ontmoet. Vroeger was het zo, dat wanneer ik een vrouw wilde
versieren ik letterlijk alles deed om aan geld te komen. Misschien zou ik wel een
business boy zijn geworden. Toen ik jou dus leerde kennen was mijn eerste reactie,
vooral geen seks met hem hebben, dan laat die me vanzelf schieten. Maar jij bleef.
Je zocht steeds weer contact. Dat was me niet eerder overkomen.”
Hij sprak ook weer veel over Greet en bleef vast besloten met haar te trouwen,
desnoods nadat de baby zou zijn geboren.’

2 april 1955 (dagboek)
‘Er wordt thans gesteld door de advocaat van mevrouw Röell dat ik haar voor vele
duizenden guldens zou hebben opgelicht met reizen naar Zwitserland enzovoorts.
Het wordt steeds bonter gemaakt, al naar gelang de tijd verstrijkt. Het is een
gerustellend gevoel, dat ik precies in mijn dagboek schreef hoe het wél is gegaan.
De rechter Wichers Hoeth is duidelijk op de hand van Heldring en Röell, want de
arme man kon gewoon mijn levenswijze en opvattingen niet in een vakje
onderbrengen. Ik kreeg bovendien steeds meer adviezen mevrouw Röell in haar vet
gaar te laten koken om te vermijden, dat er een volledig schandaal van zou komen
en de pers er de lucht van zou krijgen.’
De maand april was druk vanwege mijn werkzaamheden bij de ‘United
Press’. Eerst was er opnieuw een bezoek van een groep NAVO-journalisten,
waarbij ik was betrokken. Daarna kwamen de Zweedse koning Gustaaf
en zijn vrouw op staatsbezoek, wat ik gedeeltelijk meemaakte. Ik was
daarvoor in het paleis op de Dam aanwezig. Ik ontmoette er de moeder
van Aat Repelaer van Driel, met wie ik in Baarn musiceerde. Zij is nu
naast freule E.B. Röell hofdame van de koningin. Ik vond, dat Juliana er
erg moe uit zag. In dit opzicht was Prins Bernhard dikwijls haar redding.
Het gemak waarmee hij zich bewoog en de zaken op rolletjes liet lopen,
was opvallend. Koningin Louise trok steeds
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een afschuwelijke grijns, omdat zij aan een eindeloze rij bakkers werd
voorgesteld, die een taart van vele etages waren komen aanbieden.
Vice-admiraal Rost van Tonningen probeerde een groep kwebbelende
dames het zwijgen op te leggen, wat slecht gelukte. Stom vervelende
toestanden speelden zich in dat paleis af. Ik moest er via de telex
desalniettemin verscheidene bulletins over naar Stockholm verzenden.
Nieuwe sensatie. Op 3 mei 1955 schonk Greet vroegtijdig het leven aan
twee jongens. Ik logeerde bij mijn grootmoeder in Zeist, die zich onthutst
had afgevraagd: ‘In wat voor kringen verkeer jij toch, Wim?’ Ik
antwoordde: ‘Ik leef onder de mensen en daarin vrees ik zeer van U te
verschillen.’ Ik spoedde me naar het Anna Paviljoen in het Elisabeth
Gasthuis in Amsterdam. Kon haar even begroeten. De tweeling lag in
couveuses. Ik zond John onmiddellijk het volgende telegram,
‘Congratulations, je hebt een blanke en een donkere zoon. Beiden in couveuses. Alle
drie, ook Greet, maken het prima. Maak je geen zorgen. Het heeft geen zin om te
komen, pas donderdag weer bezoekuur. Blijf bij de telefoon, ik bel je direct na 17:00
uur, je ‘kontjo’.31.
Maar de commandant van Harer Majesteits ‘Tromp’ in Den Helder had
hem direct verlof verleend. Hij zat toen ik thuis kwam uit U.P. op de trap
van mijn flat te wachten. ‘Eerst was ik zo gelukkig,’ zei hij,’ maar nu besef
ik dat ik ze niet kan zien. Dat kan ik haast niet verwerken.’ Ook vroeg hij
zich af, of hij vóór juni nog met Greet kon trouwen.
Op 8 mei 1955 woonde ik het huwelijk van Netty von Baumhauer bij. Ook
Margot van Suchtelen, nu dus mevrouw Baud, en haar moeder waren
aanwezig. Netty zag er lief uit met een grote, blauwe hoed. Er ging veel
door me heen. Ik dacht aan de tijd, dat ze mij nog ‘mijn lieve kroon-kraan’
noemde. Opnieuw huwde een vrouw, op wie ik bijzonder was gesteld
geweest. En toch hield ik aan mijn standpunt vast, dat ik zolang ik me,
noch mentaal noch materieel, in staat voelde een vrouw - en dus een
‘ménage’ - tot me te nemen, dit onder geen beding moest en ook niet mocht
doen.

18 mei 1955 (dagboek)
‘Mevrouw de Ramaix32. heeft haar man verloren. Ze is in

31.
32.

Javaans woord voor vriend
Déliane de Ramaix-van Weede leerde ik in 1946 in België kennen. Ze zou levenslang een
vriendin blijven.
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diepe rouw. ‘I miss his intelligent judgement on everything so much,’ schreef ze. ‘I
was greatful to receive your dear visit. It did me good to feel your friendship and to
hear you play the piano so wonderfully. It is delightful to have real sincere and true
friends, like you. At my age, one appreciates the young the more...’

21 mei 1955 (dagboek)
‘Paul Baumgartner in de Beethoven cyclus met het vierde piano concert.
Mevrouw Röell belde uit hotel Bilderberg, of ik ‘please’ Inez in Lausanne wilde
opbellen. Zij zou me een postwissel van 10 gulden voor het telefoongesprek
toezenden. Lof der zotheid. Terwijl we een gevecht in de rechtszaal leverden, waarbij
ik van de meest gemene oplichterij en ondermaatse homoseksuele praktijken werd
beschuldigd door haar advocaat, vroeg ze me doodgemoedereerd toch vooral contact
op te nemen met haar dochter, ‘die mij het liefste is op de hele wereld’. Gods wegen
zijn zeker ondoorgrondelijk. ‘Ik belde Inez. Ze was erg lief en erg dankbaar een
gesprek met me te kunnen voeren.’

23 mei 1955 (dagboek)
‘Sima vroeg of ik onmiddellijk wilde komen. Mijn bejaarde grootvader, Ir. Willem
Oltmans was ernstig ziek geworden. Ik spoedde me naar de Hendrik Jacobszstraat
en ontdekte dat het er om ging, dat haar gehoorapparaat niet meer functioneerde.
Een tweede gesprek met Inez. Nu begreep ik pas, dat zij hooglopende ruzie met
haar moeder had en dat ik eigenlijk was ingeschakeld om hen weer te verzoenen.
Inez is aan het einde van haar krachten ten aanzien van het geïntrigeer en gekonkel
van mevrouw Röell. Zelf heb ik van Moll's recherchebureau de heer Van Kessel
toegewezen gekregen, omdat ik me deze keer absoluut veilig wil stellen voor nieuwe
intrigues van deze dame.
Intussen was ik een uitgebreide lobby begonnen, ook via de ouders van Greet, om
hen met John te verzoenen, zodat alsnog voor diens vertrek naar Nieuw Guinea een
huwelijk zou kunnen worden gesloten. Ik kreeg steeds meer het gevoel, dat Greet
gekalmeerd was ten aanzien van de vader van haar tweeling. Er begonnen zich
openingen voor te doen.’

25 mei 1955 (dagboek)
‘Mevrouw Röell belde. ‘Het is verraden aan Mr. Heldring, dat
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we toch weer contact hebben gehad. Als dit nu werkelijk uit komt, dan ga ik ook tot
het uiterste. Dan zal ik je brieven gebruiken, die ik nog heb. Ik denk, dat we via je
vriend John en diens vader zijn verraden.’ Ik moest lachen en dacht: ‘De komedie
ontrolt zich steeds verder. Ik heb met absolute gekken te maken, maar ik ben zelf
even schuldig, want ik heb er nooit echt een streep onder gezet. Maar dit staat dan
ook in nauw verband met Inez en mijn band met haar.’

26 mei 1955 (dagboek)
‘De heer Marks, mijn hospik van de Leidsekade legde de volgende verklaring af ten
behoeve van de rechtszaak: ‘Gedurende de eerste maanden van het vorig jaar, woonde
Willem Oltmans bij mij in een flat. Ik werd opgebeld door een dame, die zich bekend
maakte als mevrouw Röell uit Laren. Zij wilde inlichtingen over Oltmans hebben,
zulks in verband met het feit, dat hij relaties onderhield met haar dochter. Dit laatste
zei zij heel erg te vinden, omdat de heer Oltmans wegens zijn levenswijze niet gunstig
bekend stond. Vervolgens vroeg zij mij of het waar was, dat Oltmans vreemde omgang
onderhield, en soortgelijke vragen, die ongunstig insinuerend waren. Ik heb haar
gezegd, dat ik Oltmans een nette jongeman vond, die wel eens wat al te veel vrienden
en vriendinnen in huis haalde, en dat ik hem had verzocht zulk bezoek te matigen,
waar hij prompt gevolg aan heeft gegeven. Afgaande op de wijze waarop ik
meemaakte, dat Oltmans studentikoos, leuk en vlot met zijn jonge kennissen placht
om te gaan, meestal met meerderen in zijn flat vertoefde, enzovoorts, moet ik hem
als een heel normale, gezonde kerel beschouwen. C. Marks.’
Dat was andere koek. Intussen legde ook het recherchebureau Mol een door
rechercheur Van Kessel ondertekende verklaring over, dat hij het telefoongesprek
met mevrouw Röell uit Hotel de Bilderberg had meegeluisterd en de douarière had
horen verklaren (tegen mij dus): ‘Heb je Inez nog geld gestuurd? Ik werk helemaal
niet tegen, dat jullie samen zijn. Ik zou het prachtig vinden, wanneer jullie van elkaar
houden en het uiteindelijk toch nog goed komt. We hebben het vroeger samen zo
goed gehad. Ik heb nooit gezegd, dat jij van de verkeerde kant bent. Zodra ik bericht
krijg van Inez kom ik naar je toe. Ik weet, Wim, dat het tussen jou en Inez goed kan
komen. Ik beloof je, dat ik nooit zal tegenwerken, wanneer je met Inez zou gaan. Je
weet heel goed, dat ik van je heb gehouden om je ziel, om je geest en niet om je
mooie
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rechte neus of je blauwe ogen. Ik houd nog van je...’

30 mei 1955, 2de paasdag (dagboek)
‘Gisteravond, ik sliep al lang, kwam John. Hij had de hele middag tot middernacht
met Greet gesproken. Ze zouden op korte termijn in het huwelijk treden. Hij was
door het dolle heen van vreugde. Hij had haar weer gezoend en alles was als vroeger.
Vandaag zullen ze samen naar de twee jongens gaan kijken, die nog in het ziekenhuis
liggen. Wat zal dát een emotionele gebeurtenis voor hem zijn. Ik dankte de hemel,
dat het nu toch in orde was gekomen.
Juffrouw Boekhoudt kwam voor de lunch. Ik vertelde haar, hoe ik er op had moeten
toezien een beëdigde verklaring van een rechercheur te hebben, die aangaf hoe
mevrouw Röell constant dubbelspel speelde. Ze bezwoer me “die goedkope
stuivers-roman” dicht te slaan en nooit meer open te maken.’
Op 6 juni gebeurde er iets, waarvan ik op dat moment absoluut niet besefte,
dat het de komende vijf jaren van mijn leven sterk zou beïnvloeden. Ik
was even op het ‘Lido’ terras en zag Lydia Loudon met twee meisjes. Ik
ging bij ze zitten. Het ene meisje heette Geerke en het andere Frieda. Het
was Frieda, die me zei, mij al eens eerder in de stad te hebben gezien. Ze
was samen geweest met Yvonne Kessler, die ik zelf uit Bilthoven kende.
Yvonne zou van mij hebben gezegd: ‘Wim is een jongen met wie ik over
veel dingen hetzelfde denk.’ Yvonne Kessler was inmiddels getrouwd met
Gu Kraijenhoff33. en Frieda's moeder was in haar eerste huwelijk met diens
vader getrouwd geweest. Frieda Westerman, Lydia en Geerke gingen met
me mee naar de haven, omdat ik naar de HMS. ‘Van Brakel’ wilde. John
lag met dit schip aangemeerd. Hij kwam aan de reling met een gitaar en
we maakten foto's. Frieda ging mee naar mijn Carlton flat. We dansten
later die avond op mijn balkon.
Martin logeerde bij me. Hij vroeg me: ‘Waarom schrijf je eigenlijk een
dagboek?’ Ik zei, dat ik me zoveel mogelijk wilde herinneren, dat ik door
het beschouwen van feiten en ervaringen, niet alleen anderen, maar ook
mezelf meende beter te kunnen leren kennen en analyseren. Hij
antwoordde:
‘Ik zou alles willen verscheuren, want het zal slechts nadelige gevolgen
voor jezelf hebben. Een mens verandert iedere dag en wordt beter of
slechter. Maar ja, wanneer je een studie maakt is
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het wat anders.’
We spraken over Frieda. Hij adviseerde: ‘Slaap er een nachtje over.’ Ik
kon niet slapen, want ik vroeg me af of ik eindelijk een vrouw zou kunnen
hebben ontmoet, die deze keer werkelijk van mij zou zijn. Wilde ik nu een
vrouw? Of zocht ik slechts een veilige haven? Wat wilde ik werkelijk?
Mijn vrijheid?

10 juni 1955 (dagboek)
‘Mijn ouders, mijn moeder, zond een allerliefste verjaarsbrief uit Port-Elisabeth. Ik
was nu dertig jaar geworden. Ik beleefde heerlijke, onbezorgde, romantische dagen
met Frieda. ‘Het is als een droom,’ schreef ik. Ook lieve brieven van grootmama,
Theo, juffrouw Boekhoudt en mijn vroegere pleegouders, de familie Van Dijk uit
Baarn.

15 juni 1955 (dagboek)
‘Het huwelijk tussen John en Greet is vanmorgen voltrokken. Hij zegt de gelukkigste
mens op de wereld te zijn. Ik mocht er niet bij zijn van vader Van Haagen, die
bovendien nog eerst had geprobeerd het huwelijk tegen te houden, maar Martin ging
namens mij. Na afloop bezochten Martin en ik samen mijn grootvader, die snel
achteruit gaat. Hij heeft geen zin meer om te leven. Het is vreselijk om te zien. Sima
is radeloos, want wanneer hij er niet meer zou zijn, weet ze niet of ze in de flat kan
blijven wonen.
Frieda heeft Martin en Erwin ontmoet. Het ‘tjotjokt’34. uitstekend. Mijn ouders
schreven blij te zijn, dat ik zo enthousiast over Frieda had geschreven. Juffrouw
Boekhoudt antwoordde: ‘Ik zou het zo bijzonder belangrijk voor je vinden, als je
een vrouw vond, die echt veel van je hield en je tot steun kon zijn in je leven. Een
vast punt met gezellige huiselijkheid, waar je begrip zult vinden voor de “ups and
downs” waaruit het leven nu eenmaal altijd bestaat en die jou met jouw gevoelige
aard zo licht uit je evenwicht kunnen brengen. Een vrouw ook, aan wie je zelf je hart
kunt geven, voor wie je werkt, die je dierbaar is, niet alleen om het uiterlijk vertoon,
maar vooral om haar wezen.’

27 juni 1955 (dagboek)
‘Bezoek aan grootmama in Zeist, die ons lief en hartelijk ontving. We bleven souperen
en wandelden in het bos. Frieda vertelde, dat zij haar ouders over mij had geschreven.
Zij
34.
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zonden mij hartelijke groeten. Ze woonden in Darien, Connecticut, in de V.S., waar
haar vader een hoge positie bij Esso Standard Oil in White Plains bekleedde. Frieda
ziet er steeds aantrekkelijk uit. Ze draagt bijvoorbeeld een eigengemaakte korenaren
jurk met gele loafers en een geel wollen vestje. Ze ruikt altijd heerlijk en fris. Ik vind
alles wat zij aan heeft smaakvol. Ze zit ook op de mode academie. Ze maakt bijna
alles zelf.
Lieve brief van vader Schimmelpenninck. Ze waren weer in Frankrijk. Ik ontmoet
mijn oude vrienden weinig, maar het contact blijft levendig en warm. ‘Nu beste
Wilhelmus, de hartelijke groeten van ons klein geworden huishoudinkje. E.
Schimmelpenninck sr.’
Mevrouw Westerman-van Breda Kolff, Frieda's moeder, schreef uit Darien:
‘Iedereen bericht ons uit Holland hoe stralend je er uit ziet. Ik ben zo benieuwd naar
jullie foto en hoe je haar zit. Heel veel liefs voor jullie beiden en een dikke zoen voor
jou. In November, als we naar Holland komen, krijgt Wim er eentje. Mammie.’

29 juni 1955 (dagboek)
‘Ik ging gisteren naar Den Helder voor een laatste gesprek met John van Haagen.
Vanmorgen om 11:15 vertrok zijn oorlogsschip naar Nieuw-Guinea. Hij was nu
volmaakt gelukkig met Greet en de tweeling en beschreef hoe ze de baby's samen
verschoonden. “Ze zijn zo snoezig, pal: wanneer ze met hun hoofdjes tegen je aan
liggen, dan voel je de warmte van hun lichaampjes”. We reisden samen voor zijn
laatste avond naar Amsterdam terug. Frieda haalde ons af.
Toen hij wegreed in de tram had ik tranen in mijn ogen. Frieda deed haar armen
om me heen en zei: “Toen John tegen je zei, dat jij hem weer in mensen had doen
geloven schat, dacht ik, dat is precies wat Wim met mij heeft gedaan.” Ze wilde, dat
ik in deze stemming niet naar de nachtdienst bij U.P. zou gaan, maar ik wilde werken.
De commandant van de “Van Brakel” is luitenant ter zee A. van Noortwijk, een
oud-adjudant van de prins. Bernhard was ook nog even aan boord geweest. Henk
belde me op. Toen wist ik, dat ik had gedroomd vannacht, dat hij door het ijs was
gezakt.’

3 juli 1955 (dagboek)
‘Kasteel Oud-Wassenaar’
‘Frieda's grootmoeder woont hier al sedert jaren. Ik schrok eerst, toen ik haar zag.
Zij moet een Berlijnse actrice zijn ge-
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weest en huwde grootvader Westerman, de ‘big wheel’ van de Rotterdamse Bank.
Zij droeg een diamanten ring, die me veel te omvangrijk en opvallend leek. Maar ik
probeerde me in haar te verdiepen, door haar over de grootvader te laten vertellen.
Op 15 juni 1.1. was hij twintig jaar geleden overleden. ‘Hij was bankier, maar soms
zijn de grootste mannen uit de journalistiek voortgekomen,’ zei ze. We gebruikten
de lunch met een Rijnwijntje. Frieda liep even naar het huis van de Smalts, waar ze
eigenlijk woonde, en kwam terug in een charmante blauwe jurk. Haar vader had nu
een brief geschreven: ‘Ik geef mijn dochter niet zo maar weg. Als Wim de ware
McCoy is, breng hem dan naar Amerika en dan zetten we hem hier (bij “Esso”) aan
het werk.’ Ik had het gevoel, dat de brief van haar vader Frieda nerveus had gemaakt.
Ik had nu een inzicht in de familie, en wat ze allemaal zijn en hebben, maar het
interesseert me te weinig om het op te schrijven.’

4 juli 1955 (dagboek)
‘Schreef een brief van acht kantjes aan de ouders van Frieda. Ze was het met de
inhoud volkomen eens. Ik benadrukte, dat alhoewel we verplicht waren rekening te
houden met wensen van ouders of familie, het hier in de eerste plaats ging om een
gevoelsrelatie tussen Frieda en mij, waar ook ouders buitenstaanders bij zouden
blijven. Ik had inmiddels begrepen, dat Frieda de speciale lieveling van haar vader
was. Hij noemde haar ‘Petoe’. Mijn voorgevoel zei me, dat dit moeilijkheden zou
gaan opleveren. Het deed me denken aan John's afscheidswoorden: ‘Bedenk goed,
dat mijn vader nimmer iets bij mij heeft bereikt. Hij zal nooit kunnen verdragen te
hebben moeten toezien, wat jij hebt bereikt.’
Het leek wel, of ik bij voorkeur vrienden en vriendinnen ontmoette, die op een of
andere manier ‘de lieveling’ waren van vader of moeder, waardoor er steeds naijver
en jaloezie ontstond, wanneer ze naar mij toe trokken.

5 juli 1955 (dagboek)
‘Soms wordt het duister voor mijn ogen vanwege altijd weer de financiële kwestie.
Ik moet schulden betalen, bijvoorbeeld aan Netty von Baumhauer. Ik heb niet genoeg
kleren en soms vraag ik me af, me in een dergelijke gammele geldsituatie bevindende,
of het juist is, dat ik me bij Frieda zo helemaal laat gaan. Ik houd van haar. Ik droomde
van haar, maar kan ik verder gaan?’
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6 juli 1955 (dagboek)
‘Frieda droomde, dat mevrouw Röell haar met een wit geweertje (en groen) in haar
been schoot, terwijl zij mij in een kast had verborgen.
We bespreken samen om ons in september te verloven en om in november te gaan
trouwen. Maar de financiële kant van dit alles, met mijn miezerige U.P. salarisje,
enerveerde me in hoge mate.’

6 juli 1955 (dagboek)
‘Ik vind de semi-nachtdienst bij de United Press’ prettig, van 19:00 uur tot 03:00
uur. We geven de kranten alleen véél meer kopij, dan ze kunnen verstouwen.
Het schijnt, dat Charles Röell, van wie ik absoluut nooit meer iets heb gehoord of
gezien, een vriendin van Frieda, Caroline van Roijen, mee uit heeft gevraagd. Ik
weet niet meer waar Charles staat in de affaire en het zou me niet verwonderen,
indien hij door zijn moeder op het oorlogspad is gezonden om, zoals dit dan heet,
Frieda voor mij te waarschuwen.’

7 juli 1955 (dagboek)
‘De roddel heeft Frieda bereikt. Geerke van Andringe zei dat ze volkomen overstuur
naar Wassenaar was vertrokken. Het oude liedje. Ik had haar niets uit mijn leven
onthouden, inbegrepen Bertie. Ze wist alles, had hem ontmoet, kende Martin, John,
Erwin (die ze Teddy Beer had gedoopt) en al mijn andere vrienden en kennissen. Ik
had haar volledig bij mijn leven betrokken, maar nu begon de achterklap op haar in
te werken.
In Indonesië schijnt een putsch van legerofficieren aan de gang te zijn tegen
Sukarno en de centrale regering in Djakarta. De kolonels Kawilarang, Warrouw,
Sadikin, Simbolon, Sudirman, Bachrun zijn er onder meer bij betrokken. Indonesië
blijft een land dat me intrigeert.’

9 juli 1955 (dagboek)
‘Frieda droomde, vertelde ze me vanuit Wassenaar per telefoon, dat ik in een
krantenkiosk was en door de vader van John van Haagen met een geweer werd
doodgeschoten. Ook mevrouw Röell was er bij. Voor ik stierf had ik mijn dagboeken,
voor Frieda bestemd, op een boomtak gezet.
Zelf droomde ik, dat ik in Amerika was en op een fiets zat. Er waren overal
miereneieren en één monsterachtige reuzenmier. Ik was bang voor Frieda, dat hij
haar wat zou doen.’
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17 juli 1955 (dagboek)
‘Oma Westerman schreef me vanuit Wassenaar, dat ze het heerlijk had gevonden
Frie en mij bij zich te hebben. “Frieda is zo'n lief schepsel. Haar vader en zijzelve
zijn de twee wezens, die ik het liefste heb. Ik heb met haar vader veel doorgemaakt
in zijn jeugd. Hij was van de drie jongens de zwakste. Ik hoop nu maar in de grond
van mijn hart, dat je mijn lieve kind gelukkig maakt. Zij verdient het zoo. Tot ziens
en kom gauw met Frie, van Oma Westerman.”
Mijn grootvader was erg zwak en ziek geworden. Hij wilde nu niet meer leven.
Soms ging ik naar zijn huis en van mij nam hij nog wel een glas sinasappelsap en
soms zelfs wat wijn. Maar hij wilde duidelijk sterven. Dat is dan vandaag gebeurd.
Sima was ontroostbaar. Hij is 85 jaar geworden. Hij zal op “Zorgvlied” worden
begraven.’

19 juli 1955 (dagboek)
‘Diner met Frieda bij Oom Joris en Tante Ina Smalt in Wassenaar. Ook Oma
Westerman was thans gealarmeerd en in het geweer gekomen, dat Frieda in handen
was gevallen van een homoseksueel. Zij had Frieda's half-broer Gu Kraijenhoff
opgebeld, die manhaftig en ter verdediging van haar op het terras bij de Smalts
verscheen om mij te ondervragen. Ik vond dit bespottelijk en bovendien kwam hij
bij mijn eerste oogopslag op mij over als een opgeblazen kwal. Ik zei me op het
standpunt te stellen, dat ik zaken Frieda en mij betreffende, uitsluitend met haar
ouders en zeker niet met hem wenste te bespreken. Hij antwoordde naar mij te hebben
geïnformeerd, ook bij oud-studenten van “Nijenrode”, die nu bij AKZO werkten, en
dat die inlichtingen niet gunstig waren geweest. Dat bekoelde me nog meer voor
deze opdringerige, bekakte mijnheer, die het misschien belangstellend bedoelde,
maar die ik op een ijzige afstand hield. Hij droop tenslotte onverrichter zake af.
De Smalts waren best aardig. We dineerden op het terras met uitzicht op de
prachtige tuin. “Beschouw ons huis jouw huis, zeker nu je ouders in Zuid-Afrika
zijn,” zo verzekerden ze mij. We bezochten ook oma op het kasteel en alles leek
uiterlijk vooralsnog pais en vree.
Cila Schimmelpenninck bericht me, dat zij een zoon heeft gekregen, Jan Jacob
Willem Dólleman.’
Op 20 en op 30 juli 1955 schreef ik de ouders van Frieda op de
telex-machine van de U.P. zeer openhartige en uitgebreide brie-
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ven over mijn situatie, mijn inkomen, mijn toekomstplannen. Ik schreef
zelfs over Micheline Vernier, hoe de vader mij goude bergen had beloofd,
indien ik toen, in 1950 met haar zou zijn getrouwd, maar hoe ik er van
had afgezien en al die faciliteiten en op een zilveren presenteerblad
aangeboden kansen van mijn schoonvader naast me neer had gelegd. Ook
gaf ik meer dan duidelijk aan, dat ik, indien we naar de V.S. zouden gaan,
zeker in de journalistiek wilde blijven werken.
Mijn ouders schreven lieve brieven uit Zuid-Afrika, dat mijn opgetogen
berichten over Frieda hen zeer gelukkig maakten. Tranen kwamen in mijn
ogen, toen ik hun woorden las. Intussen telegrafeerden de ouders van
Frieda, blijkbaar nog onkundig van de op gang komende intriges om een
spaak in ons wiel te steken, dat zij er mee akkoord gingen, dat we
verlovings- en trouwplannen maakten. Frieda was zielsgelukkig. En ik
eigenlijk ook. Het leek of de belangrijkste personen in onze omgeving
Oma Westerman, de Smalts, en sommige van Frieda's vriendinnen,
overtuigd waren gebleven, dat we werkelijk van elkaar begonnen te houden,
en geluk uitstraalden ‘for everyone to see’.
We waren dikwijls in Wassenaar die dagen. Oma Westerman gaf me een
kleurenfoto van Frieda, als klein meisje, als engeltje verkleed, bij een
kerstboom.35.
Op 23 juli 1955 deed kantonrechter L. Wichers Hoeth uitspraak in mijn
pogingen mevrouw Röell het zwijgen op te leggen. Opnieuw werd
verklaard, dat ik de foto van Inez had gestolen, die de moeder me notabene
in een stroom van tranen had geschonken (evenals de juwelen van Inez,
of de Steinway vleugel, die ik prompt retourneerde) en dat ik veel geld
aan mevrouw Röell had ontfutseld om zogenaamd naar Inez in Zwitserland
te gaan, maar dat geld ten eigen bate had aangewend. Er was dus geen
sprake van laster, wanneer de douanière al deze leugens debiteerde, aldus
Wichers Hoeth. De rechter onderstreepte, dat mijn klachten ten aanzien
van mevrouw Röell ongegrond waren en onbewezen en dat hij mijn
gedachtengang hier een zaak over aanhangig te maken daarom ook niet
kon volgen.
Kennelijk, zo bleek uit lange brieven van de vader en moeder van Frieda,
hechtten haar ouders nog steeds doorslaggevende betekenis aan informaties,
die zij van Oma Westerman en de familie Smalt - vóór de interventie van
Gu Kraijenhoff - hadden gekregen. Zij schreven ons op 23 en 24 juli 1955
uitvoerige brie-
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ven, dat ze achter ons huwelijk stonden. Mijn eigen ouders zouden namelijk
in november uit Zuid-Afrika in Nederland komen, dus die maand werd
onze streefdatum. In die zin lichtte ik ook mijn ouders in, die insgelijks
een telegram zonden alles prima te vinden. We lieten bij Van Mantgem
kaartjes drukken. Al spoedig bleek, dat via via zelfs bij Aletrino en Henk
Hofland was nagevraagd of ik niet een buitengewoon onevenwichtige
jongen was. Henk vertelde me, dat hij had geantwoord: ‘Degeen, die het
treft, dat Oltmans van hem houdt, ontmoet een ongekende evenwichtigheid,
die juist volkomen opmerkelijk is.’ De navraag was gekomen van de vader
van Caroline van Roijen, met wie Charles Röell uit was geweest. Het gaf
me ‘unheimische’ gevoelens, dat er kennelijk op uitgebreide schaal
gekonkeld werd. Het meest onaangename was, dat ik er geen vat op had.
Zaterdag 6 augustus 1955 kondigde het ‘Algemeen Handelsblad’ onze
verloving aan. Dat weekeinde schreven we de kaartjes bij de Smalts in
Wassenaar.

8 augustus 1955 (dagboek)
‘Vanmorgen wilde Sima absoluut naar het graf van Opa op Zorgvlied. Ik nam een
taxi en bracht haar. ‘Waarom hebt u mij verlaten,’ prevelde ze maar steeds in een
stortvloed van tranen. Ik hoorde haar over Allah spreken en ik dacht, wat moet deze
Javaanse vrouw nu alléén in Holland? ‘Opa, komt u mij halen,’ zei ze maar steeds.
Ik was er helemaal ellendig van. Haar dochter, gehuwd met een kolonel, had mij al
een reprimande gegeven, dat Martin - in uniform van het Korea bataljon van het van
Heutsz regiment - de begrafenis had bijgewoond. Zij belde me zelfs op, dat ‘gezien
de rang van haar echtgenoot’ het beter zou zijn, wanneer Martin en ik Sima maar
niet meer samen kwamen opzoeken. Ik herinnerde me hoe ridicuul mijn moeder dit
soort interventies van juist die zijde van de familie had gevonden, en deelde haar
mening dan ook meer dan ooit.

9 augustus 1966 (dagboek)
Oma Westerman schrijft me en stort haar hart uit over bepaalde familietoestanden,
die haar zeer verdrieten. De familie Smalt behandelde haar buitengewoon onheus,
‘terwijl ik voor de kleine Furnée nog babykleertjes heb gebreid’. Wat haar vooral
pijn deed, was dat Frieda, die naar haar was genoemd, hoe langer hoe meer door die
familietoestanden van haar af dreef. ‘Nu, Wimlief, weet je alles,’ eindigde zij, ‘en
ik
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heb er bitter, bitter verdriet over, dat vreemden en familie zo'n oude grootmoeder
willen vervreemden. Met veel liefs en hartelijks, Oma.’
Ik drukte Frieda op het hart steeds en zo veel mogelijk bij haar grootmoeder op
het kasteel binnen te wippen. Oma had haar reeds toegevoegd: ‘Wim is een tweede
Opa Westerman.’
‘Vandaag kwam een nieuwe brief van de vader van Frieda, geschreven
uit het toenmalige ‘Esso’ hoofdkwartier op 26 Broadway. Voor het eerst
wees hij op ‘knelpunten’, die toch eerst besproken en onder ogen gezien
dienden te worden. ‘Lieve kinder, het is niet om roet in het eten te gooien
of olie op de golven te gooien...’ Eén knelpunt preciseerde hij, mijn salaris
van 450 gulden per maand bij United Press. We moesten toch maar niet
te overhaast te werk gaan en indicaties van die orde. Wat het geld aanging,
had de vader gelijk. Mijn schulden waren op dat moment: 100 gulden aan
Lex Poslavsky; 100 gulden aan Cees Bellaar Spruyt; 500 gulden aan de
vader van Henk Hofland en 2.500 gulden aan Netty von Baumhauer.
14 Augustus 1955 waren we in Wassenaar. Ik had Martin Portier gevraagd
ons op Kasteel Oud Wassenaar te bezoeken. Hij kwam in uniform en zag
er met zijn atletische figuur prima uit. Maar ook erg Javaans. Oma
Westerman begon meteen Maleis tegen hem te spreken, wat me zéér
verwonderde. Later, toen hij was vertrokken, stak Oma als volgt van wal.
Martin was een ‘inlander’, die mij ‘toean36. Wim’ moest noemen. Toen zij,
mevrouw Westerman, in Indië de arm werd geboden door
gouverneur-generaal Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum (1916-1921)
liepen er twee bedienden à la Martin achter hen. Zij liet er op volgen, dat
de grootste fout van Nederland in Indië was geweest, dat wij de inlanders
niet dom hadden gelaten. Sukarno naar de Technische Hoge School in
Bandung sturen was een onvergeeflijke fout geweest en nog meer van
dergelijke pijnlijke dingen.
Mijn aanvankelijke sympathie voor mevrouw Westerman liep dat
weekeinde ernstige en blijvende averij op. Ik voelde me, evenals het milieu
waar ik uit voort kwam, uit ander hout gesneden. Natuurlijk stond Frieda
buiten deze nieuwe impressies, die ik van haar onmiddellijke omgeving
op deed, maar ze speelden in mijn ‘mind’ wel degelijk mee. Op 14 augustus
1955 bood Oma voor onze verloving een diner aan op Kasteel ‘Oud
Wassenaar’. Er waren ook gasten. Maar mijn spontaniteit jegens de
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Westermans had geleden. Ik was Martin eigenlijk erg dankbaar. Want
moest ik ooit kiezen, wanneer het om de waarde van de meng ging, zou
ik met mijn ogen dicht aan zijn zijde staan.

15 augustus 1955 (dagboek)
Bergen op Zoom, (kazerne)
‘Beste, lieve Wim,
Het spijt me, dat ik militair en geen zakenman ben, want was ik dat geweest, had
de oma van Frieda misschien een kleine opening in haar hart voor mij gemaakt.
Begrijp je, waarom ik de deur op een bepaalde manier achter me dicht trok? Leve
Kasteel “Oud Wassenaar”.’

19 augustus 1955 (dagboek)
‘Oom Joris Smalt en de broer van Frieda's vader, Hans Westerman, directeur van
een Coca-Cola fabriek, waren reeds bij Mr. E. Heldring, de advocaat van mevrouw
Röell op bezoek geweest. Alle “activiteiten” tussen Frieda en mij moesten
ogenblikkelijk worden stopgezet. Zij hadden van Heldring te horen gekregen, dat ik
gebrouilleerd was met mijn ouders, omdat ik hen geld had afgezet, dat ik mevrouw
Röell geld had afgeperst, dat ik een homoseksuele verhouding met John van Haagen
had gehad, en dat Greet niet met hem had willen trouwen om mij. Gu Kraijenhoff
had bovendien van oude “Nijenrode” vrienden gehoord, dat ik waarschijnlijk’
homoseksueel was, al konden ze het niet bewijzen.
De heer Smalt deelde me telefonisch mede, dat gezien ik processen voerde tegen
oude dames, de familie Westerman niet langer wilde, dat ik met Frieda in zee ging.
Men aarzelde nog om mij openlijk homoseksueel te noemen, maar verschool zich
achter de Röell-affaire. Henk Hofland was dermate verontwaardigd, dat hij van
bijvoorbeeld oud ‘Nijenrode’ student, W.J. Prinsen, informant van Kraijenhoff, een
schriftelijke verklaring en ontkenning eiste die over mijn vermeende homoseksualiteit,
die 19 augustus 1955 werd afgegeven.’
Op het Ministerie van Buitenlandse-Zaken had ik een vriendelijk gesprek
met de heer De Man, directeur van de Voorlichting over een overstap van
de journalistiek naar de buitenlandse dienst. Hij noemde als lichtend
voorbeeld voor een dergelijke wisseling de heer D. von Balluseck, die nu
als ambassadeur naar Moskou zal vertrekken. Ik bleef zeer aarzelend staan
tegenover dienstneming bij de overheid met alle open en versluierde
censuur aan een dergelijke functie verbonden. Het terwille van een
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baan met de wolven in het bos meehuilen was voor mij onmogelijk.

21 augustus 1955 (dagboek)
Kasteel Oud Wassenaar (telegram)
‘Wens maandag alléén mijn kleindochter te ontvangen.’ (getekend: mevrouw
Westerman)
Ik seinde haar terug:
‘Betreur inhoud van Uw telegram, liefs.’ (getekend Wim.)
Frieda belde. ‘Hell broke loose,’ zei ze. De familie wenst, dat ze onmiddellijk naar
de V.S. terugkeert. Het feit, dat ze van een ordinaire jongen bij de Marine, John van
Haagen, had gezegd, ‘dat is een aardig joch,’ had tante Ina Smalt en tante Cor
Westerman, van de Nederlandse Coca-Cola fabriek in de gordijnen gejaagd. Frieda
was in gevaar, niet alléén vanwege mijn vermoede homoseksualiteit, maar nog meer
vanwege gezelschap ‘van het laagste allooi à la Martin Portier’, waar ik haar mee in
aanraking bracht.
Frieda en ik lunchten bij mejuffrouw Buringh Boekhoudt in Baarn vandaag.
Gedurende de maaltijd gaf ze ons een lief speechje en zei tegen Frieda: ‘Wim is nu
een soort zoontje van me geworden. Ik wens jullie met de meeste oprechtheid alle
mogelijke geluk toe.’ We vertelden haar over de penibele ontwikkelingen, die ze
diep bezorgd aanhoorde. Zij stemde helemaal in met ons plan, Frieda voorlopig bij
mijn huisarts Cees Bellaar Spruyt onder te brengen, zodat zij gevrijwaard zou zijn
voor het gif spuiten van de Westerman-familie. Ellen Smalt had Frieda met klem op
het hart gedrukt: ‘Ga dan in godsnaam met hem naar bed, dan weet je meteen of hij
een homo is.’
We dronken thee bij mijn grootmoeder in Zeist en dineerden met mijn oom en
tante Poslavsky in Utrecht. Mijn oom, psychiater Poslavsky, die uitvoerig met John
van Haagen had gesproken, sprak bepaald anders over hem, dan de familie
Westerman, die hem als ver beneden hun stand beschouwde.’

22 augustus 1955 (dagboek)
‘Aangezien de aanval de beste verdediging is, besloten Frieda en ik vandaag naar de
Smalts in Wassenaar te gaan om een laatste maal te proberen hen tot rede te brengen.
Het werd een “shouting match” zonder weerga waarin mevrouw Smalt Frieda “een
kind zonder hersens” noemde, wat ons snel deed besluiten weer te vertrekken. Oma
Westerman had inmiddels een soort attaque gehald als gevolg van ons bezoek. Haar
arts
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wist niet wat met haar te beginnen vanwege haar verdriet over Frieda.’

24 augustus 1955 (dagboek)
‘Kasteel Oud Wassenaar’
‘Frielief,
Je brief ligt naast mij, die ik gisteren had willen beantwoorden. Ik kon niet. Mijn
verdriet is te groot, het derde grote verdriet na de dood van je brave grootvader: toen
Willy's ongelukkige dood en nu het derde ongeluk, dat ik mijn kleinkind met open
ogen haar ongeluk tegemoet zie gaan... Men is mij alles komen mededelen. Wel heb
ik argwaan gekregen, toen daar opeens een inlander (Martin Portier) voor mijn stond,
die over jou en de heer O. sprak als Wim en Frie, een familiariteit, die mij heel vreemd
voorkwam. Is dat gezelschap voor mijn kleindochter? Neen, Frieda! Je vergeet, dat
je een Westerman bent. Ik ben zo naar, dat ik op mijn 83ste jaar niet langer kan
schrijven. Ik doe niets dan huilen en de dokter weet niet wat met mij te beginnen.
Kind, heb niet mijn dood op je geweten. Dat zal je zeker geen zegen brengen. Ik kan
niet meer, je grootmoeder.’
Ook gaf ze te kennen, dat een verbintenis met mij consequentie's zou hebben voor
haar erfenis.’
De ‘fall-out’ van al deze gebeurtenissen op mij was: in wat voor familie
ben ik in godsnaam terecht gekomen? Mijn eigen grootmoeder Poslavsky
was eveneens in de tachtig, maar noch zij, noch iemand in mijn omgeving
zou zich ooit in een dergelijke zin over een Indische Nederlander met een
smetteloze staat van dienst in de strijdkrachten, zij het niet boven de rang
van sergeant eerste klasse, hebben uitgelaten. Dat was ondenkbaar. Juist
omdat wij Oltmansen waren zou men nooit het woord ‘inlander’ in de
mond nemen, laat staan wanneer het zou gaan om een persoonlijke vriend
van één onzer.
In mijn hart, dacht ik: óf we trouwen nu meteen, zoals D.H. Lawrence in
1912 er met Frieda von Richthofen vandoor ging, óf we vergeten dat we
elkaar ooit hebben ontmoet. Wezenlijk was dat voor mij de kern en de
ongereptheid van onze relatie onherstelbaar werd beschadigd. Frieda was
constant intens nerveus. Zij maakte zich anders en veel te veel op. Ze zag
die dagen doodsbleek. Ik was constant tot het uitersterste geïrriteerd.
Plotseling hadden we om de kleinste onbenulligheden wrijving en
vervelende toestanden. Het Röell-Heldring team had zijn vernietigende
werk opnieuw grondig gedaan.
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De Westerman's arriveerden op 31 augustus 1955 uit New-York en
logeerden bij Kraijenhoff in Nijmegen. Frieda vond ook dat de familie
Smalt een dubbele rol speelde. Men had haar reeds doen weten, dat ze 16
september mee terug moest naar de V.S. op de ‘Nieuw Amsterdam’.

1 september 1955 (dagboek)
‘Om 16.00 uur werden Frieda en ik door de heer en mevrouw Westerman ontvangen
in de “prinsen-suite” van het Kasteel Oud Wassenaar. Er werd lang gesproken, waarbij
de ouders bijna doorlopend zich van verschillende borrels bleven bedienen. De vader
vroeg me of ik het ouderlijk gezag over een nog niet 21 jarig meisje erkende. Toen
ik bevestigend had geantwoord werd bekend gemaakt, dat zij naar New-York zou
terugkeren. We besloten het samenzijn met een maaltijd in “Warong Djawa” in
Schevingen.’

3 september 1955 (dagboek)
‘Frieda sprak lang met haar ouders. Ze hebben haar nu meegedeeld “alles” van mij
te weten aan de hand van een dossier, samengesteld door Gu Kraijenhoff, waarvan
het pièce de resistance was, dat ik met drie jongens in bed had gelegen, Bertie, Martin
en John. “En we hebben getuigen,” aldus de vader, “dat hij homo-verhoudingen met
die jongens heeft. Ik wil O. helemaal niet meer zien. Je komt onmiddellijk naar ons,
zonder hem verder te groeten. Het is óf hem óf ons en wanneer je bij hem blijft besta
je niet meer ons,” aldus Esso-heer Westerman.’

4 september 1955 (dagboek)
‘Baarn,
Lieve Wim,
Het spijt me ontzettend voor jullie, dat er zoveel moeilijkheden gerezen zijn. Om
eerlijk te zijn heb ik dit al een beetje voorzien, je me bij jullie bezoek vertelde van
de reactie van Frieda's familie en kennissen in Wassenaar op allerlei geruchten. Geen
wonder, dat Frieda's ouders bij het horen van deze alarmerende berichten in een
zekere paniekstemming raakten en direct overkwamen... Wanneer ze nu ook
inlichtingen ingewonnen hebben bij instanties, die jouw standpunt verdedigen, hoop
ik, dat ze althans gaan twijfelen aan de juistheid van hun eerste indrukken. De enige
raad, die ik je kan geven is geduld te hebben en een waardige, rustige houden in te
nemen tegenover je meisje en haar ouders. Aunty.’
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Ging alleen naar een concert met werken van Milhaud, Roussel, Ravel en het
piano-concert van Schumann, gespeeld door John Pennink. Iedereen wilde helpen.
Marguerite van Erven Dorens had me geïntroduceerd bij Mr. A.J.M. van Dal in 's
Gravenhage, die bereid was mijn belangen te behartigen. Mijn vader telegrafeerde
vanuit Port Elisabeth om naast Mr. Marcus opnieuw zijn confrère, Mr. J. Talma te
raadplegen. Mijn Oom professor Poslavsky bood aan de heer Westerman te ontvangen.
Het gesprek vond plaats, maar mijn oom waarschuwde me: ‘Je bokst tegen een man
uit het internationale oliebedrijf op.’ Hij voegde er aan toe: ‘Tijdens het gesprek met
Frieda's vader ging bij mij wél een rood lampje branden.’
Op 5 september 1955 had ik om 10.00 uur een zaaltje in het ‘Americain’ gehuurd
en enige van mijn vrienden gevraagd de ouders van Frieda te ontmoeten. Henk
Hofland, nog steeds zeer verontwaardigd over hoe men mij zwart trachtte te maken,
arriveerde als eerste.
De heer Westerman refereerde aan een rapport-Leffelaar, dat hij vernietigend
noemde, en waar in stond, dat Albert Hilverdink, Martin Portier en John van Haagen
homoseksuelen waren. Hij gaf openlijk toe uitvoerig te hebben gesproken met
mevrouw Röell en haar advocaat Heldring. Bovendien was mijn salaris bij UPI slechts
450 per maand. Indien ik 750 minimaal verdiende kon ik aan trouwen denken.
Mijn vaders vriend, Mr. Talma, voerde aan dat de heer Westerman blijkbaar
verlangde, dat ik de roddel uit de hoek van een langzamerhand bekende mevrouw
Röell zou ontzenuwen. Hoe dacht hij dat dit zou kunnen worden gerealiseerd?
Mijn vriend Roel Bijkerk, psycholoog en een Indische jongen (‘inlander’ zou
mevrouw Westerman hebben gezegd) verklaarde, dat hij Martin Portier en John van
Haagen zeer goed kende. ‘Wanneer zij homoseksuelen zijn dan hang ik mijn
psychologiediploma aan de kapstok en word ik stukadoor. Lichamelijk is Wim zeker
geen homoseksueel en geestelijk? Wat wilt U dat ik zeg, mijnheer Westerman, dat
hij dit zou zijn omdat hij van zijn vrienden houdt?’
Henk Hofland bepaalde zich voornamelijk tot de mededeling, dat hij mijn
vriendschap niet zou willen missen en zeer op mij was gesteld, terwijl er nooit van
een homoseksuele benadering van onze relatie sprake was geweest. Henk zei later
tegen mij, dat ik met mijn eigen exposé ‘the show’ had gestolen.

6 september 1955 (dagboek)
‘Frieda ontving een telegram van haar ouders: ‘Wij halen je
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morgen om 09:45 af en eisen, dat je ons vergezelt naar Mr. Witteman waar je in
kennis zult worden gesteld met voor jou onbekende feiten omtrent Oltmans stop dit
is in overeenstemming met je eigen wens deze gehele zaak grondig uit te zoeken.
Pappie en Mammie.’
Frieda, Albert Hilverdink (Bertie) en ik dineerden samen. Bertie legde
haar uit op welke schandalige wijze mevrouw Röell ook hem had
geprobeerd tegen mij op te zetten en hoe het hem ook geruime tijd had
gekost te ontdekken welke diabolische krachten in deze vrouw aan het
werk waren. Martin was die dagen veel bij ons, evenals Erwin Aschmoneit.
John schreef uitvoerige brieven vanaf zijn oorlogsschip, uit Colombo, uit
Singapore. Het was gebleken, dat vader Van Haagen een maat aan boord
had gewerkt, een zekere Frans, om mijn brieven aan zijn zoon te
onderscheppen. Ik zond dus voortaan mijn brieven aan John aangetekend.
Mijn ouders hadden een brief van Frieda gekregen, waarin zij de belofte
van haar ouders nader omschreef, dat zij zes maanden mee naar de V.S.
zou gaan, en indien we dan alsnog wilden trouwen, zouden de ouders
toestemming geven en meewerken. Maar omdat Frieda Amerikaans
staatsburger was, behoefde zij dan eigenlijk geen toestemming meer van
haar ouders te krijgen, nadat zij aanstaande november 21 jaar zou zijn
geworden. Juffrouw Buringh Boekhoudt schreef me, dat ze er zeker van
was, dat Frieda haar wil zou doorzetten en na zes maanden terugkomen
en dat ik me schrap moest zetten en spoedig na Frieda's vertrek naar Baarn
moest komen. Martin probeerde me gerust te stellen door te zeggen:
‘Wanhoop niet, God slaapt niet.’ Mijn broer Theo schreef uit Stellenbosch,
Zuid Afrika: ‘Indien zij voet bij stuk houdt, dan heb je een prima keuze
gedaan. Legt zij het af, dan is het maar goed, dat jullie niet zijn getrouwd.’
Peter van Leeuwen Boomkamp kwam veel naar mijn flat. Ik probeerde,
naast mijn werk bij UPI, mijn leven niet teveel te laten verstoren.
Maar mijn ambivalentie ten aanzien van Frieda was totaal. We hadden
voortdurend wrijvingen en kleine irritaties. Dat was, vooral mijnerzijds,
unfair, maar er was zoveel beschadigd aan onze relatie, en er was zoveel
gezegd, dat mijn oorspronkelijke droom in duigen was gevallen.

9 september 1955 (dagboek)
‘Alles is verpest. Ik voel eigenlijk niets meer voor Frieda op die manier in de richting
van een huwelijk. Ik zou het nog
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altijd dolgraag willen, maar op dit moment voel ik niets. Ik ben murw. Hoe zou een
ander voelen wanneer men met alle lieve gevoelens en gedachten op zulk een ordinaire
manier door de mangel zijn gehaald? Ze was lief tegen Bertie. Ze begrijpt alles
precies. Of neemt zij met haar begrijpende houding wraak op haar familie? Ik haat
het, dat we in deze fase terecht zijn gekomen, welke alles heeft veranderd en omlaag
gehaald. Bertie gaf Frieda een foto van zijn poedel, Sebastopol.
Vader Westerman, de oliemagnaat, die zijn hele leven tussen “crooks” heeft
doorgebracht, denkt natuurlijk, dat ik uit ben op zijn geld of wat Frieda zou krijgen.
Hij is allang vergeten, dat hij me bij “Esso” aan het werk wilde zetten, om zodoende
helemaal controle over mij te hebben, en daarmee over zijn dochter, met wie hij een
vreemde, alles overheersende binding schijnt te hebben, een aanbod, dat ik zelfs
wanneer ik er wat in zag, nooit zou aannemen. Ik heb mijn vrijheid veel te lief. Ik
wil niet afhankelijk zijn van die man, die bovendien altijd drinkt.
Voor mij is, wat we ook besluiten, hoe het ook zal aflopen, altijd ten nauwste en
strikste verbonden met de vraag: de kinderen. We beslissen niet alleen over ons
beiden. We nemen een besluit over nieuwe levens. Dat heeft als onderliggende
overweging mijn allereerste prioriteit. Wanneer ik Baudelaire parafraseer, het huwelijk
is meer dan een hospitaal, waarin iedere patiënt wordt aangevreten door het verlangen
van bed te verwisselen.’
De dienstbode van de Smalts, Dora, uit Wassenaar belde op. Ze wilde
waarschuwen, dat juffrouw Frieda nooit meer naar mevrouw Ellen
Furnée-Smalt moest gaan. ‘Ze doet lief in Frieda's gezicht, maar als U
eens wist wat er achter de rug allemaal wordt gezegd,’ aldus de trouwe
Dora. Ik wist dat Ellen al het mogelijke deed Frieda in Wassenaar te
krijgen. Zij paste ervoor verder de konkelaars als doelwit te dienen.
Martin vertelde, dat hij had gedroomd de moeder van Frieda te zijn
tegengekomen. Toen ze hem zag, op de fiets, met zijn zoontje Willy
voorop, werd zij pas vriendelijk jegens hem gestemd. De vorige avond
waren Frieda en ik naar het strand in Zandvoort gereden om te wandelen.
Ergens zagen we een kat, die plotseling in het donker overstak, overreden
worden. Martin zei, dat wanneer het dier meteen dood was geweest er
niets aan de hand was, maar wanneer het nog enige tijd was blijven leven,
voorspelde dit onheil. De Westermans deden een man, die zo voelde en
dacht, misschien af als ‘een inlander’. Ik stelde hoge prijs op het leren en
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kennen en weten van Martins ziel, die voor mij een ander, waardevol mens,
vertegenwoordigde. Hij drong er voortdurend op aan zo lief mogelijk voor
Frieda te zijn.
Mijn moeder schreef uit Port Elisabeth:
‘Voor het optreden en de lage en gemene streken van deze mevrouw Röell zijn geen
woorden te vinden. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat niet iedereen haar
verafschuwt. Het is niet te begrijpen, dat men nog wil luisteren naar zo iemand. Zij
moet op een of andere manier onkwetsbaar zijn, want anders zou zij toch immers
niet steeds ongestraft hiermee door kunnen gaan? Dat heb ik aldoor vreemd
gevonden.’
Grootmoeder Westerman, de ‘grande dame’ van Kasteel Oud Wassenaar
heeft laten aankondigen, dat zij besloten heeft haar lievelingskleinkind
Frie te laten onterven.
De dag van vertrek voor Frieda naderde. Op 12 september schreef vader
Westerman vanuit Nijmegen nog een brief van 20 regels, dat Frieda haar
nieuwe grammofoon niet in Nederland mocht laten. Hij had hier ernstige
bezwaren tegen. ‘Ik heb je tenslotte in februari met een aanzienlijk bedrag
geholpen om hem te kopen. Ik dacht dat ik je er een groot plezier mee
deed. Ik hoop, dat je je dit zult willen herinneren.’
Omdat Frieda erg veel van opera hield zijn we de laatste avond naar ‘La
Traviata’ van Giuseppe Verdi gegaan. We dineerden in de stad. Maar na
de eerste pauze heb ik Frieda al naar de Bellaar Spruyts terug gebracht.
We zeiden erg weinig.
‘Arme Frieda,’ schreef ik in mijn dagboek. ‘Wat kan ik nu nog voor je doen? Ik heb
zo intens van je gehouden en zou dit nog wel willen doen, maar hoe kan dit nog met
zoveel ellende om ons heen en onzuiverheid. Als ik naar je kijk, schat, dan houd ik
soms helemaal niet meer van je. Dan vind ik je gezicht lelijk en dan gaat er zo weinig
van je uit. Alleen wanneer je me dan weer recht aan kijkt zie ik dat je erge lieve ogen
hebt en van me houdt.
Arme schat, van mij: probeer in godsnaam één ding te begrijpen: ik ben
langzamerhand verstijfd om nog aan je te komen. Je bent helemaal niet meer van
mij, zoals eerst. Je bent het kind van je ouders en je gaat met hen mee. Wat voor
rechten heb ik nog op je?’
Frieda's hut op de ‘Nieuw Amsterdam’ was nummer 181. We kwamen 16
september aan de late kant bij de boot. De hele fami-
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lie was aanwezig. We groetten alleen de ouders en verdwenen. Ik ontmoette
de moeder van Margaret en Suzy van Boetzelaar van Oosterhout, die met
haar bejaarde Amerikaanse moeder naar de V.S. vertrok. We zonderden
ons verder af. Vader Westerman kwam ons in de hut opzoeken. Hij drukte
me krachtig de hand, nogmaals de belofte bezegelend, dat we over zes
maanden mochten doen wat we wilden. Frieda had ook aan mijn ouders
geschreven sterk de indruk te hebben gekregen, dat haar ouders geleidelijk
aan toch hadden ingezien veel te veel waarde te hebben gehecht aan de
mededelingen van het Röell-Heldring team, maar dat ze na alle heisa, die
ze tot dusverre hadden gemaakt, mede uit overwegingen van trots, lastig
meer een volte face konden maken. Het afscheid was zéér zéér pijnlijk.
Mijn moeder had me op een gedachte gebracht, namelijk: waarom scheen
mevrouw Röell onschendbaar en kon zij al haar waanzin ongestraft
uithalen? Ik had contact opgenomen met de heer Seesink, hoofd van de
recherche van paleis Soestdijk. Ik sprak op 17 september 1955 in de villa,
die tegenwoordig door prinses Irene wordt bewoond, van 09:30 tot 11:00
uur met hem. Ik heb hem de affaire Röell uiteengezet. Hoe zij, sedert het
afbranden van haar villa in Laren, waar de staf van prins Bernhard in was
gevestigd,37. vrij uitvoerig mededelingen had gedaan tegen een aanzienlijk
aantal personen in mijn omgeving, die belastend waren voor de prins en
de Koninklijke familie. Zij scheen over de privé-affaires van de prinsen
Bernhard en Aschwin uitvoerig geïnformeerd, evenals over de moeder,
prinses Armgard. Daarbij kwam voortdurend de naam van Ir.H.A.M.
Roelants ter sprake. Ook familieleden als mevrouw van Heukelom-Röell,
die een affaire met een mijnheer Hamacher zou hebben gehad, werden
herhaaldelijk in de roddel betrokken, evenals de zwager van mevrouw
Röell, de heer Theo Insinger, die met de juffrouw van de huishouding per
vliegtuig naar Zwitserland reisde, en tante Therèse, zijn vrouw, met een
tweede klasse kaartje per trein stuurde.
Haar gewoonte getrouw, beschikte mevrouw Röell over uitvoerige
rapporten en getuigenverklaringen, dus documenten, die alle beweringen
zouden moeten staven. De heer Seesink scheen voldoende gealarmeerd
om, zoals hij mij zei, ‘de advocaat-generaal in 's Gravenhage, de heer
Dulleman, uitvoerig te zullen inlichten.’

37.

Zie deel I (1925-1953), pagina 202.
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18 september 1955 (dagboek)
‘Frieda telefoneerde me bij de United-Press per radio-telefonie vanaf de “Nieuw
Amsterdam”. Zij schreef me iedere dag en zou alle brieven in New York verzenden.
Ze had reeds een reservering gemaakt om op 3 december weer in Amsterdam terug
te kunnen zijn. Ik adviseerde haar liever de termijn van zes maanden in acht te nemen,
omdat dit onze werkelijke vrijheid zou inluiden.’

20 september 1955 (dagboek)
‘Diende bij de heer Seesink een uitvoerig en gedetailleerd rapport in over de affaire
Röell.
Ik maakte een lange wandeling langs de zee in Zandvoort, zoals de laatste keer
met Frieda. Ik had André Gide steeds bij me. Zijn dagboeknotities begonnen een
soort bijbeltje voor me te worden (Pleiade editie). Schreef aan het strand een lange
brief aan Frieda en sloot foto's in, door Martin genomen. De laatste. Besloot de dag
met een gebed in de Begijnenhof-kapel.’

22 september 1955 (dagboek)
‘De heer Seesink belde, dat de affaire thans in handen was gegeven van de recherche
van Soestdijk. Ik zou bezoek krijgen van een door hem gezonden rechercheur voor
nadere informatie.
Henk Hofland schreef vanuit Calvi op Corsica:
‘Beste Wim,
Wij logeren in Maison Viola, vlak aan het strand. Het hotel heeft twee bazen, Floor
Middag, de jongste, ongeveer 45 jaar, kookt uitstekend, en precies zoals Ludzer
Ezinga, ongeveer 60 jaar, ons schreef. Ze zijn werkelijk keurige, kalme homo's,
vroeger toneelspelers geweest in Amsterdam, maar nu dus in het hotelbedrijf. Het is
een slechte overgang geweest, geloof ik.
Natuurlijk trekken zij geen gewone mensen. Toen wij hier kwamen, een dag of
twee geleden, waren er nog twee homo's, een soort bediende, wiens seksualiteit we
niet dadelijk konden thuisbrengen, maar die waarschijnlijk van twee walletjes at, een
oude en een minder oude dame, wier zielen jij dadelijk zou hebben gewonnen dachten wij - en de familie D. een professor uit Groningen en een oude vriend van
mijn vader, vrouw beeldhouwend en schilderend en dochter, 18, op de balletschool
in Amsterdam. Wel een gezelschap dus,
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waarbij je je niet hoeft te vervelen.
We zijn heel nieuwsgierig, hoe het vertrek van Frieda is afgelopen. Eerlijk gezegd,
heb ik de relatie nooit zo goed kunnen begrijpen. Je zei zelf: “Ergens is ze natuurlijk
verschrikkelijk onintelligent.” Ik heb haar ook nooit zo bijzonder aardig gevonden.
Ze lijkt heel veel op haar vader. Mimi en ik hebben haar geïdentificeerd als figurante
nummer zoveel. Ik geloof dan ook niet, dat ze nog zal terugkomen, maar on peut se
tromper. Zeker één maal per dag denken we aan je, bij wijze van geestelijke steun,
ten eerste, maar ook omdat je het hier heel plezierig zou vinden. Dit om de mensen,
die een mooi werkterrein vormen, en omdat het hier zulk heerlijk weer is.’
Op 27 september 1955 bracht ik een bezoek aan mejuffrouw Buringh
Boekhoudt. Ik noteerde: ‘Ik houd van haar rustige, vertrouwde en
liefhebbende ogen wanneer ze naar me kijkt. Ik houd van haar als een
moeder.’ Dertig jaar later zou ik buiten Zürich een gesprek hebben met
de psycho-analytica Alice Miller, die immers in alle toonaarden in haar
werken de rol heeft benadrukt, die de moeder van ieder kind in de prille
jaren van een mensenleven vervult. Zij sprak er dus over, zoals ik in deel
I van deze memoires uiteenzette, dat het kind, dat als baby het intieme
vertrouwde spiegelbeeld met de moeder heeft gemankeerd, daar het verdere
leven de gevolgen van ondervindt en naar de replika van die ‘pas de deux’
zal blijven zoeken.

29 september 1955 (dagboek)
‘Ik heb de rede van de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken voor de
Algemene Vergadering van de Verenigde-Naties in New-York uitgebreid aan de
kranten doorgegeven. Deze prins Anak Agung Gde Agung maakt indruk met zijn
prima onderbouwde stelling ten aanzien van het stompzinnige Nederlandse beleid
ten aanzien van Nieuw-Guinea. Wat moeten we toch in 's Gravenhage met de
Papoea's? Op weg naar huis kwam een Chinese jongen op me afgestapt, die me
zonder omhaal vroeg of hij eventjes mijn penis zou mogen zien en betasten. Ik
glimlachte en dacht: “Hoe komt hij er bij.” Ik nam hem mee naar mijn Carlton flat.
Nauwelijks waren we in mijn kamer of hij dook, terwijl ik nog stond, in mijn broek.
Het leek er aanvankelijk op of hij inderdaad alléén wilde kijken. Maar toen ik een
erectie kreeg was het hek van de dam. Hij duwde me op bed en ging heel professioneel
te werk, want het duurde lang. Iedere keer wanneer ik het sperma voelde komen, liet
hij mijn penis weer
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rusten, tot hij eindelijk de lava-stroom tot zich nam. Ik dacht toen hij weg was: zou
hij door de Röells, de Westerman's, de Heldrings zijn gezonden om de dossiers verder
te completeren? Eigenlijk kon het me verder niets schelen. Ik begon meer en meer
er over te denken Nederland voor goed te verlaten. Even later werd er gebeld. Het
was een rechercheur. Maar ditmaal een man, door de heer Seesink van Soestdijk
gezonden. Hij heette Mathijsen. Hij had alle details van de Röell affaire ijverig
bestudeerd en stelde een reeks voortreffelijke vragen.’

1 oktober 1955 (dagboek)
‘Vier lange, lieve brieven van Frieda. Reinier Bressner in een celloconcert van Luigi
Boccherini met Eduard van Beinum in het Concertgebouw. Ik ben nog niet vertrouwd
met Béla Bartók's muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta uit 1936.
Gide maakte hier een prima opmerking over: ‘La vraie culture commence au point
où l'on essaye d'approcher ce qui vous déplaît. Je veux dire, de lire le livre qui ne
vous intéresse pas au premier d'abbord: d'écouter la musique qui ne vous touche pas.
Là commence simplement l'enrichissement.’

3 oktober 1955 (dagboek)
‘Frieda schreef over eindeloze complicatie's, thuis, in Darien, Connecticut. Haar
moeder wilde, dat zij naar de Vogue Mode School in New-York zou gaan. Maar
zijwil werken en geld verdienen om op eigen kracht naar Nederland terug te komen.
Het temperament van de vader speelde een doorslaggevende rol in huis en haar
jongere broer Jan drinkt nu al veel te veel. Hij is zestien. Maar ik begrijp, dat iedereen
in die familie teveel drinkt. Er zijn voortdurend scènes met ooms en tantes, geroddel
en keet aan de beide zijden van de Atlantische Oceaan.
Ging naar een concert van het Orchestra della Scala uit Milaan met Guido Cantelli
als dirigent. Behalve La Mer van Debussy en Beethovens vijfde symphonie genoot
ik zeer van G.F. Ghedini's concertstuk voor twee violen, alt en orkest.’

5 oktober 1955 (dagboek)
‘Frieda schreef, dat ze had ontdekt, dat haar ouders een detectivebureau hebben
ingeschakeld om al mijn gangen na te gaan, met wie ik omga en wat voor relatie's
ik heb, om vervolgens deze rapporten naar de V.S. te zenden om Frieda te
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overtuigen niet meer terug te gaan. Enerzijds wond dit bericht me grenzeloos op van
woede, anderzijds moest ik lachen en dacht: ‘Dan was die Chinese jongen dus toch
gezonden.’
Frieda schreef verder:
‘Doe alsjeblieft niets tot ik 21 jaar ben anders laten ze me hier nooit vertrekken.
My parents think I am mentally ill. They think I have been hypnotized by you. What
can I do? If that is what they believe I don't get anywhere with Pappie. What my
family has done to you and is doing right now is so terrible, that you have every right
in the world to say good-bye to me...’

5 oktober 1955 (dagboek)
‘Frieda is haar baan begonnen in de bekende department store “Bloomingdale's”.
Rechercheur Mathijsen nam van Bertie in mijn flat een verklaring over mevrouw
Röell op, die mijn vriend dus ook ondertekende. Ik ging intussen met de poedel,
Sebastopol, boodschappen doen.’

10 oktober 1955 (dagboek)
‘Omdat de “Nijenrode” studenten Prinsen en Harold Bicker Caarten verklaringen
zouden hebben afgelegd, dat zij mij als homoseksueel beschouwden, had ik rector
E.B.J. Postma om informatie gevraagd, of van die zijde ook dergelijke verhalen
werden gecirculeerd. De heer Postma antwoordde:
“De inhoud van Uw brief heeft mij ten zeerste verbaasd. Indien inderdaad geruchten
over U de ronde doen, dat U homoseksueel zou zijn en indien men Nijenrode als
bron zou vermelden, dan kan ik mij levendig voorstellen, dat U wilt uitzoeken hoe
de vork in de steel zit.
Ik kan U echter zeer beslist verklaren, dat nooit enige mededeling of toespeling
in deze zin hetzij schriftelijk hetzij mondeling door mij of door mijn secretariaat is
gedaan. Voor alle zekerheid heb ik ook nog overleg gepleegd met twee van mijn
collega's, die U persoonlijk hebben gekend, namelijk met de conrector, de heer Klop,
en met het internaatshoofd, de heer Nixon. Beiden ontkennen zeer pertinent ook maar
ooit een inlichting van deze aard verstrekt te hebben. Dit zou volgens hun eigen
zeggen ook onmogelijk zijn geweest, daar tijdens Uw tweejarig verblijf hier op
Nijenrode nimmer zich enige gebeurtenis heeft voorgedaan, die ook maar in de
richting van homoseksualiteit zou wijzen.”
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Frieda schrijft van mening te zijn, dat haar vader haar ook na zes maanden nooit zal
laten gaan.
“You are right about pappie. At times he is o.k. and then again he is not o.k. My
eyes and ears are constantly open when I am home. I have found out a lot. I am sorry,
but trusting anyone around here is impossible for me. I overheard them saying that
I should be prevented of having money. Mammie said already, I should save money
to buy a wintercoat. But that will cost 80 dollars. I will not do it. I am making now
eight dollars a day and perhaps I will work an extra day a week and not take off, so
I have more money. I will wear my ski jacket with your black sweater under it. I
wasn't born yesterday.
Actually, the latest news is, they want me to go to Bogota, in Columbia. They
have friends there and they always are asking me to come. Jan said, they really want
me to go to Buenos-Aires, where mammie's sister lives. She is coming for Christmas
and then I am supposed to go back with her. My parents really are desperate, but it
won't work. I really must laugh about it at times. That is because I am so dead sure
of myself. I will wait first till November 17, when I'll be 21 and according to U.S.
Law they will not be able to do a thing anymore.”
Een levensgrote foto van Ellen Furnée-Smalt verscheen in de kranten met als
bijschrift: “Society dames toonden hoeden in Den Haag, dit ten bate van Juliana
Kinderdagverblijven.” Lydia Dickman had de vertoning georganiseerd. De dames
von Weiler, Furnée, Landwehr en Harinxma thoe Slooten hadden de leiding.’

12 oktober 1955 (dagboek)
‘Peter van Leeuwen Boomkamp kwam. We gingen uit. Hij bleef slapen. Ik kon me
niet voorstellen, dat ook hij in het Röell-Heldring-Westerman spionageteam zat. Het
was daarom in alle opzichten een veilige herademing. Ik raak zeer op hem gesteld.
Erwin zit met zijn vriend in Tanger en schrijft opgewekt. Niels van der Heyde,
later de man van Marguerite van Erven Dorens, en een hartspecialist, heeft als Marine
officier in Nieuw-Guinea John van Haagen ontmoet. Niels dacht, dat het bedienen
van de machines van een oorlogsschip in de tropen mijn vriend geen goed deed, want
hij zag er bleek en slecht uit.
Concert voor twee piano's van Martineau.’
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15 oktober 1955 (dagboek)
‘Lang gesprek met een andere Soestdijk rechercheur, Kamphuis, die de gangen van
mevrouw Röell nader onderzoekt. Ik heb nu ook een verklaring van Enkie en Nettie
Feldhaus van Ham, dat mevrouw Röell tegenover hen had verklaard over documenten
te beschikken, die hoogst compromitterend voor de familie van prins Bernhard zouden
zijn. Ze hadden mevrouw Röell zelfs een bezoek gebracht in de hoop ze te zien te
krijgen, opdat Enk onmiddellijk Prins Bernhard nader zou hebben kunnen informeren.
Ik bleef hopen, dat de recherche van het paleis op den duur voldoende materiaal
in handen zou krijgen om van die zijde de douarière bij haar kraag gepakt te krijgen.
Intussen schreef Frieda, dat haar vader van alle brieven, die hij via Röell-Heldring
in zijn bezit had gekregen, brieven van mij en Bertie en mijn andere vrienden, kopieën
had laten maken. Hij had Frieda opgedragen ze niet éénmaal, maar driemaal te lezen.
Zij schreef:
‘I found out, that at the time, when we tried to reach them and were told, they were
absent from New York, this was not true at all. The gossip had started. Now the space
between me and my parents has grown hundred million miles farther then ever before.
Mammie still tries, but Pappie and I are through for ever. I know that as sure as I am
sitting here writing to you. Never, never will it be the same again. All he has said
tonite, I shall never forgive him for. He said, he would do evertyhing in his power
to keep me in America. ‘How can you love a man, who himself has said he had
physical contact with a homo, Bertie?’ I know now how John must have felt, when
he was questioned about these matters. Then, he ordered me to go to my room. I
made coffee and went. I put on Swan Lake and cried. Later when I went down and
asked for a few records to play, Pappie said ‘No, you cannot have any.’ I can't wait
to be back in Holland and meet your parents and be with mijn lieverd Martin again,
and Bertie en Sebastopol. I miss everyone so very much. I miss Teddy Bear and his
laughing.
You know what pappie said to me tonite? ‘When you tell me that you believe Wim
is a homo-sexual and you love him anyway, than I might have respect for you. But
if you donot believe he is a homo and love him anyway, than you can leave this house
and I will give you money and then I never want to see you again. Then you are
nothing but an ordinary slut.’ I replied, ‘I donot believe Wim is a homo. I know he
is
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not and I love him now and for the rest of my life.’
In de volgende brief schreef Frieda, dat ze alle documentatie, via
Röell-Heldring had gelezen. Het liet haar onberoerd. Ze vervolgde:
‘If I was an outsider to these letters and did not know you, my conclusion would
have been 1. that you should have asked her for much more money, the way she used
you and cheated you and 2. that if my parents had really and carefully read your
letters they would have seen and concluded, that you were not a homo-sexual,
including the way you discussed Bertie. All in all, I don't see a single thing wrong
in any of those letters. I feel sorry for my parents that they have interpreted them the
way they did. Actually, I did not want to read them at all, but if I had not, my parents
would have said, that I was running away from them.’
In Wassenaar maakte ik kamermuziek met Tante jetty en Oom Gerrit. We speelden
piano trio's van Mozart en Haydn en daarna trio-sonates voor twee celli en viool van
Haydn en Tartini. Ik herademde ná al het Westerman gedoe.’

17 oktober 1955 (dagboek)
‘Ik ontvang bij de “United Press” het volgende telegram: “Stop writing me” (getekend)
“Knuf”. Een nieuwe stunt van de Westermans, omdat ik Frieda absoluut nooit Knuf
noemde en het telegram afkomstig was uit Stamford, Connecticut.’

18 oktober 1955 (dagboek)
‘Franks moeder, Mevrouw van Lennep, nodigt me voor 12 november a.s. uit voor
een cocktail-souper ter ere van Frank en zijn aanstaande vrouw, Bryony Throughton,
bij baronesse van Wassenaer aan de Bloemkamplaan. Dat zal veel recente
Wassenaarse herinneringen terugbrengen. Gode zij dank had ik ook nog mijn eigen
vrienden. Frank en Bryony zouden 4 november trouwen.’

19 oktober 1955 (dagboek)
‘Telefoon van een mij onbekende man op de U.P. redactie. Hij bood aan op een
geheime plaats ergens in Europa een ontmoeting te arrangeren met de ex-kapitein
Turco Westerling, de man van de massamoorden en militaire insubordinatie in
Indonesië. De heer Pfaff van U.P. was niet geïnteres-
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seerd. Ik bezocht hoofdredacteur H.M. Planten van het “Algemeen Handelsblad”.
Hij riep de heren Meyer, Besnard en Van Galen erbij en besloten werd, aan de hand
van een brief, die ik meekreeg, dat ik met een auto, ter beschikking gesteld door de
krant, een ontmoeting met de heer Westerling zou hebben.’ (Maar ik hoorde nooit
meer iets van de mysterieuze tussenpersoon.)

21 oktober 1955 (dagboek)
‘Gerben Sonderman, de piloot, en vriend van prins Bernhard is omgekomen.
Frieda schreef, dat behalve de brieven van mijn vrienden, haar ouders ook in het
bezit waren van brieven, die ik aan haar bij de familie Smalt had gezonden. Ze begreep
niet hoe die waren ontvreemd. Ze bewaarde al mijn post nu niet thuis in Darien, maar
in haar “locker” bij Bloomingdale's. Ik begrijp, dat ze werkzaam is in het knopen
department in het souterrain.
Ook schreef ze, dat haar ouders zoals vroeger de heer Van Haagen, nog steeds in
contact stonden met de advocaat van mevrouw Röell, de heer Heldring. Dit mede in
verband met de opgezette spionagedienst om mijn gangen na te gaan. Frieda overwoog
het ouderlijk huis te verlaten en in Manhatten te gaan wonen.’
Intussen begon ik opnieuw steeds meer er van overtuigd te raken, dat ik
weg wilde uit Amsterdam. Ik was moe van deze omgeving. Op 2 november
schreef mejuffrouw Boekhoudt:
‘Het is heus geen wonder, dat je na alles, wat je deze laatste maanden hebt beleefd,
nu wat afgedraaid bent. Ik denk echt, dat je eens even moet ontspannen, want het
vele nachtwerk bij U.P., dat je hebt, zal je ook wel oververmoeid maken. Heb je je
dokter ook geraadpleegd en kan hij je een poosje ziekteverlof voorschrijven? En zou
je maar niet eens een paar dagen bij mij komen logeren om er eens uit te zijn? Vanaf
a.s. maandag is mijn logeerkamer vrij.
Ik heb ontzettend met je te doen, want je bevindt je inderdaad in een ellendig
moeilijke situatie. Laat maar gauw iets van je horen. Hartelijke groeten, je Aunty.’
Eindelijk is Mr. A.J.M. van Dal uit Den Haag overgegaan tot het indienen
van een strafklacht wegens smaad jegens mevrouw Etty Bettina Wijchgel,
douarière jonkheer Ch.H.M. Röell, bij
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de Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam,
baron van Dedem. Enerzijds zou ik haar dus voor enkele duizenden guldens
hebben opgelicht, terwijl ik anderzijds homoseksuele contacten zou
onderhouden met minderjarige lieden.
Zond een telegram voor het huwelijk van Frank van Lennep en excuseerde
me onder de omstandigheden voor de partij van de 12de november.
Frieda werd bij Bloomingdale overgeplaatst naar de afdeling Cosmetics,
waar zij een oudere vriendin heeft gekregen, Victoria Smith, die in 23
Grove Street in Greenwich Village woont. Frieda trekt bij haar in. Dat
hebben de ouders dan aan zichzelf te danken.

8 november 1955 (dagboek)
‘Bezoek van de heer Roelants op “t Hoogt”, te Blaricum. Ik bleef drie kwartier. Hij
droeg een opvallende groene broek. Op een tafel in zijn zitkamer stonden getekende
portretten van koningin Juliana en prins Bernhard. Hij was duidelijk bevriend met
de koninklijke familie. Hij vertelde me heel veel, doch volkomen vertrouwelijk. Ik
maakte er geen enkele aantekening over.
Van Roelants ging ik naar Baarn. Juffrouw Buringh Boekhoudt haalde me met de
auto van het station af. Ik lichtte haar volledig in. We bespraken alles voor Erwin
me kwam halen. Zij drukte me op het hart niets van wat ik had gehoord ooit verder
te vertellen, want ook al was er maar zelfs een kleine grond van waarheid in de
verhalen die mevrouw Röell me had toevertrouwd, zou men zowel van de zijde van
het koningshuis als de justitie deze zaken onder de tafel willen houden en dan zou
ik het kind van de rekening kunnen worden. Aunty reed Erwin en mij naar mijn
grootmoeder in Zeist, waar zij een glas port bleef drinken.’

12 november 1955 (dagboek)
De ‘Totentanz’ van Liszt met Alexander Brailowsky onder Willem van Otterloo met
het Residentie-Orkest. Prachtig concert.
Mijn ouders zijn in Kaapstad ingescheept op de ‘Warwick Castle’ van de
Union-Castle Line en zullen tegen het einde van de maand in Nederland aankomen.
Eindelijk.
Ben toch in Wassenaar naar het feest voor Frank van Lennep gegaan. Bryony lijkt
evenveel ‘in love’ als Frieda. Ik ben zéér gesteld op Franks moeder.’
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17 november 1955 (dagboek)
‘Darling Frieda, I pray for you. I will give you all my love and my life. I will do
everything possible in the world to make you happy. Ik doe verder niets aan je
verjaardag vandaag, want we zijn niet samen. Misschien brand ik een kaars voor je.’
Bertie is geslaagd voor het eindexamen van het Institute for Beauty Culture van
Gerda Siemer. Hij haalde het A-diploma met een 8 voor massage, anatomie, make-up
en epilatie. Een zeven voor diagnose en salontheorie en een 6 voor hygiëne en
houding. Voor de Stichting Vakexamen Schoonheidsverzorging haalde hij een 9,
twee maal 8 en drie zevens. Dit soort werk ligt helemaal in zijn lijn. Naast zijn ballet
en Spaanse dansen zou hij zich een basis van inkomsten kunnen verwerven, waarbij
hij in de zeventiger en tachtiger jaren in het vak van ‘visagist’ in New-York naar de
top zou klimmen.
Was met Erwin Aschmoneit een paar dagen naar Brussel en Parijs. Vandaag
woonden we in de Salle Pleyel een buitengewoon concert bij van het
Residentie-Orkest met Willem van Otterloo, onder meer in het concert voor twee
violen van Henk Badings, gespeeld door Krebbers en Olof. De prachtige symfonie
van César Franck besloot het optreden. Het concert was door de bemiddeling van de
Boetzelaers tot stand gekomen.’
Omdat ik per 1 december mijn werkzaamheden bij de U.P. zou beëindigen,
oriënteerde ik me over mogelijkheden in Parijs. Bij de UNESCO had ik
een lang gesprek met de Amerikaan John Edwards. Ook sprak ik met een
bevriende relatie van Erwin over de mogelijkheid om in Dakar, Senegal,
te gaan wonen en werken.
Mr. J. Talma toonde mij een brief, door een lid van Hr. Ms. ‘Jan van
Brakel’ geschreven aan de vader van John van Haagen, dat hij, een zekere
Frans, er steeds in slaagde brieven van Frieda en mij achter te houden en
naar vader Van Haagen te zenden. Ik zond onmiddellijk een protestbrief
en klacht naar de commandant van het oorlogsschip in Nieuw Guinea,
luitenant ter zee eerste klasse A. van Noortwijk. Ik begreep al niet waarom
we zo weinig uit Biak hoorden. De ‘back-lash’ van het mevrouw Röell
gedoe scheen geen einde te hebben.
Mr. A.J.M. van Dal schreef intussen, dat het enige wat hij kon doen, was
de Officier, baron van Dedem, verzoeken mevrouw Röell te vervolgen,
maar daarvoor was het noodzakelijk de beschikking te hebben over
lasterlijke feiten over een periode van
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de laatste drie maanden. Wat daarvóór was gebeurd, telde helaas niet meer
mee. Het leek me dus, dat het gedurende september opzetten van de ganse
familie Westerman tegen mij via advocaat Heldring en anderen een passend
en lichtend voorbeeld moest zijn. Edoch, Mr. van Dal schreef: ‘De
geschiedenis met de familie Westerman is voor laster geen gelukkig
voorbeeld, omdat men zich er zonder twijfel op zal beroepen, dat een opzet
tot belediging hier niet aanwezig was.’
Toen ik deze woorden, van mijn eigen raadsman komende, las, met als
slot: ‘U begrijpt, dat ik aan de wet niets kan veranderen,’ begreep ik dat
het absoluut geen zin had verder te gaan en dat het vechten tegen de
bierkaai zou blijven. Terwijl mevrouw Röell jarenlang kans had gezien
links en rechts ik weet niet wie allemaal tegen me op te zetten, omdat ik
een oplichter en homoseksueel zou zijn, had ze tezelfdertijd tot in het
oneindige geprobeerd mij altijd weer met haar dochter Inez samen te
brengen in de vertwijfelde hoop, dat er toch nog een blijvende verbintenis
uit voort zou komen.
Het werd me steeds duidelijker, dat mijn moeder gelijk moest hebben, dat
niemand mevrouw Röell durfde aan te pakken, omdat zij inderdaad in
staat was chantage te plegen op het Koninklijk huis. De wet had geen vat
op haar, want ze had de Westermans immers willen waarschuwen in het
belang van hun lieve dochter; en dat terwijl ze zelf tot het alleruiterste was
gegaan haar dochter aan mij te plakken. Mijn voornemen Amsterdam te
verlaten werd steeds sterker.
Mijn ouders waren in Nederland gearriveerd. Mijn werk bij de ‘United
Press’ was per 1 december 1955 geëindigd. Anderhalf jaar telexen vertalen
en doorgeven was genoeg. Ook aan de continue nachtdiensten wilde ik
een einde maken. Er werden de nodige gesprekken gevoerd over mijn
toekomst. Ook Zuid-Afrika kwam weer ter sprake, maar daar voelde ik
niets voor. Ik wilde proberen in de journalistiek te blijven en een
buitenlands correspondentschap zien te bemachtigen. Bertie had me ten
sterkste afgeraden naar Spanje te gaan en adviseerde me in plaats daarvan
me in Rome te vestigen. Dit daadwerkelijk te gaan doen speelde meer en
meer door mijn hoofd.

7 december 1955 (dagboek)
‘Besprak mijn toekomst en situatie enkele uren met mejuffrouw Boekhoudt in Baarn.
“Ik ben zo bezorgd over je, ik sliep er vannacht zelfs niet van.” Ze had geen prettige
indruk van Erwin gekregen. Een dag later ontving ik een postwissel van 100 gulden
van haar, ter ondersteuning en als extraatje
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voor Sint Nicolaas.
De financiële gesprekken met mijn vader vooral, waren pijnlijk. Hij legde uit, dat
het geld van de familie nu in Zuid-Afrika was en er niet uit zou kunnen worden
gehaald. Hij zou me met nog 500 gulden kunnen helpen. “Gesteld dat Frieda zou
komen deze maand, dan zou ik niet eens met haar kunnen trouwen, want ik heb zelfs
geen geld om het gemeentehuis te betalen.” “Ach, Wim,” antwoordde mijn vader,
“toen je moeder en ik trouwden kreeg ik duizend gulden van je grootvader en daarvan
hebben we de huwelijksreis naar St. Fillans in Schotland van gemaakt.” Maar, dat
was 1921.’
Mijn ouders trouwden 24 mei 1921 in Amsterdam. Zij begonnen hun
huwelijk inderdaad bescheiden met een klein huis in Delft en later in
Naarden, maar de vader van mijn moeder was als medeoprichter van de
Maarssense kinine-fabriek, het tegenwoordige ACF-concern, dus meerdere
malen miljonair. En toen Ir.H. van der Woude in 1924 aan een hartaanval
overleed kwamen er dermate ruimschoots fondsen vrij, dat mijn ouders
eerst op ‘Meerwijk’ in Maarssen woonden en daarna ‘De Horst’ betrokken
in Bosch en Duin, waar ik dus in een zéér ‘well to do’ situatie opgroeide.
In 1955 had ik drie jaar gewerkt: bij het ‘Algemeen Handelsblad’ voor
168 gulden schoon in de maand en bij de U.P. voor 360 gulden schoon in
de maand. Met huishuur en onderhoudskosten plus de wijze waarop ik
gewend was te leven, zag ik absoluut geen kans rond te komen. Nu mijn
vader ook nog te kennen gaf, dat indien ik zou willen trouwen, ik
voornamelijk zelf maar zou moeten zien hoe de eindjes aan elkaar te
knopen, begon ik visioenen te krijgen van dienstneming bij het
Vreemdelingen Legioen. In ieder geval: met Frieda werkend in een
Department Store in Manhatten en drie hoog achter wonend bij Victoria
Smith in Greenwich Village, omdat de ouders haar letterlijk aan haar lot
overlieten, begon ik toch ook om materiële redenen steeds meer
kanttekeningen te plaatsen bij vasthouden aan een relatie met Frieda
Westerman.
Eerst schreef ik de heer Westerman, dat hij zijn recht had verspeeld Frieda
tot maart 1956 in de V.S. te houden nu zij alles hadden gedaan haar leven
te verzieken, omdat ze in contact met me bleef. Ook vroeg ik hem hoe hij
durfde om mij door privédetectives te laten schaduwen. Ik eiste, dat hij
Frieda nog deze maand naar Nederland zou laten vertrekken. Zij zou zeker
voorlopig bij mijn grootmoeder Poslavsky kunnen wonen. Wie weet zou
de familie dan ten langen leste toch helpen en over de
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brug komen bij ons huwelijk.
Ik zat nog steeds in de Carlton flat. Martin probeerde me tot steun te zijn.
Hij schreef ook brieven naar Frieda. Hij kwam dan mijn kamer binnen
met de woorden: ‘God brengt me bij je.’ Henk hetzelfde. Ik probeerde
hem altijd aan te moedigen meer te schrijven. ‘Dat zeggen jullie wel, dat
ik met talent ben geladen, maar ik ben absoluut leeg van binnen,’
antwoordde hij dan défaitistisch.
(dagboek)
‘Henk's voornaamste probleem is, dat hij nooit werkelijk en tot over zijn oren van
iemand heeft gehouden. Verliefdheden genoeg. Maar echt houden van in die totaliteit
van gevoelens en laten gaan? Misschien zou hij toch meer tijd hebben moeten besteden
met sommige van zijn vrienden. Hij zou perfect contact kunnen hebben gehad, ook
met een man. Wie weet had hij zich gewoon eens met een andere man moeten laten
gaan, maar ik heb hem dit niet gezegd. Een dergelijke relatie kan alleen tot bloei en
wasdom komen, wanneer zij aan beide zijden waarachtig en oprecht wordt gevoeld.
Ik heb nog eens nagelezen, wat ik de eerste perioden, dat ik Henk ontmoette, in
mijn dagboek schreef. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat Henk steeds meer een
lieve herinnering wordt, niet meer en niet minder.’

11 december 1955 (dagboek)
‘In de Stadsschouwburg zag ik “The Matchmaker” van Thornton Wilder met Johan
de Meester, Guus Oster en Han Bentz van den Berg. Bleef naar concerten gaan,
zoveel mogelijk. Had lange gesprekken met mijn tante Euske Klinkvan Ketwich
Verschuur. Naast het buitengoed “De Waterhof” in Kaapstad had de familie Klink
nu ook een grachtenhuisje aan de Prinsengracht gekocht en perfect ingericht. Met
haar artistieke temperament was zij altijd een verademing voor me. Ze was eveneens
zeer begaan met het lot van Frieda. Ik had haar tenslotte ontmoet via Lydia London,
die met haar familie tot de intieme kennissen van tante Euske behoorde.
Geniet van Julien Greens dagboek. Hij beschouwt het teruglezen van zijn dagboek
als een wonderlijke bezigheid, omdat men zichzelf “nieuws” verschaft over zichzelf’.
Dertig jaar later, in 1985, zou ik de waarheid van die observatie pas echt begrijpen’.’
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15 december 1955 (dagboek)
‘Juffrouw Boekhoudt had voor het eerst sinds 1942 een gesprek met mijn ouders
samen. Zij telefoneerde me, dat mijn moeder begrip zou hebben voor mijn situatie,
terwijl mijn vader van mening zou zijn, dat ik nu verder op eigen kracht mijn weg
moet vinden.
Julien Green: ‘- Il y a une lettre curieuse de Voltaire à propos de l'instinct. La
phrase suivante jette sur un grand problème une lumière admirable: “Il faut avouer
que, dans les arts de génie, tout est l'ouvrage de l'instinct. Corneille fit la scène
d'Horace et de Curiace comme un oiseau fait son nid...”
De vraag is: een vogel maakt zijn nest via een genetisch overgedragen instinct.
Zou artistieke inspiratie dezelfde bron kunnen hebben?’

17 december 1955 (dagboek)
‘De heer Roelants schreef mij: ‘Ieder verstandig mens weet, mijns inziens, wat
mevrouw Röell, geboren Wijchgel, waard is. Indien zij echter in het openbaar het
Koninklijk huis beledigt of beledigd heeft is het vanzelfsprekend onze plicht hieraan
een einde te maken en de bevoegde instanties hierop te wijzen. Overbodig te zeggen,
dat U dienaangaande honderd percent op mijn medewerking kunt rekenen.’
Ook al waren er langzamerhand een dozijn getuigenverklaringen in handen
van de Justitie, ook bij de recherche van Soestdijk, zolang deze dame
blijkbaar haar informatie en roddel binnenskamers debiteerde, was er voor
haar geen vuiltje aan de lucht.
Margriet van Erven Dorens gaf me een ‘Writer's Notebook’ van Somerset
Maugham. Ik vond de volgende overpeinzing:
‘There are two kinds of friendship. The first is the friendship of animal attraction:
you like your friend not for any particular qualities or gifts, but simply because you
are drawn to him. C'est mon ami, parce que je l'aime: je l'aime parce que c'est mon
ami...
The second kind of friendship is intellectual. You are attracted by the gifts of your
new acquaintence. His ideas are unfamiliar: he has seen sides of life of which you
are ignorant: his experience is impressive...
It is conceivable that these two friendships should find their object in one and the
same person: that would be the perfect friend. But to ask for that is to ask for the
moon...’
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Zelf op een leeftijd van een nootboek schrijven aangekomen, moet ik
bekennen, dat de combinatie van Maugham's twee definities voor
vriendschap in één relatie, mij nu inderdaad een zeldzaamheid, zoniet een
onmogelijkheid toeschijnt. Mijn eigen toetsing naar buiten toe, en bij
vrienden in het bijzonder, is steeds en zal altijd gebaseerd zijn op de
dwingende vraag: ‘Geloof ik hem.’ Er zijn een paar mensen geweest, die
ik werkelijk heb geloofd, maar met het verstrijken van de jaren en de tijd
zijn ze nagenoeg allemaal één voor één afgevallen. Wat ik in 1985
misschien wel als het meest trieste aspect van leven beschouw is juist, dat
er naast mijn broers, en mijn twee naaste vrienden Peter en Eduard,
eigenlijk nauwelijks meer iemand is, die ik werkelijk geloof. Er zijn wel
een paar mensen, die ik aardig vind en in belangrijke mate ook vertrouw,
maar dat zijn toch relaties van een andere orde.

Kerstdag 1955 (dagboek)
‘Ik luisterde samen met mijn moeder naar de ‘Variations Symphoniques’ van César
Franck. Bij het laatste deel, allegro non troppo, zei ze: ‘Ik zit altijd te wachten, tot
zijn stemming weer wat vrolijker wordt.’
Lang gesprek met haar. Ze vertelde over de ontmoeting met mejuffrouw Buringh
Boekhoudt. Mijn Baarnse beschermvrouwe zou, haar zorgen over mij uitsprekend,
tranen in de ogen hebben gekregen. Ik wist dit wel, maar mijn moeder vervolgde:
‘Ik niet, daar ben ik langzamerhand te hard voor geworden.’ Later, toen we tot de
conclusie kwamen, dat er toch veel in onze verhouding was veranderd sinds ‘De
Horst’ kregen we allebei tranen in onze ogen. Mijn moeder steunt de gedachte, dat
ik naar het buitenland moet gaan. ‘Wanneer je toch geen einde aan het gestook van
die mevrouw kan maken, is het inderdaad het beste.’

29 december 1955 (dagboek)
‘Opnieuw twee brieven van Frieda tegelijk. Zond haar meteen een telegram voor de
jaarswisseling: “Darling this will be our year, Wim.”
Erwin werkt nu in Dakar, waar hij met zijn vriend permanent woont.’

5 januari 1955
‘Grootmoeder Poslavsky wordt 80 jaar deze dag. De naaste familie, behalve mijn
twee broers, was aanwezig. Er werd een voortreffelijk diner geserveerd. Mijn vader
hield een ta-
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felrede, waarop mijn grootmoeder op een gegeven moment zei: “Je hebt Frieda
vergeten.” Mijn vader antwoordde: “Zij is immers nog geen familie.” Mijn vader
was altijd primair jurist in zijn gedachten. Ik haatte die benadering. Ik verliet
onmiddellijk na afloop van de maaltijd het gezelschap om naar mijn flat terug te
keren. Ik was diep teleurgesteld.
Gelukkig sliep Martin die nacht bij me. Hij had een brief van Frieda gekregen
maar liet me die niet lezen. Midden in de nacht, we lagen als altijd, dicht tegen elkaar
aan, schreeuwde hij onverwachts. Ik vroeg hem of hij droomde. Hij had hoofdpijn.
Henk Hofland heeft een opzienbarend boekje geschreven, dat “Geen Tijd” heet.
Het is een studie over de oorzaken en gevolgen van het modern tijdgebrek. Het werd
ingeleid door Professor dr. P.J. Bouman. Juffrouw Boekhoudt vertelde, dat prinses
Irene haar had gezegd: “Mammie leest dat boekje ook. Ze heeft me de plaatjes laten
zien.” Ik vertelde hem dit. Zijn eerste boek. Dat kan hem nooit meer worden
afgenomen.’
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De Telegraaf
Rome 1956
26 januari 1956 (dagboek)
‘Het is 10.25. Ik ben in de Italië Express. Ik zag zojuist mijn lieve moeder zwaaien
en zwaaien vanaf het perron tot we de bocht om gingen. Ik ben eindelijk op weg naar
Italië. Ik voel me zéér emotioneel en alléén. Ik ben triest en ik huil. Dit zou niet zo
moeten zijn, maar ik liet alles achter. Grootmama zei, dat ik bij alles wat ik deed,
Frieda in gedachten moest houden. 20.45 Schreef veel brieven, Mam, Frieda en
Martin. Hij is op wacht.
10.20 Bologna, Wat staat het verschrikkelijk onbenullig, wanneer iemand bijna
niets heeft te dragen en een kruier laat komen.’
Ik maakte me gereed naar Rome te vertrekken. Mijn moeder zou me toch
met tweeduizend gulden helpen. De Amerikaanse fotograaf Leonard Freed
zei me mee te willen gaan. Ik begon geleidelijk aan afscheid te nemen. De
flat in Carlton was opgezegd en ontruimd. Mijn koffers met dagboeken
en andere spullen gingen naar de zolder van de garage van mijn
grootmoeder in Zeist.
Stendhal arriveerde voor de eerste maal in Rome in 1802.38. Hij was toen
negentien jaar. De stad overweldigde hem. Niets in de wereld was er
vergelijkbaar mee. Hij sprak over pausen, die verliefd waren op
architectuur. Hij meende, dat een jongeman, die zelf nooit werkelijk
ongelukkig was geweest, niet zou kunnen begrijpen welke schoonheid
Rome had te bieden. Hij zou die schoonheid niet kunnen bevatten. Zij zou
hem niet werkelijk raken.
Ik was zeker nieuwsgierig naar de nieuwe mise-en-scène in Italië, waar
ik een jaar zou wonen, maar bij mij zou de historie of de architectuur van
de metropolis op de zeven heuvels beslist op de tweede plaats komen.
‘Roma, 19:30 (dagboek)
‘Finally arrived in Via Marcella 2, een soort jeugdherberg, waar je zelfs geen
douche kan nemen. De prijs hier is 230 lire

38.

‘A Roman Journal’, Orion Press Limited, London (1959)
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per dag, dus minder dan twee gulden, geloof ik. Liet mijn bagage voorlopig op het
station.
Een Amerikaanse neger, Jim Powell, hielp me door deze eerste avond. Hij speelt
saxofoon. Hij is hier om te schilderen. Twee jongens met een pistool hebben 350
dollars van hem gestolen. Hij heeft lieve ogen. Ik vond een piano en speelde wat.
Jim was piloot in Korea.’

29 januari 1956 (dagboek)
‘Toen ik laat thuis kwam stevende Jim Powell op me af en zei: ‘I've been thinking
about you today.’ Ik vroeg me af, wat dat kon betekenen. Na het diner gingen we
met twee Deense meisjes naar het Scandinavian House. Jim is 26. Hij kan heel
verlegen glimlachen. Hij vroeg één dollar te leen. Hij gaf me er een hand voor en
zei: ‘Thank you, you are very kind!’

31 januari 1956
‘Werd lange tijd op straat door een jongen gevolgd. Uiteindelijk sprak ik hem aan.
Toen hij begon te vertellen te zijn beroofd ben ik doorgelopen.
Leonard Freed is gearriveerd.’39.

1 februari 1956
‘De eerste twee brieven uit New York van mijn schat zijn aangekomen. Ik heb een
box bij de American-Express. Zij vraagt haar paspoort terug van haar vader.
Ontmoette vandaag Marc van Weede, de broer van mevrouw de Ramaix, gezant
bij het Vaticaan. Ik vind hem even aardig als Tante Déliane. Hij bood aan me met
alles te helpen. Hij raadde me aan contact met het Dagblad “De Telegraaf” op te
nemen, want hij meende, dat men van die zijde een correspondent in de Romeinse
hoofdstad zocht.
Ik geniet meer dan ik kan zeggen van de doorgaans stralende zon. De Piazza
d'Espagna is ideaal om op de treden van de trappen te zitten. Ik viel er vanmorgen
zelfs bij in slaap.’

2 februari 1956
‘Ontving een dermate nare brief van mijn moeder, dat ik haar in een paar regels terug
schreef, “stop confusing me all my life”. Ze raadde me aan me minstens tien jaren
in Rome te vestigen, omdat ik eerder niet in Nederland zou kunnen terugkeren, gezien
de reputatie, die ik langzamerhand had ge39.

Mijn Amerikaanse vriend, fotograaf van ‘Magnum’.
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kregen. Ik hoefde nooit meer op één cent te rekenen, ook niet van tante Jetty of
grootmama. Ik moest nu definitief mezelf bedruipen (met een streep onder bedruipen).
Mevrouw de Ramaix schreef uit Chalet Sodanella in Adelboden, dat indien zij
zou kunnen helpen door me behalve bij haar broer elders te introduceren, ik haar dit
zou moeten schrijven. Ze had veel vrienden en kennissen in Rome. Machteld Pauw
van Wieldrecht, nu getrouwd met mijnheer Van Vloten, was in Rome verbonden aan
de ambassade bij het Quirinale.
De heer Van Weede had me aangeraden eens te spreken met Monseigneur Giuseppe
W.L. Damen, rector van het Pontificio Collegio Olandese, verbonden aan het Vaticaan.
Aardige man. Hij schonk thee, maar lanceerde geen nieuwe ideeën.’

4 februari 1956
‘Vond een kamer bij de heer en mevrouw Osvaldo Lerz.’

5 februari 1956
‘Zag de Paus op het St. Pietersplein. Hij zegende de menigte. Ook ik vouwde mijn
handen en raakte onder de indruk van het gebeuren. Het gevaar van de collectieve
beleving.
Later een kaars gebrand in de Basilica Santa Marcello voor Frieda en mijn
vrienden.’

8 februari 1956
‘Gezant Van Weede nodigde me voor de lunch. Aanwezig waren Sir Walter Osborne,
de voormalige Britse gezant bij het Vaticaan en lady MacEwen, een Zuid-Afrikaanse
dame, een mevrouw Snouckaert van Schouwburg, en monseigneur William Hemmick,
een Amerikaan uit de zuidelijke staten en geheim kamerheer van de paus. Ik zat
tussen hem en Lady MacEwen in. Hij sprak over rassenproblemen in de V.S.
Monseigneur Hemmick: “I donot like negroes. God created them differently. They
have another civilization. China and India, yes. They have centuries of civilization.
Not Africa. It was Mrs. Delano Roosevelt who started this business of inviting negroes
to her table. I myself had a negroe Nanny. We treated negroes nicely, but they have
been servants by tradition. Would you have your daughter marry a negroe?” he asked.
Ik antwoordde, omdat ik woedend was: “Certainly, especially if I knew my daughter
loved him truly.” De heer Van
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Weede kwam tussen beide en vroeg me tijdens het serveren van likeur of ik wat
piano wilde spelen. Ik waagde me aan een Arabesque van Debussy.
Monseigneur Hemmick woonde in het Palazzo Doria. We spraken af ons gesprek
voort te zetten. Hij zou over een periode van vele jaren een dierbare vriend worden,
ook al waren zijn ideeën over rassenverschillen niet meer van deze tijd.’
Monseigneur Damen had me geïntroduceerd bij Padre Frank Rosenbaum,
rector van het Collegio San Pietro. Ik bracht er 10 februari een bezoek.
Na een rondgang bracht Rosenbaum me in een kamer waar acht priesters
me opwachtten. We gingen naar een kapel en er werd gebeden. Ik bad
voor Frieda. Later ook voor ieder van mijn vrienden afzonderlijk. Voor
de lunch werd ik in een kamer alléén geplaatst, want het was niet toegestaan
samen met de priesters te eten. Jammer.
Toch leerde ik enkelen kennen. Sommigen spraken over hun leven. Joseph
Kim kwam uit Korea. Hij had aan de frontlijn tegen Noord-Korea
gevochten. Verder sprak ik met Alexander Vadakkumthala uit Verapoly,
in het zuiden van India. Een jonge Chinese priester, Chean Wang, zei dat
minstens 10.000 roomskatholieken in Mao's concentratiekampen zaten
opgesloten. Michel Ntupahaga uit Urundi, een Afrikaanse neger, was
afkomstig uit het zuiden van Uganda. De 2½ miljoen mensen van zijn volk
waren bijna allemaal rooms-katholiek. Er regeerde een koning over zijn
land. Zijn landgenoten wilden onafhankelijkheid. Ik sprak een uur met
hem alleen.
Omdat ik opmerkte, dat ik geen Indonesiërs zag, werd me J. Harsasu Santa,
een jonge Javaanse priester gebracht, afkomstig uit Magelang. Ik keek in
zijn warme, bruine ogen en het was alsof de lange Indische geschiedenis
van mijn familie tot me sprak.
Ik ontmoette twee Ceylonese padvinders die een fietstocht van Colombo
naar Londen maakten. Eén herinnerde me aan Martin. Hij heette Ivan
Ratnayake. Hij vertelde:
(dagboek)
‘Je kunt niet leven van liefde alléén. Ik trouw niet, want ik wil een vrouw méér
geven, dan zij had, toen ze mij ontmoette. Ik heb voorbeelden gezien van ouders, die
alles aan hun kinderen gaven en hun oude dag in armoede sleten. Waarom zou je
Frieda in je moeilijkheden betrekken? Misschien is haar een ander lot beschoren. Ik
heb jongens gezien, die behoorlijk gekleed gingen en het goed hadden en na hun
huwelijk gin-
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gen ze in vodden. Op school had ik het minste zakgeld, en de jongens die veel hadden,
zijn nu getrouwd en komen bij mij om te lenen.’
Al pratende gaf hij me de helft van zijn sandwich en hij deelde zijn wijn met me,
want zijn fiets-partner was jarig. ‘Ja,’ vervolgde hij, ‘ik geloof in God. Eens wilde
ik priester worden. Maar weet je, “many are called and onley few are chosen”.’
Daarop kwam Jim Powell binnen en zag ons zitten. Hij liep op me toe, want ik
had hem een aantal dagen niet meer gezien. Hij legde zijn hand op mijn hoofd, hield
die daar enige tijd en verwijderde zich weer.
Stapel brieven van Erwin uit Dakar. Voor het eerst weer een brief van John uit
Biak. ‘Wim, ik voel me rot, wanneer ik er aan denk, dat ook ik je enige tijd in de
steek heb gelaten. Maar wat er ook gebeurt, ik ben je vriend gebleven en geen mens
kan mijn gedachten over jou veranderen.’
Mevrouw Ariane Star Busmann-Röell schreef een lieve brief uit Wenen. Charlotte
was ‘fashion model’ geworden bij het bekende modehuis van Aldmüller. Tanja zat
op het Max Reinhardt Seminar (toneelschool) in Schönbrun. De familie bleef van
de diplomatieke post in Oostenrijk genieten.
Ontmoette 12 februari 1956 de acteur Alphonso Matthis. Hij was bezig een film te
maken in Rome. We gingen naar zijn superflat aan de Tiber. Hij woonde met een
actrice samen, maar ze hadden ruzie. Zij was tin ergens anders. ‘Ik kan nooit lang
met iemand samen zijn,’ zei hij. ‘Je beste vrienden moet je vier maal per jaar
ontmoeten.’
We aten wat in een restaurant en gingen terug naar de flat. Niet lang daarna lagen
we in bed. Plotseling beseften we allebei, dat we elkaar vijf jaar geleden in Amsterdam
hadden ontmoet onder dezelfde omstandigheden. Ook toen lagen we samen in bed,
in een hotel in de Marnixstraat. Toen had ik hem verteld van de complicaties met
Bertie en Inez: nu had ik hem uiteengezet, welke problemen er waren rond Frieda.
Hij zei dikwijls over een huwelijk te hebben gedacht. Hij bedreef even regelmatig
seks met meisjes als met jongens. Toch wilde hij ‘vrij’ blijven. Ik viel in zijn armen
in slaap en kreeg een nachtmerrie over mijn moeder.’

13 februari 1956 (dagboek)
‘Ivan gaf me vanmorgen onverwachts een klein zilveren kruis. Hij zei, dat hij het in
Jeruzalem had gekocht op de
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plaats waar zich de voetstap van Jezus bevond. Het was ter plekke gezegend. Hij
droeg zelf een dergelijk kruisje om zijn nek, en haalde het te voorschijn om het te
tonen.
Vanavond bezocht ik monseigneur Hemmick in zijn magnifieke, zacht verlichte
penthouse appartement in het Palazzo Doria. Hij opende zelf de zware deur tot zijn
huis, gekleed in een wijnrode corduroy kamerjas, met een geblokte sjaal en een
paarlen speld. Hij droeg pantoffels en ging me voor naar zijn werkkamer, waar een
knappend vuur was aangelegd en Martini's gereed stonden.
Ik voelde me er onmiddellijk thuis en zat niet ver van zijn fauteuil op het tapijt.
Binnen een half uur spraken we over homoseksualiteit. Van tijd tot tijd stond hij
op, pookte wat in het vuur en maakte van de gelegenheid gebruik zijn hand op mijn
gezicht te leggen. Even maar. “You know,” zei hij, “you attract both sexes: you are
what we call - seminormal.” Ik dacht: “wel ja, dat kan er ook nog wel bij.”
Hij vervolgde, dat toen we elkaar voor het eerst bij de gezant Van Weede
ontmoetten, ik hem een boodschap had gezonden. Ik herinnerde me, dat hij me zeer
vriendelijk en direct had aangekeken. Ik had die blik op dezelfde wijze beantwoord,
maar aan het zenden van een boodschap had ik beslist niet gedacht. Ik vond juist,
dat hij eerder degeen was geweest, die een soort initiatief nam, een signaal gaf. Over
projectie's gesproken.
Vele jonge Italianen en Spanjaarden bezochten hem in de 23 jaar, dat hij hier
woonde. Hij was eens verliefd geweest op een inmiddels beroemd geworden Britse
acteur. “Wanneer je iemand dermate lief hebt,” zei hij, “dan is het nodig om een
offer te brengen. Dus zei ik tegen hem, dat ik hem niet meer wilde zien. Hij is daarna
getrouwd. Niet lang geleden kwam zijn zoon me bezoeken. Het gedeelte boven zijn
mond was het evenbeeld van de vader. Kan je je voorstellen wat er in me om ging?”
Hij was van mening, dat Italiaanse mannen van nature biseksueel waren. “You
scratch their skin and they are like old -time Romans who only kept wives to continue
the race.” Ik vroeg hem hoe hij dacht over sommige seksuele contacten tussen
vrienden. “I never object to sexual contact between two men who feel deep affection
for each other. Some time ago, an American priest here met an American boy and
they fell in love. The priest was sent by the Vatican to Africa, but the young boy
followed him. Now, they live in an apartment
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together on Park Avenue in New-York. I went to visit them last summer and ran into
a party of sixteen young men in their house.”
Er werd wat voedsel gebracht: soep en artisjokken met brood en wijn. Hij toonde
me zijn appartement en zijn privé-kapel. Ik had hem verteld soms een kaars te branden.
“Je zou een goede katholiek kunnen worden. Het is een belangrijk verschil om een
kaars te gaan branden wanneer je eenmaal tot de rooms katholieke familie behoort
met alle rechten, die je dit geeft.”
Toen hij brandy inschonk begon ik over rassenscheiding. Hij wilde de sfeer niet
vertroebelen en zei slechts: “Ik ben niet zo zeer tegen de Afrikaanse neger. Ik ben
tegen die moderne klasse van halfbloed negers, die denken, dat de wereld van hen
is tegenwoordig.”
Er waren ook nog anecdoten over zijn vriendschap met de Koning van Denemarken
en een ontmoeting met Koning Carol van Roemenië en Madame Lupescu. Het was
na middernacht, toen ik naar mijn kamer terug ging.’

14 februari 1956 (dagboek)
‘Ik herinner me, dat monseigneur Hemmick vertelde, dat er een geest in zijn
appartement leefde. Paus Pius IX had eens een priester gewijd in zijn privé kapel.
Soms stond de geest onverwachts in de gang. Eens, toen hij bezoek had, ging de deur
van zijn werkkamer langzaam open en de geest stond in de opening. Hij werd
woedend. Hij stond op en zei: “Basta: I don't want you disturb me when I have guests.
If you want me to say prayers for you, I will do so tomorrow, but go now and leave
us alone.”
Hij heeft voor de geest gebeden en deze is nooit meer teruggekeerd.
Eens was een Italiaan verliefd op hem geweest, zelfs in zulk een mate, dat wanneer
een Amerikaanse officier hem kwam bezoeken, de Italiaan jaloers was. Zijn vrouw
was er van op de hoogte en had hem gezegd: “Het kan me niets schelen of je met
mannen naar bed gaat, maar wanneer ik ooit merk dat je liefde bedrijft met een andere
vrouw, dan vermoord ik je.” Ik herinnerde me, dat Inez Röell iets dergelijks tegen
haar moeder had gezegd in verband met Bertie.’

15 februari 1956 (dagboek)
‘Twee dingen vallen me op in Rome: ik vind het ongegeneerd buiten hangen van
jonge lammeren en God mag weten
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wat voor andere dieren bij slagerswinkels een vorm van wilde onbeschaafdheid. Het
geeft me bovendien een naar gevoel in mijn maag. En ten tweede: de beide carabinieri,
die dag en nacht in hun uniformen - deze dagen sneeuwt het zelfs - de wacht houden
bij het monument van de onbekende soldaat, dat is toch een onmenselijke absurditeit?
Welke gek heeft dat bedacht?
Vanavond nam ik Ivan, mijn Ceylonese vriend, mee naar monseigneur Hemmick.
We zaten nu samen op de grond bij het vuur.’

16 februari 1956 (dagboek)
‘Dineerde met de gezant Van Weede alléén. We werden bediend door twee
personeelsleden met witte handschoenen. Hij sprak over de Orsini's en Colonna's,
de voornaamste families van Rome, die verwachten dat zij in rang voor gaan op
ambassadeurs, wanneer men een tafel arrangeert. We bespraken de ontwikkelingen
in China en rond de Verenigde Naties. Hij vertelde dat Leopold en Anita Quarles
van Ufford inmiddels in Teheran waren geplaatst en dat mevrouw Quarles in een
liaison terecht was gekomen met een Iraanse prins. Leopold was dus naar het
Ministerie in 's Gravenhage teruggezonden.
Net als zijn zuster Déliane de Ramaix vroeg hij me wat te spelen. Later luisterden
we naar de Eroïca van Beethoven op de achtergrond. We spraken zeer openhartig.
Tussen neus en lippen merkte hij op, dat hij de heer Roelants wel eens in London in
de nabijheid van prins Bernhard had gezien en dit een volmaakt onbegrijpelijke zaak
had gevonden. Waarmee de heer Van Weede feitelijk opnieuw het belang scheen te
bevestigen van mevrouw Röell's indicaties dat er iets niet pluis was in die richting,
althans wat de koninklijke familie betreft. Haar wetenschap van deze situatie maakte
haar juist mede onschendbaar.’
Ik was 14 dagen in Italië en een eerste brief arriveerde van de
hoofdredacteur van ‘De Telegraaf’, J.J.F. Stokvis. Men had met
belangstelling kennis genomen van mijn verblijf in Rome en wanneer ik
in Amsterdam zou zijn moest ik langs komen om een medewerkerschap
te bespreken. Ik antwoordde per ommegaande, of ik niet al vast meteen
zou kunnen beginnen.
Jonkheer Marc van Weede, Hare Majesteits Gezant bij de Heilige Stoel
zond me twee kaarten voor een zang-recital van Lucretia West met Giorgio
Faveretto aan de vleugel in de Aula
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van de Università degli Studi di Roma. Deze geste verraste me werkelijk.
Omdat Leonard Freed in de jeugdherberg bleef wonen kwam ik er
regelmatig en ontmoette een Australische zanger, John Morris. Hij maakte
lichte avances, waar ik niet op in ging. Ik schreef: ‘zou ik ooit echt van
iemand kunnen houden wanneer er niet tegelijkertijd sprake is van fysieke
aantrekkingskracht? Ik wou dat ik dit wist.’
Morris leek op Jaap ter Haar van de Wereldomroep. Hij leek me echter
wat onderontwikkeld. Hij had achtereenvolgens advocaat, dokter en
mode-ontwerper willen worden, maar werd verkoper van vrachtauto's,
omdat zijn vader dit wilde. Nu was hij in Rome om zanglessen te nemen.
(dagboek)
Baarn,
‘Lieve Wim,
Hartelijk dank voor je uitvoerige brief. Ik zag daarin tot mijn vreugde, dat je zeer
actief bent en niet zit te wachten tot het geluk je in de schoot valt. Wat het ook maar
in weinig gevallen pleegt te doen. Wanneer het je lukt om in Rome vaste grond onder
de voeten te krijgen, zal je daarna zeker bij veel mensen respect en vertrouwen
oogsten. Een beetje angstig vind ik het, dat je juist daar terecht bent gekomen, waar
je in het nadeel bent, doordat je geen gymnasiale opleiding hebt gehad. Je zult je
reportages dus buiten de klassieke oudheid moeten houden, anders kom je op
gevaarlijk terrein.
Het boekje “Geen Tijd” van je vriend Hofland heb ik uit. Ik moet zeggen, dat ik
het een knap stukje werk vind. Er wordt over gesproken en boekhandel Van der Ven
hier heeft er zijn hele etalage mee vol liggen... je Aunty.’
Ben in de Amerikaanse Information Service een aantal uren gaan lezen over het
katholicisme. ‘Life Magazine’ wijdde er een serie aan. Maakte pagina's aantekeningen
in mijn dagboek. Ik herinnerde me Martins vraag: ‘Waarom geloof je, wanneer je in
de krant leest, dat er in Japan een wervelstorm is geweest? En waarom niet dat Jezus
van Nazareth heeft bestaan en gehandeld, zoals in de Bijbel staat?’
Bezocht het museum van het Vaticaan.’

19 februari 1956 (dagboek)
‘Zag ‘Rebel without a cause’ met James Dean.
Verdomd triest, dat hij er niet meer is. Hij is een meesterlijk acteur tot in de kleinste
details; een knipoog, afscheid nemen
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van een meisje. Hij speelde geen rol, je zag hém. Dean identificeert zich volmaakt
met de actie die van hem wordt verlangd. Thanks, pal, I love you for this.
Op straat zag ik vanmiddag Lucretia West samen met een vriend. Ik rende op haar
af en zei: ‘Madam, I enjoyed your concert so very much yesterday, I just have to tell
you. Those Schubert songs!’ Ze gaf me een warme lach en zei: ‘I am surprised having
this happen to me, thank you.’

22 februari 1956 (dagboek)
‘Mejuffrouw Van Alphen van het gezantschap bij het Vaticaan had gezorgd, dat ik
een uitnodiging kreeg voor de Anticamera Pontifica ‘per partecipare all'Udienza
Pontifica che avrà luogo il giorno 22 febbraio 1956, alle ore 12 precise: Frederico
Callori Di Vignale, maestro di camera di sua sant tà.’ 11:50 (dagboek)
‘Schat, Frieda: ik heb Ivans kruis in mijn ene hand, en het kleine boekje met de
foto's van mijn liefste vrienden in de andere, en alhoewel ik voor hen allemaal zal
bidden - is mijn ‘mind’ op dit moment in gebed voor jou. Ik concentreer me uitsluitend
op jou en onze liefde. Dag schat. Ik kan niet schrijven want er zijn hier teveel mensen.
02:00 (in bed)
‘Het was een geweldige show: de Zwitserse garde stond aangetreden in vol ornaat.
Leonard en anderen zag ik wel, maar ik bleef alleen. Een groen gordijn werd opzij
geschoven en de paus werd in zijn stoel binnen gedragen. Hij wuifde en zegende de
mensen en legde zijn hand op hoofdjes van kinderen. Hij nam plaats op zijn troon,
met aan iedere kant een microfoon. Twee kardinalen flankeerden hem. Terwijl ik
naar zijn rede luisterde zag ik dat naast me een Aziatische priester stond in een zwarte
en witte tuniek. Zijn ogen waren lief. Ik maakte kennis met Broeder Allan Nagai,
van gemengd Japans-Chinese afkomst uit Hawaï.
Vanavond woonde ik een jazz session bij van Gerry Mulligan.
J.J.F. Stokvis van “De Telegraaf” schrijft opnieuw, dat zijn redactie welwillend
staat tegenover mijn medewerking, en dat indien ik nu reeds kopij zou willen
inzenden, zou worden bekeken of zij kon worden gepubliceerd.’

23 februari 1956 (dagboek)
‘Vandaag bracht ik samen met de architect Tessino Renfer een bezoek aan de “Villa
Albani”, in 1775 door de gelijkna-
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mige kardinaal gebouwd. De kardinaal moet één der grootste antiekverzamelaars
van het Vaticaan zijn geweest. Zelden zag ik zoveel kostbaars, zoveel onvergetelijk
mooie schilderijen - “Tête d'un vieillard,” van de Spaanse schilder Joseph Ribera marmer, Chinese lakschilderingen, Delfts blauw en noem maar op. Ik maakte veel
foto's. Het paleis werd door een Italiaanse prinselijke familie bewoond. Toen we
vertrokken arriveerden een jongen en een meisje in gezelschap van een gouvernante
in een Lancia.’

24 februari 1956 (dagboek)
‘John Morris had me verteld, dat Son Altesse Impériale, le Prince Paul Théodore
Paléologue-Crivez iedere vrijdagmiddag in het Grand Hotel een séance belegde onder
het motto “Front de l'Esprit, Mouvement littéraire et artistique international de
rapprochement entre les peuples”. Hij kende de prins en inderdaad bereikte me een
uitnodiging. Ik ging er dus heen.
Een dame hield een oratie over de invloed van de liefde op de kunst. Ik besefte
andermaal, dat Italiaans een fraaie taal was. “Le tout Rome” was aanwezig. Ik zag
overal bontjassen en flikkerende juwelen, mensen die kaartjes uitwisselden, terwijl
een orkestje zacht speelde. Obers brachten sherry rond. Tegen de muren van de zaal
hingen schilderijen vervaardigd door de prins Paléologue, die ongeveer vijftig jaar
moest zijn. Het viel me op, dat hij niet alleen de tableaux signeerde met zijn volledige
titulatuur, maar wat me uitzonderlijk doorzichtig leek, was dat hij ieder schilderij
voorzag van rode lak, waarop het wapen in zijn zegelring was gedrukt.’
Paul Théodore was in rechte lijn een afstammeling van Constantin XII
Paléologue, de laatste regerende vorst van Constantinopel. 15 Augustus
1261 had Michel Paléologue de stad ingenomen. Achter elkaar hadden
geregeerd: Michel Paléologue (1261-1282), Andronico II (1282-1328):
Andronico III (1328-1341), Giovanni V (1341-1391), Mannuele II
(1391-1425), Giovanni VIII (1425-1448) en Constantin XII van 1448 tot
1453, toen de Turken Constantinopel op de Paléologues hadden veroverd.
Paul Théodore bewoonde nu het Château de la Tour bij Nice en bracht de
winters door in Rome. Hij was grootmeester van de Ordre de
Saint-Constantin, de huisorde van zijn familie. Zijn levensdoel was de
eenheid van alle christenen in de wereld te bestendigen. Zelf behoorde hij
tot de Orthodoxe kerk. Hij for-
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muleerde het aldus in een pamflet:
‘Travailler à l'unité de la foi chrétienne, base même de la civilisation occidentale,
par la remise en vigueur des accords du Concile de Florence (1439), - tombé en
désuétude mais jamais aboli - et qui mettent fin au schisme entre orthodoxes et
catholiques sur les bases suivantes:
a) La reconnaissance par toute la Chrétienté de la primauté de l'Evêché romain sur
tous les autres évêchés de la chrétienté, à l'exception des droits et des privilèges
des Eglises d'Orient quelques signification que cela puisse avoir.
b) Concept selon lequel “ex filio” et “per filium” ont exactement la même
signification, ce qui tranche le débat suscité par le mot “filioque”, source même
du chisme.’
Raakte tijdens de receptie in gesprek met Madame Media Francia,
eigenaresse van een mode-atelier dat samenwerkte met Jean Patou. Frieda
zou hier misschien kunnen werken, wanneer ze zich eenmaal in Rome bij
me voegde.

25 februari 1956 (dagboek)
‘Er is een opzienbarend boek geschreven door Mario Viana: ‘La Monarchia e il
Fascismo.’ Ik had er een lang gesprek over met Ernesto Frattini van de politieke
beweging, die de monarchie blijft steunen.
Kloosterbroeder Allan Nagai uit Hawaï sprak met mij: ‘Het geheim is gelukkig
te zijn, omdat je de beloften van kuisheid, gehoorzaamheid en eenvoud heb afgelegd,’
zei hij. ‘Geloof is het fundament van alles. Je moet spiritueel geluk kunnen voelen.’
Ik vroeg hem of hij masturbeerde. ‘In Hawaï gaven de trainers van de sportclubs
de jongens het advies zichzelf af te trekken, opdat zich zich “schoon” voelden en
zich aan sport konden wijden. Dit soort geneugten is voor ons verboden. God schiep
man en vrouw slechts voor één doel: de voortplanting. Wat mensen ernaast doen met
seks is moreel verkeerd.’
‘Maar masturbeer je dan nooit?’ vroeg ik. Allan antwoordde: ‘Wanneer het gebeurt
hebben we de plicht ter biecht te gaan.’ Ik vroeg maar niet wat de biechtvader dan
voor straf oplegde.’

26 februari 1956 (dagboek)
‘Arriveerde om 10:00 uur bij het appartement van Graaf Reno Renato Petitto di San
Salvatore, de rechtskundig adviseur van
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Prins Paul Théodore. Hij ontving me in een corduroy broek met desert-boots, een
sweater met foulard. ‘This is the portrait of the King of England, he gave me.’
(gesigneerd) ‘Er waren meer portretten van koninklijke hoogheden. In een belendend
vertrek was een groep van 12 jongeren, duidelijk afkomstig uit gefortuneerde kringen,
aan het vergaderen. “They are monarchists,” zei de graaf.
De prins kwam even later binnen en ging achter zijn bureau zitten. Hij overhandigde
me een tekst van zes met de hand geschreven pagina's, voorzien van zijn handtekening
en een stempel en zei: “U kunt dit exclusieve interview publiceren, indien u wilt.”
“Onze organisatie, de Ordre de Saint Constantin, heeft de apostolische zegen
ontvangen zowel van het Grieks-Katholieke patriarchaat in Antiochië, Alexandrië
en Jeruzalem, aldus de prins, maar eveneens van het Oecumenisch Orthodoxe
patriarchaat in Constantinopel. We werken nu hard aan begrip bij het Vaticaan. Indien
u me zoudt willen helpen, met uw relaties, zou ik dit op prijs stellen.”
Ik dacht, waarom uitgerekend ik, terwijl er tientallen andere mensen op zijn
recepties in het Grand Hotel circuleren, die aanzienlijk meer voor hem zouden kunnen
doen.
Hij zei, dat zijn fondsen beperkt waren. Hij was nauw geparenteerd aan de
koninklijke familie van Roemenië, maar zijn bezittingen in dat land waren voorlopig
dus onbereikbaar. Hij overhandigde een lijst van medewerkers van zijn organisatie.
Er waren dertien prinsen en graven “Grand Cordons” van de Orde, zeven
Commandeurs en elf Ridders. Hij zei te overwegen mij tot ridder te benoemen. Ik
was zéér verbaasd.’

27 februari 1956 (dagboek)
‘Ik bezocht Prins Paléologue in zijn appartement, Via Flavia 104. Zijn werkkamer
was drie bij drieëneenhalf. Je struikelde over de schilderijen. Hij overlaadde me met
documenten en decreten om te bewijzen, dat hij als ‘chef de la maison impériale
d'orient regnante’ - vooral dit laatste ‘regnante’ amuseerde me, wetende dat de familie
sedert 1453 niet meer aan de bak was gekomen - het recht had de titel van graaf te
verlenen. ‘Als huwelijksgeschenk zou ik je een graaf willen maken. Dat zou een
mooi cadeau voor Frieda zijn. Er is voor een dergelijke benoeming veel papierwerk
nodig. We zullen de notaris de stukken moeten laten opstellen en er zijn getuigen en
contrasignatures nodig. Heb je een voorouder met een fraaie naam?’ Ik vertelde hem,
dat Abraham Oltmans gehuwd was geweest
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met Henriette Calmar. ‘Dan maak ik je Graaf de Calmar,’ aldus de prins. ‘En ik heb
besloten je commandeur van de orde te maken, in plaats van ridder.’ Ook wilde hij
een portret van me schilderen. ‘Ik doe het schilderen meestal in Venetië, maar jou
kan ik hier in Rome maken.’ Hij voegde er in het Frans aan toe: ‘Venetië is trouwens
“le plus grand bordel du monde”.
Geleidelijk aan begon ik uit zijn verhalen op te merken, dat hij op zijn minst au
courant was van de nichterij. Ik vertelde iets over de perikelen rond Frieda, mevrouw
Röell en sommige van mijn vrienden en dat ik haar had toegegeven met Bertie
seksuele contacten te hebben gehad. “Willem,” zei hij, “Promets-moi, il faut jamais
avouer que tu as couché avec quelqu'un. Même quand Frieda vous auriez vue avec
ces deux jeux au lit avec ton ami, vous diriez, ce n'était pas vrai.” Hij zette een doek
op een ezel, nam een palet en begon met ferme streken aan mijn beeltenis. Hij kreunde
er een beetje bij en soms neuriede hij. “Vous êtes plus classique, comme je pensais:
vous êtes difficile à faire.” Ik had de marinetrui, die John me had gegeven aan.
(Evenals vandaag, dertig jaar later, wanneer ik deze regels neerschrijf.)
Terwijl hij schilderde vertelde hij, dat hij het zich als prins nooit kon permitteren
zich met jongens uit andere milieus in te laten. Het was moeilijk zich aan die regel
te houden. De voormalige koningin van Spanje was er toe overgegaan met haar
chauffeur te slapen en werd nu niet meer in Romeinse kringen ontvangen.
Hij vertelde op zijn zestiende jaar door een huisknecht in het kasteel van zijn
ouders te zijn verkracht. De man had hem gevraagd mee naar de kelder te gaan om
wijnflessen te halen. Toen was het gebeurd. Hij gaf van het incident een bijzonder
levendige beschrijving. Ik werd er eigenlijk een beetje misselijk van, omdat het puur
seksueel geklets was.
Eens was zijn vrouw, de prinses onverwachts, thuis gekomen, toen hij met een
jongen in bed lag. Ze klopte. Hij zei, dat ze niet binnen kon komen, omdat hij een
naakt model aan het schilderen was. “Wanneer ik mijn vrouw zou vertellen, dat ik
met jongens sliep, zou ze me niet geloven.”
Daarop legde hij zijn penselen neer en begon enkele van zijn Franse gedichten te
declameren. Ik wilde weg.’

28 februari 1956 (dagboek)
‘Tweede schilder-partij bij de prins. Hij had een nieuw canvas gekocht en begon
opnieuw. Hij zou mijn commandeur-
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schap tegelijk met dat van de Deense graaf Holster von Fürstenberg bekrachtigen,
wat hem 60.000 lire kostte, maar dat kon de organisatie gemakkelijk overmaken. Hij
babbelde weer over zijn leven. Ik vroeg hem waarom hij Venetië als een bordeel
beschouwde. “Omdat je daar van heel Italië het gemakkelijkste matrozen kan
versieren.” De meeste jongens waren met 500 of 1000 lire tevreden.’
‘Intussen was ook een Israëlische beeldhouwer, Joseph Salamon, met een
buste van mij begonnen. Hij had een Deense vriendin, die zijn vrouw zou
worden. Twintig jaar later bezochten ze mij eens in Amsterdam. Een paar
jaar nadien kreeg ik het in 1956 in Rome gemaakte beeld gegoten in brons
toegezonden.’

28 februari 1956 (dagboek)
‘Leonard Freed kwam mee naar het appartement van Graaf Reno Renato Petitto,
waar ook prins Paul Théodore arriveerde. Ik wees de prins erop, enigszins tot
consternatie van de anderen, dat het vrij bespottelijk was om zijn schilderijen met
zijn volledige titulatuur te signeren plus nog een gelakt familie wapen. “Dat getuigt
immers niet van goede smaak, noch werkelijke distinctie?” zei ik.
Paul Théodore raakte wat geïrriteerd en even later zei hij, dat hij, met het oog op
andere journalisten, had besloten me in gezelschap niet meer met Wim aan te spreken.
Intussen had hij een eerste tekening gemaakt van het komende wapen voor de Graaf
de Calmar, waar onder zou komen te staan, “Fide et Patientia”. De pelgrim was
overgenomen van het Oltmans-wapen en de halve maan van dat van de Westermans.
Het wapen zou de grafelijke kroon niet negen punten krijgen. De psychose betekent
natuurlijk niet alléén, dat men contact met de werkelijkheid heeft verloren, maar dat
men zich het verlies van dat contact niet langer bewust is.
In de avond dineerde ik bij Marc van Weede. Ik vertelde hem over de Prins
Paléologue, van wie hij had gehoord. Hij zei, dat er geen bezwaren konden zijn,
wanneer ik het commandeurschap zou aannemen, met daaraan verbonden de grafelijke
titel de Calmar. De reactie van de gezant verbaasde me ten zeerste, omdat ik had
aangenomen, dat hij hartelijk om het geval zou lachen. Hij wist blijkbaar, dat enkele
gevallen van in de adelstand verheffen door Paléologue bekend waren geworden en
en règle waren met de juridische voorwaarden. “Maar ik geef U slechts vijf percent
kans, indien U hiertoe bij H.M. de Koningin een verzoek zou indienen, de titel in
Nederland er-
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kend te krijgen.” Ik moet zeggen, ik had bepaald niet de ambitie als Graaf de Calmar
von Habenichts door het leven te gaan. Wel wilde ik de Paléologue ervaring tot het
einde beleven.’

3 maart 1956 (dagboek)
‘Diepgaand gesprek met de schrijver Mario Viana. Hoe kunnen mensen zo blind
hartstochtelijk royalisten zijn? Zelfs ook nog nadat koning Victor Immanuel faalde
zoals hij deed, nà een speelbal te zijn geweest van Mussolini.’

6 maart 1956
‘Wonk Schimmelpenninck sneuvelde vandaag zeven jaar geleden bij Djokja. Schreef
zijn ouders.
Ontmoette een voormalige Tsaristische diplomaat, Alexandre Messoyedoff. Hij
was van mening, dat men journalisten diende te testen en screenen, zoals men dit bij
diplomaten deed. De moderne journalistiek zag hij als een losgeslagen op sensatie
en commercialiteit beluste bende, waar men woorden als “decency” en “discretie”
niet meer kende.
Prins Paul Théodore liet me een “avant projet” bezorgen van tien met de hand
door hem zelf geschreven pagina's onder de titel: “Diplome concédant à l'honorable
Willem Oltmans le titre de comte feudataire de Calmar de la Maison Souveraine
Imperiale régnante d'Orient.”
Graaf Reno Renato Petitto stuurt me een artikel, dat hij schreef: “Can contemporary
problems be solved by the democratic method! No. They must be solved by
legitimacy.”
Intussen ontmoette ik vele mensen: de Spencer Hoopes uit Washington D.C., Jean
Richard Smadja uit Algerije, de Egyptische schilder Bernard de Zógheb. Ik was met
Ivan, de Ceylonese padvinder, en Allan, de Hawaïaanse priester bij monseigneur
Hemmick. Ook ontmoette ik een 21-jarige jongen, Paolo Bennicelli, met engelenogen.’
(We zouden jaren lang corresponderen en bevriend blijven. Iedere keer probeer ik
hem in Rome terug te vinden. Ik zou willen weten hoe het hem is vergaan.)’

7 maart 1956
‘Woonde een concert bij in het Instituto Austriaco di Cultura van de pianist Walter
Panhofer, in Mozart, Beethoven, Schubert en Chopin. Lord Montagu of Beaulieu
zat, gedraaid op zijn stoel, mij aan te gapen. Ook de pianist Theo Bruins, die in Rome
studeerde, was aanwezig. Ik wilde met Montagu spreken, maar hij ging ná Schubert
weg.’
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8 maart 1956 (dagboek)
‘Paolo brengt me een kort bezoek en brengt een lieveheersbeestje voor me mee. Zijn
vader is verbonden aan de filmindustrie. Ze zullen uitzoeken met welke film Alfonso
Matthias bezig is. Hij is inderdaad bekend.
Om 11:00 uur zat ik op de Via Veneto te lezen, toen een priester van in de dertig
naar me toe kwam met de woorden: “Lei molto belle”. Hij herhaalde het zelfs. Hij
vertelde al gauw, dat hij mannen aantrekkelijker vond dan vrouwen. Zou ik zin
hebben met hem mee te gaan naar zijn “Albergo”. Ik pakte mijn rommeltje op en we
sloegen een kleine straat in. Toen ik vroeg of het ver was trok hij me vrijwel meteen
bij de arm en ging een donkere trap van een portiek op. Ik kon hem nauwelijks meer
zien. Terwijl hij zijn soutane omhoog begon te trekken wilde hij mijn broek open
maken. Ik excuseerde me en verliet de plaats des onheils. De verhalen over Romeinse
priesters lijken op waarheid te berusten.
Ik ging terug naar Via Veneto en vervolgde mijn verblijf op het terras. Prompt
arriveerde Lord Montagu met een Deense vriend. Hij glimlachte. We voerden een
gesprek. De Deense jongen zei tegen mij: “You look very beautiful and are good
propaganda for Holland.” Montagu vertelde deze winter met Charlotte Star Busmann
te hebben geskied. Zijn zuster zou morgen naar Wenen vertrekken. Ik schreef op een
kaartje een groet aan Charlotte en haar familie, wat hij mee zou geven.
Frieda had te kennen gegeven binnen niet te lange tijd naar Nederland te zullen
komen. Ik wilde zien met Stokvis van “De Telegraaf” tot een samenwerking te komen.
Mijn moeder was nog steeds in Zeist bij grootmama. Dus ik besloot naar Holland te
gaan.’

9 maart 1956 (dagboek)
(in de trein)
‘Prins Paléologue kwam om 08:00 uur op het station. Hij had het door zijn advocaat
Graaf Petitto opgestelde contract over zijn memoires meegebracht. Beide heren
hadden het document getekend. Ik zou ze nu moeten gaan schrijven.
Hij ging mee tot in de coupé en begon een speechje. Hij voelde zich, ook al was
hij officieel nog steeds gehuwd, zeer alleen in het leven en ging er gedetailleerd op
in waarom dit zo was. En nu was ik plotseling in zijn leven gekomen, ‘vol dynamiek,
artisticiteit en intelligentie’, en terwijl de tranen over zijn wangen liepen vervolgde
hij: ‘J'aime que vous, pour le reste de ma vie.’ Ik nam zijn hand en zei, dat ik hem
goed begreep. ‘Je
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moet over mijn zwakke zijde niet in je krant schrijven, want men moet me van mijn
sterke kanten zien, als ‘altesse impériale’. (Ik zou überhaupt geen letter over hem
schrijven.)
Hij herwon zijn kalmte en zei: ‘Rossini heeft eens gezegd, dat hij eigenlijk angst
had om in een trein te stappen. Hij kreeg ten antwoord: ‘Vous, qui est si grande
pourquoi vous avez peur?’ Rossini: ‘Comment je pourrais créer Il Barbière sans avoir
peur.’

11 maart 1956 (dagboek)
‘Mijn moeder haalde me in Zeist van de bus af. Zij en grootmama waren zeer
geïnteresseerd in alle Romeinse belevenissen. Ik sprak tot 01:00 met hen. Mijn moeder
zei, dat de Paléologue geschiedenis haar veel te veel aan de ellende met mevrouw
Röell deed denken en dat zij er zelfs over had gedroomd.
Er werd ook overlegd, wat er gedaan moest worden, wanneer Frieda inderdaad 17
maart aan zou komen. Tante Euske had aangeboden ons huwelijk bij haar aan de
Prinsengracht te doen plaats vinden. We dachten aan 14 april 1956. Men vroeg zich
alleen af, hoe ik in Rome zou kunnen leven met Frieda, wanneer “De Telegraaf” mij
niet in vaste dienst zou nemen. Ik wist dit zelf ook niet. Ik herinnerde me het débâcle
in Yale en concludeerde, dat de geschiedenis zich altijd weer herhaalde.’

16 maart 1956 (dagboek)
‘Uitstekend gesprek met J.J.F. Stokvis. “Uw kans ligt open. U hebt onbeperkte
mogelijkheden in Rome,” zei hij. Hij is geïnteresseerd in artikelen over wie is Gronchi,
wie is Nenni. Hij zou me een brief meegeven, dat ik zijn blad in Rome
vertegenwoordig. In Milaan heeft “De Telegraaf” een andere medewerker.’

17 maart 1956
‘Frieda arriveerde vandaag per boot uit New-York.’
Ik haalde haar in Rotterdam af. Leonard Freed ging mee om een serie
foto's te maken. Het verhaal, hoe zij in het geheim eerst een paspoort had
gehaald en daarna op de boot uit New-York was gevlucht, om op het laatste
moment nog door haar vader ontdekt en bedreigd te worden, was één van
de onsmakelijkste geschiedenissen, die ik me uit mijn omgeving kon
herinneren. De ouders hadden meer dan eens tegen haar gezegd: ‘Wanneer
je niet Wim trouwt krijg je kinderen, die gek of blind zijn.’
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Terwijl ik door de scheiding van zes maanden, ondanks Frieda's stroom
van brieven, juist de meest walgelijke kanten van de affaire enigermate
was vergeten, werd ik in vrijwel ieder gesprek, dat we die dagen hadden,
opnieuw herinnerd aan het feit, dat de hele farce om Frieda mee naar de
V.S. te nemen, in wezen een doorzichtige afleidingsmanoeuvre was
geweest. De heer en mevrouw Westerman hadden kennelijk nooit de
geringste bedoeling gehad de met ons gemaakte afspraak na te komen.
Frieda zou rücksichtslos worden onterfd. We zouden het moeilijker krijgen
dan ooit. Er waren dan ook voortdurend wrijvingen.
We gingen 19 maart 1956 naar het stadhuis om aan te tekenen voor ons
huwelijk, dat op 14 april 1956 om 11:00 uur zou plaatsvinden. Bij Van
Mantgem lieten we kaarten drukken. Frieda telegrafeerde naar Darien,
Connecticut: ‘big day today - we registered for marriage - happiest couple
in the world - wedding April 14 kisses, Frie.’ Dat was aanleiding om
telefoons roodgloeiend te doen staan. Advocaat E. Heldring (van Mevrouw
Röell), gespecialiseerd in onheilsmissies, werd opnieuw ingeschakeld,
ditmaal om ons huwelijk tegen te houden. Maar dat wisten we nog niet.
Iedereen om ons heen was lief en aardig. Frieda's vriendinnen namen
allemaal weer contact op. Tante Euske gaf een dineetje, waarbij mijn
moeder, Lydia Loudon, die ons aan elkaar had voor gesteld, en enkele van
onze naaste vrienden aanwezig waren. De Westerman familie in Wassenaar
schitterde door afwezigheid.
De dagen waren gevuld met allerlei voorbereidingen. We zouden
onmiddellijk na ons huwelijk naar Rome vertrekken. We logeerden bij
Martin en zijn vrouw in West-Graftdijk. En we logeerden bij mijn
grootmoeder, die zeer op Frieda was gesteld.
Toch spreken die laatste dagen van maart in mijn dagboek doorlopend van
verdriet en twijfel. Naar buiten lieten we er niets van merken. Ik had zelf
voortdurend het gevoel te proberen van iets wat onherstelbaar was
beschadigd toch nog iets moois te willen maken. Dat gaat nu eenmaal niet.
Ook zag ik de meest hopeloze financiële perikelen in het verschiet. ‘De
Telegraaf’ zou mij slechts per artikel betalen.

30 maart 1956 (dagboek)
‘We ontmoetten onverwachts Inez Röell in de stad. Haar tweelingbroer Charles was
zijn moeder eindelijk ontvlucht en naar Canada geëmigreerd. Zij was overgekomen
om hem nog te zien. “Moeder weet dat je gaat trouwen. Ze probeert mij nog steeds
aan jou op te dringen. Het is belachelijk maar waar. Moeder maakt bovendien een
oplichter van me, want ik heb
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haar om 4.000 gulden gevraagd om een reis te gaan maken. Dit is tenslotte geld dat
tot mijn erfdeel van mijn vader behoort. Ik zou het onmiddellijk krijgen, wanneer ik
haar zou zeggen, dat ik van Gonet zou scheiden. Had moeder maar een baantje in
liefdadig werk of bij Arbeid Adelt, dan zou ze zich niet meer niet ons kunnen bezig
houden. Wat hadden François en ik een rust toen ze met jullie bezig was. We wisten
niet hoe we het hadden.”
Het was de eerste maal dat Frieda Inez ontmoette en nu begreep zij, dat wat ik
haar over de Röell's vertelde, klopte als een bus.
Mevrouw Westerman schreef een afschuwelijke brief aan Frieda's vriendin Rita
de Wolf, die het epistel meteen aan ons doorgaf. Ik begrijp steeds beter hoe weinig
zegen er op ons voornemen rust. Natuurlijk heeft die brief haar dieper gekrenkt, dan
zij doet voorkomen of wilt laten merken. Er werd nu gezinspeeld op “Wims Indische
inslag” en dat ik Frieda zonder meer hypnotiseerde. Frieda zag erg bleek, toen ze me
die brief gaf.’

31 maart 1956 (dagboek)
‘Alsof er al niet genoeg problemen zijn, waarschuwde Henk me, dat Nettie von
Baumhauer van plan was een deurwaarder op me af te zenden, nu ik nog altijd haar
lening niet had terugbetaald en op het punt stond te huwen. Bij mejuffrouw Boekhoudt
in Baarn gedineerd.’
De dagen voorafgaand aan ons huwelijk waren geladen met spanningen
en twijfels. In antwoord op invitatiekaarten kwam een stroom van brieven.
De rector van Nijenrode (dr. E.B.J. Postma): ‘Moge de 14de april voor u
beiden een jubelende en onvergetelijke dag zijn... in de hoop u beiden nog
meermalen op Nijenrode te mogen verwelkomen.’ Het NOIB
Internaatshoofd St. John Nixon voegde hier vanuit Londen aan toe, dat hij
zich voor ‘de executie’ op het gemeentehuis verontschuldigde, maar zeker
op de receptie bij tante Euske zou verschijnen.
Prince Paul Théodore Paleologue schreef:
‘Je vous souhaite toutes les joies et les properité's, qu'un mariage heureux peut fournir
et pour ma part je ferai tout ce qui est dans mon pouvoi pour y contribuer par des
soins constants. Votre bonheur et celui de votre coeur, serait pour moi, comme un
rayon de soleil au milieu d'une vie de lutte et amertume...’ Hij tekende als Grand
Maitre de l'Ordre de Saint Constantin.
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14 april 1956 (dagboek)
‘Gisteravond werden we met een nieuwe door het team Westerman-Heldring
gearrangeerde stunt geconfronteerd. Een deurwaarder vervoegde zich aan
Prinsengracht 829 met de mededeling, dat Frieda vandaag niet zou kunnen trouwen,
omdat haar ouders haar geen toestemming hadden gegeven. De gemene streek was,
dat Frieda sedert 1951 Amerikaans staatsburger was en op een U.S. paspoort nummer
86.9603 naar Nederland was gereisd en dus volgends de Amerikaanse wet geen
toestemming van haar ouders nodig had. We waren vanmorgen reeds om 09.30 op
het Amerikaanse Consulaat, waar Frieda een beëdigde verklaring aflegde voor de
Vice Consul Imogene E. Ellis. Het was echter te laat. Heldring liet de Nederlandse
wet op een Amerikaanse burgeres toepassen. Het gemeentehuis deelde mede niet
over te kunnen gaan tot het sluiten van ons huwelijk. Ik regelde, dat een paar
werkstudenten de daar voor ons huwelijk aankomende gasten verzochten zich naar
de Prinsengracht te begeven.
Tante Euske verstond meer dan voortreffelijk de kunst om ruim champagne en
hapjes te doen serveren. De party werd zéér geanimeerd. Het werd zelfs een gigantisch
feest. Maar er was natuurlijk geen huwelijk. Mijn moeder, die het schandaal
verschrikkelijk vond, sloeg zich er moedig doorheen. Ze had Frieda een platina
collier, dat zij van haar vader had gekregen, gegeven. Ik kreeg een zilveren
sigarettendoos cadeau met erin gegraveerd het gebouw van Lindetevis te Semarang
dat mijn grootvader ir. Willem Oltmans aldaar in 1912 had neergezet. Henk Hofland
zei het geniaal te vinden, zoals we het feest hadden laten doorgaan.
We ontvingen een stroom van juridische adviezen, waarvan we tenslotte besloten
er één te aanvaarden: namelijk naar Zürich te gaan en te proberen aldaar via het
Amerikaanse Consulaat alsnog te trouwen. We arriveerden de 15de april in
Zwitserland en woonden in hotel “Zieglerhof”. We gingen naar de film, “Love is a
many splendored thing”, met Jenifer Jones en William Holden.’
Zürich (dagboek)
‘Frieda lijkt me hard geworden en maakt nu de indruk op me, die ik altijd van haar
moeder had. Ik geloof, dat ik eigenlijk niet meer van haar houd. Misschien zullen
mijn werk en mijn schrijven voortaan centraal staan. Ze is erg obstinaat over deze
situatie en verlangt, dat ik alles wat haar ouders tot nu
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toe tegen ons deden, van me afzet en doe of ik er niets mee heb te maken. Voor mij
is er al veel te veel beschadigd. Ik heb echt geen zin een dochter van een
Esso-mijnheer te kidnappen. Wanneer ze er dermate tegen zijn, dat wij trouwen, dan
zou het doordrijven van deze onderneming alleen maar niet aflatende ellende
veroorzaken. Ze is in de badkamer bezig, maar wat zou ik nu graag alleen willen
zijn. Ik geloof trouwens niet, dat ze me in de verste verten begrijpt. Ik heb deze laatste
weken voor niets waardevols tijd gehad, geen concerten, geen boeken, en wanneer
ik piano speel, gaat ze hardop zitten praten en wanneer we platen spelen, precies
hetzelfde. Hoe zouden we ooit gelukkig kunnen worden wanneer ze absoluut niets
van me echt opvangt? Het enige waar ze ademloos op schijnt te wachten, is met me
naar bed te gaan. Ik geloof graag, dat er mensen zijn, die geen andere intimiteit
kennen, dan het bed, maar that's not for me.’

17 april 1956 (dagboek)
‘Het Amerikaanse Consulaat kan niets doen. Het Nederlandse Consulaat dito. Frieda
lijkt wanhopig. Ik heb in de hele onderneming al lang geen zin meer.
Eindelijk mijn zin gekregen. Een prachtig concert bijgewoond met Rudolf Serkin
in het Tonhalle-Gesellschaft van Zürich met het vierde piano concert van Beethoven
onder Erich Schmid. Serkin is zo intens muzikaal. Ik vroeg me af hoeveel mensen
in het auditorium zich realiseerden, dat hier één der grootsten speelde. Zeven jaar
geleden hoorde ik hem in Carnegie Hall. Het lijkt wel of hij een soort fysiek contact
heeft met zijn instrument. “De virtuoos,” schreef Franz Liszt, “is niet een passief
werktuig, dat gedachten en gevoelens reproduceert zonder zichzelf er mee te
vermengen. Hij zal ze laten spreken, zingen en huilen - juist om ze over te dragen
aan eigen bewustzijn.” Serkin is hier een meester in.’

18 april 1956
‘We keerden bij Tante Euske terug. Ze vroeg me onder vier ogen: “Ben je verliefd
op haar, echt verliefd?” Ik antwoordde: “Ik hou van haar. Ik zou best met haar in zee
willen. Maar op dit moment staat er nog veel te veel tussen ons.” “Waarom trouw je
niet voor de kerk met haar,” zei tante, “je zoudt een goed katholiek zijn en je hebt
die geestelijke steun nodig.” Het was lief bedoeld, maar het leek me de allerlaatste
oplossing.
Ik wilde zo snel mogelijk terug naar Rome. De kardinale vraag was: met of zonder
Frieda?’
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Intussen verscheen mijn eerste artikeltje in ‘De Telegraaf’. Het ging over
Charlotte Star Busmann, die in Wenen werkte bij de couturier Aldmüeller.

19 april 1956 (dagboek)
‘Probeerde Frieda duidelijk te maken, dat het niet realistisch was om samen naar
Rome te gaan voor de conflicten met haar familie waren opgelost. ‘Maar wanneer
ik hen om geld zou vragen zouden we hun in de kaart spelen,’ meende zij. Ze wilde
werken in Italië. Ik wijfel. Ik twijfel naar alle kanten. Bertie zei: ‘Ik vind haar zo
zielig onder deze omstandigheden.’ Astrid Klink drong er op aan erg lief voor haar
te zijn. Ik weet het. Ik weet het. Maar ik ben constant opstandig over zoveel onrecht
en het duurt nu al jaren. Waar ben ik langzamerhand nu al allemaal voor uitgemaakt?
Wanneer ze mee komt naar Rome, verplaatst het gedonder zich naar Italië. Juffrouw
Boekhoudt vindt, dat ik háár moet laten beslissen of ze mee gaat naar Rome.
Juffrouw Sambeek, de hospita in de Carlton zei vandaag: ‘Ach mijnheer Oltmans,
zonder deze débâcle zou uw roman niet volledig zijn.’
Henk Hofland: ‘Wil je geen mislukking worden, dan zou ik maar gauw naar Rome
terug gaan.’
Mijn moeder reisde begin mei met de ‘Bloemfontein’ naar Zuid-Afrika.
Zelf vertrokken Frieda en ik 9 mei met de Italië-express naar Rome. Prins
Paléologue wachtte ons op het perron op met één prachtige roos met een
lange steel. Hij zei veel over onze problemen te hebben nagedacht. Hij
had een uitvoerig concept gemaakt van een brief, zoals hij wilde, dat Frieda
die aan haar ouders zou zenden.
(concept)
‘C'est à toi, cher Papa, que vont mes premières pensées dans cette ville de Rome,
où Willem et moi sont arrivés hier soir. Et pendant que j'assistais avec lui dans Saint
Pierre à la messe de ce matin - tellement émouvante - mille souvenirs de mon enfance
remontaient à mon esprit quand tu m'aimais encore...’
Ik droomde, dat op het gras van ‘De Horst’ een grote zwerm ganzen liep - zoals
vroeger bij grootmama op ‘De Vinkenhof’. Maar deze dieren waren bezig elkaar op
te vreten. Wie zegt, dat hij dromen kan verklaren, fantaseert.’
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15 mei 1956
‘Stuurde een eerste artikel naar “De Telegraaf” over het aanstaande bezoek van Abdel
Gamal Nasser aan Italië.’
Het ‘mare nostrum’, het standpunt van Mussolini, dat Rome een
overheersende rol behoorde te spelen in het Middellandse zeegebied werd
door de Italiaanse regering nieuw leven ingeblazen. Het na-oorlogse Italië
was toegelaten als lid tot de Verenigde-Naties. Nasser stond aan het begin
van een flitsende politieke carrière. ‘De Telegraaf’ redactie maakte het
artikel driekoloms op met een portret van de Egyptische leider en plaatste
het op 26 mei 1956.
Het Nederlandse gezantschap bij het Quirinale gaf bij monde van de eerste
secretaris een verklaring af, dat ik in Rome werkzaam was voor het dagblad
‘De Telegraaf’: getekend, A.R. Tammenoms Bakker. Ik had dat nodig
voor een perskaart.
Frieda en ik hadden voortdurend wrijving en problemen. Zoals ik haar
onomwonden duidelijk had gemaakt vóór we naar Rome reisden, ik had
nog steeds niet het gevoel, dat ik er recht op had met haar samen te zijn,
want haar familie streed met de meest oneerlijke middelen om ons uit
elkaar te houden en voor mij rustte er geen zegen op onze verbintenis. Dat
was misschien unfair jegens Frieda, maar zo voelde ik het in mijn hele
wezen. De grote test ten aanzien van mijn mannelijkheid zou volgens de
achterklap moeten liggen in het met haar naar bed gaan en seks bedrijven.
Ik was geen dertig jaar geworden zonder ooit een vrouw werkelijk te
hebben gehad, om nu plotseling alle voorwaarden, die volgens mij
noodzakelijk waren om ook maar een schijn van kans te hebben werkelijk
geluk vanaf het begin van de verbintenis te geven, zonder aarzeling nu
opeens over boord te gooien. Ik piekerde er niet over wie maar ook de
kans te geven een telegram naar Darien, Connecticut te zenden: ‘Het ei is
gelegd. Wim neukt. Hij is dus geen homo. Trek bezwaren in. Frieda
zwanger. Wim bewezen werkelijk een man.’

17 mei 1956 (dagboek)
‘Monseigneur Hemmick zorgde voor een introductie. Frieda zal in het internationale
ziekenhuis bij het Vaticaan kunnen werken. Gezien zij geen gespecialiseerde opleiding
heeft zal zij in de linnenkamer tewerk worden gesteld
Op weg naar huis werden we door een soldaat, Carlo, aangesproken. Hij had stoute
bruine ogen en donkere krullen onder zijn baret. Hij stelde zonder veel omhaal voor
om met z'n drieën naar bed te gaan. Het is duidelijk, dat blonde vrouwen
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bijzonder populair zijn in Rome. Frieda zegt er iedere dag last van te hebben in de
bus naar het Vaticaan.
Prins Paléologue kwam me een vierkant steentje brengen. Hij raadde me aan het
in een ring te laten zetten. Ik moest mijn huwelijk gedachtig aan het steentje tot een
pyramide uitbouwen. Hij beklaagde zich over de prinses, die maar in Stockholm
bleef hangen en over financiële problemen zeurde.’

18 mei 1956 (dagboek)
‘Vandaag met Frieda en Frits Pengel40. in Ostia geweest. Heerlijke dag. Hij is de
eerste Surinamer die zich op film toelegt. Werkte bij de Britse Drama League en zit
nu hier via de Stichting Culturele Samenwerking en studeert bij Fellini, voor wie hij
eindeloze bewondering heeft.’

19 mei 1956 (dagboek)
‘Frieda vertrok vroeg naar het Vaticaan om haar nieuwe baan te beginnen. Frits had
bij ons geslapen, in hetzelfde bed zelfs - dat zou de familie Westerman eens hebben
moeten weten - en wij gingen naar de Titanus Studios, waar hij me aan een leraar,
Luigi Zampa, en andere studenten voorstelde. Hij is beslist wild enthousiast voor
alles wat met film heeft te maken. Frits is aantrekkelijk. Hij had een Creoolse moeder
en heeft ook Chinees bloed. Zijn vader gaf hem op zijn twaalfde jaar boekjes over
seksuele voorlichting. Dat is andere koek dan “De Horst”.’

20 mei 1956 (dagboek)
‘Vanmorgen was ik in de dienst van de “St. Paul's” episcopale protestantse kerk,
samen met oud-president Harry Truman en diens vrouw. Bess zong alle hymnen en
psalmen, soms zelfs uit het hoofd mee. Harry bromde wat bij het zingen van het
volkslied. Verder bleef hij meestal zitten. Ik keek naar hem bij het lezen van de
heilige teksten en dacht, dat is dan de man van Hirosjima en Nagasaki. De
Amerikaanse ambassadrice, mevrouw Claire Boothe Luce en de Stanley Woodward's,
de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Ottawa en diens vrouw, waren er ook.
Men had als kosters, die het geld ophaalden, militairen genomen, in rang van
sergeant-majoor tot kolonel. Ik tekende in het gastenboek pal onder Harry S. Truman
van Independence, Missouri. Berichtte over de gebeurtenis in “De Telegraaf”.’

40.

In 1985 directeur van de Surinaamse televisie.
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22 mei 1956 (dagboek)
‘Bracht een bezoek aan mevrouw Pierre Dupuy, echtgenote van de Canadese
ambassadeur. Ze waren voor Rome in 's Gravenhage. Er stond een portret van de
koningin en de prins op een tafeltje, “Aves lex meilleurs souvenirs à nos amis
Monsieur et Madame Dupuy - Juliana - Bernhard”. Prins Paléologue schilderde haar.
Ik vond het resultaat afgrijselijk. De ambassadeur kwam binnen en zei, dat hij in
Nederland een stukje van zijn hart had achtergelaten.41.
Om 19.00 uur bezocht ik een receptie in het Grand Hotel, aangeboden door de
Dupuy's. Ik ontmoette voor het eerst de Nederlandse ambassadeur, H.N. Boon. Hij
maakte weinig indruk op me. Hij zei ook uit Bosch en Duin, de villa “Conivera”,
niet ver van mijn ouderlijk huis, afkomstig te zijn.’

23 mei 1956 (dagboek)
‘De Franse componist Jacques Ibert was directeur van het beroemde Instituut,
Academie de France, welke de Prix de Rome uit geeft. Hij had ons beiden uitgenodigd
voor een receptie, die werd bijgewoond door de President van de Republiek, Giovanni
Gronchi. Heel Rome was aanwezig. Frieda en ik hadden reeds eerder, samen met
Prins Paléologue, een bezoek aan de Villa Medicis gebracht en met mevrouw Ibert,
die beeldhouwster is, thee gedronken. Zij toonde ons een meters hoog beeld, waar
zij al geruime tijd aan werkte. Het moest de smart van het leven uitbeelden, met de
gedachte van gebed. Dertig jaar had zij er over nagedacht en zij werkte er reeds 30
maanden aan.’

24 mei 1956 (dagboek)
‘Concert van de pianist Ivan Davis in het theater van de Amerikaanse ambassade,
Mozart, Beethoven, Chopin en Liszt.’

25 mei 1956
‘Beste Wim,
‘We komen omstreeks 30 juni in Rome. Op 15 juni vertrekken we uit Amsterdam
via Wenen. Mimi en ik branden van verlangen in Rome een paar vorstelijke personen
te ontmoeten.
‘Ik ga weg bij het “Algemeen Handelsblad”, vermoedelijk in October, en dan
voorlopig naar “Vrij Nederland”. Vertel je nog wel hoe vervelend Constandse
tegenwoordig is. Am-

41.

Publiceerde het gesprek in het Haagse “Vaderland”, 9 juni 1956.
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sterdam is een dode stad. Een uitstapje over de grens is broodnodig. Zéér benieuwd
je weer te zien.42.
Henk.’

31 mei 1956 (dagboek)
‘Frits Pengel schijnt te zijn vertrokken. Hij liet verder geen boodschap achter.
Sprak in de “Albergo-Nord-Nuova” met de vertegenwoordiger van het Algerijns
Bevrijdings Front, monsieur El Abed Bouhafa, die het gesprek opende met de
opmerking: “Ik ben Islamiet en wij zijn gewoon naar iemands gezicht te kijken of
we hem kunnen vertrouwen.” Ik zond J.J.F. Stokvis van “De Telegraaf” een telegram,
dat het gesprek onderweg was. Wat ik nog niet begreep was, dat ik nog steeds op de
veel serieuzere “Algemeen Handelsblad” lijn zat en me terdege diende te bedenken,
dat “De Telegraaf” een op luchtigheid en sensatie belust boulevardblad was.
Gisteren nog was in Algerije het Fort MacMahon door 200 revolutionaire Algerijnse
scherpschutters overvallen en een 60-tal Algerijnse verzetstrijders in Franse militaire
detentie waren bevrijd.’

1 juni 1956 (dagboek)
‘De vader van Frieda, J.H. Westerman, refereerde aan mij in een brief aan zijn dochter
als volgt: ‘You permitted yourself to be swept of your feet by this criminal the very
day of your arrival in Holland.’ Verder: ‘You are living in Rome with him as his
mistress... he is abusing you, like a character of his type would, and you are permitting
it... He is having a free ride with you and you are too stupid to see trough his evil
game...’ Hij eindigde zijn tirade met het advies: ‘Drop that scoundrel: he will kill
you. Pappie.’
Ik verbaas me nu bij het herlezen van de tekst, die ik 1 juni 1956 aan de
de familie Westerman in antwoord heb gezonden, over de kalmte en rust,
die er uit spraken. Ik was ook eigenlijk volkomen zeker van mijn zaak. Ik
had Frieda nog steeds niet aangeraakt, dat wil zeggen: we hadden nog niet
als man en vrouw geleefd. We woonden slechts samen. Niets anders. En
ik was niet van plan me te laten provoceren om hier verandering in te
brengen, zoals er zelfs geen begin was gemaakt alle andere problemen die
tussen ons stonden uit de weg te ruimen. Van een
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‘free ride’ was daarom geen sprake, noch van een ‘mistress’ situatie. Ik
woonde met Frieda samen, zoals ik met een vriend zou hebben
samengewoond.
Ik begreep, dat buitenstaanders dit onredelijk en abnormaal vonden, maar
dat kon me absoluut niets schelen. Zolang haar ouders haar schreven, dat
ik een ordinaire misdadiger was, omdat ze liever een gaga douarière
geloofden, dan bijvoorbeeld mijn oom psychiater Poslavsky, kon er op
het consumeren van onze verbintenis onder deze omstandigheden naar
mijn mening geen zegen rusten. Ik ben het ook dertig jaar later nog steeds
met dit standpunt eens.
(dagboek vervolg)
‘De prinses Ebba Paléologue schreef mij uit Stocksund in Zweden, dat zij hoopte
dat de artikelen, die de prins momenteel over zijn leven schreef, hij werkte er
inderdaad dag en nacht aan, een voorschot zouden opleveren om wat verbetering te
brengen in zijn benarde financiële positie. Zij hoopte, dat we in de zomer naar het
Château de la Tour bij Nice zouden gaan om Paul Théodore gezelschap te houden.
Zelf zou ze in Zweden blijven in de villa “Solhäll” omdat het klimaat in de Alpes
Maritimes haar gezondheid zou schaden.
“Het Vaderland” nam mijn artikel over Madame Ibert en de Prix de Rome in zijn
geheel op en betaalde opnieuw slechts 30 gulden. Het was natuurlijk een schandaal
om een medewerker in Italië aldus te honoreren.’
Intussen correspondeerde ik intensief met mijn vriend Martin in Alkmaar;
John in Biak, Nieuw Guinea; en Erwin in Dakar, Senegal. We wisselden
lange brieven uit, soms met foto's.
Er stond echter opnieuw iets te gebeuren, wat mijn leven ingrijpend zou
veranderen. Er werd bekend gemaakt, dat President Sukarno van Indonesië,
na officiële bezoeken aan Washington en Ottawa, naar Italië en
West-Duitsland zou komen. Het was natuurlijk absurd, dat hij naar
West-Europa zou reizen en niet als eerste regeringsstad 's Gravenhage zou
aandoen, maar Rome en Bonn. Nederland had psychologisch nog nimmer
verwerkt, dat de strijd tegen Sukarno was verloren. De publieke opinie,
daarin driftig aangezwengeld door de ‘vrije pers’, stond een bezoek van
de bevrijder van het voormalige Nederlands-Indië aan het koloniale
moederland niet toe. Geen politicus van formaat waagde zich aan het
leiding geven der kudde bij het aanvaarden van Sukarno als bevriend
staatshoofd. Integendeel: de president van Indonesië werd tien jaar na de
onafhankelijkheidsverklaring
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nog altijd, ook door bijna alle journalisten, voorgesteld als een rabiate
belanda-hater. Ik geef toe, dat ik, mede onder invloed van mijn koloniale
familie, welke unaniem Sukarno als een soort Quisling zag, die met de
Jappen zou hebben geheuld, zelf ook van mening was, dat deze Sukarno
niet bepaald tot de vrienden van Nederland kon behoren.
Mijn standpunt als journalist was echter duidelijk. Ik vertegenwoordigde
het meest gelezen Nederlandse ochtendblad. Het ging er dus niet om, of
ik, of wij, de lezers van de krant de man aardig vonden. Wat telde was,
dat het staatshoofd van het vijfde grootste land ter wereld43. een bezoek
zou brengen aan een NAVO-bondgenoot en dat ongetwijfeld ook het
geschil met Nederland over Nieuw-Guinea ter sprake zou komen. De
Nederlandse ambassade had opdracht van Minister J.A.H.M. Luns om
zowel aan de Italiaanse regering als aan de pers mee te delen, dat 's
Gravenhage het staatsbezoek van Sukarno aan het Quirinale ongepast en
als een vijandige daad beschouwde. Ik polste enkele van de negen in Rome
gestationeerde collega's en constateerde tot mijn onuitsprekelijke verbazing,
dat de pers in Rome het spelletje van Luns en de Nederlandse overheid
meespeelde. Correspondent Luijdjens van het ‘Algemeen Handelsblad’,
zelf een oud Indischman, zei me: ‘Er is immers geen sprake van, dat wij
een letter zullen schrijven over dit bezoek en zeker zullen we alle officiële
receptie's van Sukarno boycotten.’ Ze zouden overigens toen het eenmaal
zover was op hun onzinnige, emotionele houding terug komen.

5 juni 1956 (dagboek)
‘Vandaag ken ik Frieda op de kop af één jaar. Zij kan zich in haar werk vinden,
amuseert zich zelfs. Soms is zij bezig met stijfsel aanbrengen in de kappen van de
nonnen. Haar salaris bedraagt 10.000 lire per maand.
Overhandigde een memorandum aan de persattaché van de Indonesische ambassade,
Frits Latumeten. Ik zette uiteen, waarom ik van mening was, dat President Sukarno
mij een interview zou moeten geven voor “De Telegraaf” tijdens zijn bezoek aan
Italië. Nederland had vooral psychologisch moeite te verwerken, dat het kolonialisme
in Indië definitief voorbij was. In Washington had de president reeds gezegd, de
eerste te zullen zijn om Nederland de hand te reiken, mits het Nieuw-Guinea conflict
kon worden opgelost. Een ge-
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sprek met “De Telegraaf” zou meer begrip voor het Indonesische standpunt kunnen
verspreiden.’

6 juni 1956 (dagboek)
‘Mr. Sutan M. Rasjid, de Indonesische ambassadeur, gaf aan de Via Piemonte 129
een persconferentie over het aanstaande bezoek van Sukarno, dat 10 juni zou beginnen.
Hij nam mij apart en vroeg me, hoe het kwam, dat ik als enige in Rome gestationeerde
Nederlandse journalist zoveel belangstelling had voor een gesprek met de president.
Ik vertelde hem iets van mijn Indische achtergrond en familie, en voegde eraan toe:
‘Ik doe dit niet uit sympathieke overwegingen voor Sukarno, want ik heb mijn
bedenkingen over wat er in Indië is gebeurd. Maar ik ben op de eerste plaats journalist
en moet mijn lezers informeren wat er in Italië gebeurt. Bovendien wil ik deze unieke
kans niet voorbij laten gaan Sukarno van nabij gade te slaan. Indien Mao Tse Tung
naar Italië zou zijn gekomen, zou ik eveneens hemel en aarde hebben bewogen hem
te kunnen interviewen. Dus zeker Sukarno, met wie we nog zoveel te maken hebben
en zelfs in een ernstig politiek geschil mee zijn gewikkeld.’ Ambassadeur Rasjid,
Sumatraan die hij was, luisterde koel en ongepassioneerd. Ik wist dan ook niet of hij
zou meewerken aan een ontmoeting.
J.J.F. Stokvis zond een bemoedigende brief. ‘Blijf het zwaartepunt van Uw
berichtgeving voor “De Telegraaf” op Italië en het Italiaanse nieuws leggen. Daarvoor
zijt gij in de eerste plaats in Rome. Beheerst ge dat volkomen, dan bestaan er nog
verdere mogelijkheden...’ Ik kreeg het gevoel, dat ik bezig was een behoorlijke start
bij ‘De Telegraaf’ te maken.’

7 juni 1956 (dagboek)
‘De culturele attaché van de Indonesische ambassade, R. Kusumasmoro, een Javaan,
belde me en bevestigde, dat er een kans was op een gesprek met Sukarno. Ik had in
die zin Stokvis van “De Telegraaf” dan ook reeds getelegrafeerd.
In de late middag ontving ik een antwoordtelegram, Italcable 666: “DONT ASK
SUKARNO INTERVIEW FOR TELEGRAAF, STOKVIS.” Ik was met stomheid
geslagen. Nu hield ik me bezig, met wat zich in Rome op internationaal politiek
terrein afspeelde, en nu werd me verboden mijn normale journalistieke activiteiten
te ontplooien. Seinde Stokvis deze onzin, uit commerciële overwegingen rekening
houdend met de impopulariteit van Sukarno in Nederland? Wat zijn we nu?
Journalisten of kletsmeiers?
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Ik zon onmiddellijk op een manier het “Telegraaf” bevel elegant te omzeilen.’

8 juni 1956 (dagboek)
‘Bezocht het persbureau “United-Press”, maar er was geen kans voor U.P. een
reportage over Sukarno te maken. Daarna een gesprek met Robert Mengin, de
directeur voor Agence France Presse in Italië, die me op de plaats rust een brief gaf:
‘Si certifica colla presente che il Signor Willem Oltmans è nostro incaricato per
seguire il viaggio in Italia del Presidente Sukarno. In fede, etcetera.” Hij betaalde
meteen een voorschot van 40.000 lire. Dat was tenminste iets. Nu kon ik mijn werk,
zoals ik me dit had voorgenomen, onbelemmerd doen.’
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Sukarno
Rome-Bonn 1956
Mijn 31ste verjaardag zou een keerpunt in mijn leven inleiden. Evenals
mijn directe voorgangers, Alexander Oltmans (1835-1896), Willem
Oltmans (1870-1955) en Antonie Cornelis Oltmans (1894-1966) zou ik zonder dat ik dit nog besefte - die dag mijn eigen avontuur in de richting
van Zuidoost Azië aanvangen.

10 juni 1956 (dagboek)
‘Zondag. Vier uur precies. Er ligt een rode loper uit op het vliegveld Ciampino. Met
belangstelling volgen president Giovanni Gronchi, leden van het kabinet en het corps
diplomatique een langzaam aanrollende DC 7B van de Pan American Airways. Het
is stralend zomerweer. De kleurrijke uniformen van de carabinieri steken feestelijk
af tegen de donkere plekken van de hoogwaardigheidsbekleders.
De deur van het toestel wordt geopend, de landingstrap wordt aangeduwd.
Voorafgegaan door de paleisfotograaf Rochman en de presidentiële cameraman
Silitonga komt Sukarno naar buiten. Daar is hij dan, de in Nederland alom gehate
en geminachte grondlegger van de Republiek Indonesia, gekleed in een grijs uniform,
eenvoudig, zonder enige decoraties of linten, onberispelijk verzorgd door valet
Toekimin. Hij draagt de traditionele pitjie, zwarte fez, en beschermt de ogen met een
zonnebril met zware donkere randen. In de rechterhand de onafscheidelijke stok,
ingelegd met sterretjes en een gouden knop.
Aldus zette Sukarno voor het eerst voet op Europese bodem. Eindelijk zou hij het
continent bezoeken dat immers een onuitwisbaar stempel op de geschiedenis van
zijn land had gedrukt. In tegenstelling tot Hatta, Sastroamidjojo, Sjahrir, Sartono,
Subandrio, Sudjarwo, Zain en anderen was Bungkarno juist nooit in Nederland
geweest.44.
De Nederlander is nu eenmaal geen sportieve verliezer. We
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schreeuwen in de geschiedenisboekjes over het groots, dat in Indië werd verricht,
maar wanneer het er op aan komt manifesteert de Nederlander zich als de enge,
kleinburgerlijke, gezapige kruidenier uit de Haarlemmerhouttuinen.’45.
Het was ongetwijfeld een diep droevige affaire, dat niet Nederland, maar
Italië Sukarno's eerste Europese gastland zou zijn. En ‘De Telegraaf’
wenste er zelfs geen bijzondere aandacht aan te besteden. Stokvis verbood
een interview. Toen ik in 1985 de lovende in memoriams las bij de dood
van Stokvis herinnerde ik me uiteraard diens kortzichtige telegram van 7
juni 1956, dat bovendien de eerste aanleiding zou zijn tot mijn breuk met
die krant hetzelfde jaar, welke zou worden gevolgd door een onzinnige
dertig jaar durende lastercampagne van dit boulevardblad tegen mij.
Benjamin Disraeli was reeds van mening, dat de geschiedenis was beladen
met mystificatie, ‘omdat alle werkelijk betekenisvolle gebeurtenissen zijn
vervalst, de belangrijkste oorzaken verborgen worden gehouden, terwijl
sommige van de leidende persoonlijkheden nooit ten tonele werden
gevoerd, terwijl zij, die wél figureerden verkeerd begrepen en verkeerd
geïnterpreteerd werden’. Disraeli voegde er aan toe: ‘Wanneer de
geschiedenis van Engeland ooit zou worden herschreven door iemand met
kennis van zaken en moed, dan zou de wereld verbaasd zijn.’46.
Ik vond het een belevenis, die eerste dagen van het staatsbezoek in Rome,
kennis te maken met Indonesische politici, diplomaten en journalisten.
Het klikte steeds meteen. Uitspringers waren de Minister van Buitenlandse
Zaken, Ruslan Abdulgani, met wie ik ook in 1985 nog ben bevriend; het
hoofd van de presidentiële huishouding, generaal Suhardjo Hardjowardojo
(overleden); Wim Latumeten van het Ministerie van Voorlichting
(overleden); A.M. Hanafi, in 1985 refugié van het regime Suharto en
woonachtig te Parijs; dr. A.K. Pringgodigdo, directeur van het presidentiële
kabinet (overleden); dr. Johannes Leimena (overleden); majoor Sabur
(door Suharto-regime vermoord); luitenant-kolonel Sugandhi, later
handlanger van Suharto. Ook de toen nog 12-jarige zoon van de president,
Guntur, maakte de reis mee.
Trouwens, de ervaring Sukarno te ontmoeten was een leerzame
geschiedenis. Hij behoorde tenslotte tot de giganten der derde
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wereld. In 1955 nog had hij internationaal sterk de aandacht op zich
gevestigd door in Bandung een aantal Afro-Aziatische leiders bijeen te
roepen. De politieke conceptie een derde macht in de wereld te vormen,
bestaande uit ontwikkelingslanden - in het algemeen de onderworpenen
van het West-Europese kolonialisme - was geniaal. Sukarno, en niemand
anders, is de vader van de gedachte om de groep van niet-gebonden landen
op de been te brengen, welke een evenwicht zou moeten vormen tussen
de twee machtsblokken in Europa, met aan beide zijden de deelname van
een supermacht. Jawaharlal Nehru, Chou En-lai en Abdel Gamal Nasser
waren in 1955 de prominentsten van zijn gasten. Later, na de historische
conferentie van Belgrado in 1961, heeft men maarschalk Tito ook wel tot
de oprichters van de derde macht in de wereld gerekend. Zelfs Fidel Castro,
die er in de zestiger jaren bij kwam, is men tot de ‘founding fathers’ gaan
tellen. Dat is niet waar. Sukarno is de enige initiatiefnemer van deze
historische ontwikkeling en niemand kan hem die gedachte afnemen.
Baarn, (dagboek)
‘Lieve Wim en Frieda,
Ik was erg blij met je brief, want ik heb me al dikwijls afgevraagd hoe jullie het
toch wel hebben in je nieuwe omgeving. Ik wil het niet ontkennen, dat ik jullie met
grote zorg zag gaan en vooral voor jou, Frieda, vond ik het afschuwelijk om zo'n
onzeker avontuur te ondernemen. Ook verheugde ik me - je weet Wim, nu kom ik
op een oud chapiter terug - over de bescheiden toon, waarin je sprak over de resultaten,
die je tot nu toe hebt behaald. Dat geeft mij altijd meer vertrouwen, dan wanneer je
zo “himmelhochjauchzend” bent. Dan ben ik altijd bang, dat je je blij maakt met een
dode mus. Als je nu eerst maar kalm en gestadig werkt en degelijke artikeltjes schrijft,
dan komen de brilliante daden mettertijd ook wel!
Nu lieve Wim en Frieda, houden jullie je maar flink. Ik wens jullie alle goeds toe
en groet jullie heel hartelijk, je Aunty.’
‘De prins Paléologue had voor mijn verjaardag een Serénade Apocryphe geschreven
en door Pierre Arezzo op muziek laten zetten.
Frits Pengel dook plotseling weer op en bood me zelfs zijn smoking met wit jasje
aan om de recepties voor Sukarno te kunnen bijwonen. Ook mocht ik een knoopsgat
in de revers laten maken om het commandeurskruis van Saint Constantin te kunnen
dragen, dat ik inmiddels, met de officiële bijbe-
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horende bul (zie Appendix I) had ontvangen. Zowel graaf Reno Renato di San
Salvatore als Generaal Gaetano Paleologo, Capo del ramo di Lemnos della Casa
d'Oriente hadden het document gecontrasigneerd.
In de avond was er een luisterrijke receptie voor de Indonesische gasten,
aangeboden door Minister van Buitenlandse Zaken en Signora Martino in de “Villa
Madama”. Ik zag kolonel Warrouw, de commandant van de zevende legerdivisie
met standplaats Celebes, alleen in de tuin wandelen. Ik ging naar hem toe en we
voerden een gesprek. Ook leerde ik geleidelijk aan andere Indonesiërs kennen, zoals
A.K. Pringgodigdo, directeur van het presidentiële kabinet, Kolonel Mohammed
Nazir, de commandant van de Marinebasis in Surabaja, Johannes Leimena, lid van
het parlement.’
Op zulke momenten kon ik me in de notities van Stendhal vinden. Rome
en de ambiance van haar stijl, inbegrepen de gebouwen, bijvoorbeeld ‘Villa
Madama’, deden ook mij terug denken aan de keizers, koningen en
kerkvorsten die hier vóór ons hun leven en politieke intriges afdraaiden.
Inderdaad was het de gewoonste zaak van de wereld, dat wanneer je ergens
in Rome was, met bijvoorbeeld prins Paléologue, dat hij tegen me zei:
‘Willem, in die kamer heeft koning Victor Immanuel dictator Mussolini
laten arresteren.’ Rome is de citadel van de geschiedenis der oudheid
gebleven.

12 juni 1956 (dagboek)
‘Ambassadeur Rasjid kwam vanavond zijn belofte na tijdens een garden-party in de
tuin van de Indonesische ambassade aan de Via Piemonte. Tegen middernacht keerden
President en mevrouw Gronchi naar het Quirinale paleis, waar ook Sukarno logeerde,
terug en het protocol verslapte. De president mengde zich onder de gasten. Een orkest
speelde opwindende Latijns-Amerikaanse muziek. Kelners in rok met witte
handschoenen serveerden champagne. En daar stond hij plotseling voor me.
Ambassadeur Rasjid zei: ‘Bapak,47. hier is een Nederlandse journalist, die U wil
ontmoeten, Willem Oltmans.’
Sukarno gaf me een hand; keek me recht aan en vroeg: “Bent U Nederlander?”
Overrompeld door het feit dat hij gewoon Nederlands sprak, antwoordde ik
verbouwereerd eerst in het
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Engels. Kon ik weten, dat hij, zoals hij in zijn biografie zou stellen, altijd in het
Nederlands was blijven bidden en vloeken. “Gaat U morgen mee naar Pompeï?”
vroeg hij vervolgens. En zonder een antwoord af te wachten riep hij adjudant
Sugandhi. “Hij zal het regelen,” zei de president.
Ik bood Sukarno die avond een zilveren asbak met zeilboten en molens aan, die
we op onze gemankeerde huwelijksdag van de Wibauts hadden gekregen en welke
zich nog in een doos van Begeer bevond.’

13 juli 1956
‘Sorrento. Het is hier goddelijk. Ik ruik magnolia's. De zee is kalm en de zon gaat
onder. Ik zei tegen mezelf: “Schat, ik wilde dat je hier kon zijn en meegenieten.”
Zond vier kaarten naar Frieda.
Agence France Presse vroeg me de zesdaagse reis van Sukarno door Italië volledig
mee te maken en te verslaan. Ik kreeg 24.000 lire voorschot mee.’

14 juli 1956
‘Pompeï. Voor het eerst zou ik Sukarno echt ontmoeten en spreken. Het gebeurde
wandelend door de ruïnes van Pompeï aan de voet van de Vesuvius. De president
droeg een khaki uniform met een tropenhelm. Het was warm. Hij zag me van een
hoogte foto's nemen. Hij wenkte. Samen liepen we op het gezelschap vooruit.
“So, you are Dutch?” Hij sprak nu eerst Engels. Ik zei: “Yes, your excellency.”
“Hollands. Laten we Hollands spreken. Hoe was u naam ook weer?”
“Oltmans.”
“Oja ik ontmoette u in Rome. Ik hoor dat uw familie verscheidene generaties op
Java is geweest. Ik ben blij u bij ons te hebben. Het is jammer, dat de verhouding
tussen ons zo slecht is geworden. Maar u weet het, ik heb het steeds opnieuw gezegd,
wanneer de kwestie Irian Barat (Nieuw Guinea) zal zijn opgelost staat de weg naar
herstel van vriendschappelijke betrekkingen tussen onze landen open.”
De minister van buitenlandse zaken, Ruslan Abdulgani, had ons ingehaald en
voegde zich bij ons. Ook Joe Borkin, een advocaat uit Washington en public relations
man voor de Indonesiërs in Amerika liep met ons mee.
“Ik zou nog verder willen gaan,” aldus Abdulgani. “Wanneer Nederland de
souvereiniteit over Irian afstaat, zal de president
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de eerste zijn om zich naar Nederland te begeven om de goede betrekkingen tussen
onze landen persoonlijk te helpen herstellen.”
“Dat is juist”, bevestigde Sukarno.’
Zes jaar later, toen de souvereiniteit over Nieuw-Guinea eindelijk werd
overgedragen en de eerste groep van tien Nederlandse journalisten in mei
1963 met Sukarno op het paleis in Djakarta een ontmoeting had, herhaalde
hij: ‘Ik heb het Nederlandse volk beloofd naar Nederland te zullen komen
als de kwestie Irian is geregeld. Ik blijf bij die belofte.’ Maar de benepen
heren van de Haagse politiek bleven Oostindisch doof. Zij waren niet in
staat een gebaar te maken. Men moet de Engelsen nageven, dat zij er
dikwijls beter in slagen hun gekwetste trots te verwerken. Yomo Kenyatta,
eens de leider van de gevreesde Mau Mau en door Whitehall vogelvrij
verklaard met een behoorlijke prijs op zijn hoofd, zou immers vrijwel
onmiddellijk na het verkrijgen van de onafhankelijkheid voor zijn land,
keurig in een Rolls Royce naar Buckingham Palace worden gereden? Tot
een dergelijk gebaar is het quasi christelijke bijbelvaste Binnenhof in geen
duizendjaar in staat.
Vijftien jaar later zou Henk Hofland in ‘Tegels Lichten’48. melden, dat ik
in Pompeï door Sukarno zou zijn betoverd. Hij kletste in de ruimte. Er zijn
nu eenmaal mensen, die aanleg hebben, soms zelfs talent vertonen, om als
absolute waarheid aan te nemen wat slechts in de verbeelding kan zijn
opgekomen. Denken is bedoeld om orde uit chaos te scheppen. Er moet
naar een synthese worden gezocht welke de werkelijkheid behoort weer
te geven. Wanneer vooral een journalist een uit de lucht gegrepen
veronderstelling als definitieve mededeling voor waar poneert, verspeelt
hij bij mij de mogelijkheid om als bron voor betrouwbare informatie au
sérieux te worden genomen. Hoflands zogenaamde betovering door
Sukarno was verifieerbaar onwaar.
Van Napels spoedde ik me terug naar Rome om het verslag van mijn
gesprek met Sukarno over de kwestie Nieuw-Guinea op het A.F.P. net te
krijgen. Het was tekenend voor de botte situatie van toen in de Nederlandse
pers, dat ik me via een Frans nieuwsagentschap hoorbaar moest maken.
Omdat ik ook mee zou gaan naar Florence, Milaan, Turijn en Venetië,
haastte ik me naar huis om me beter voor de komende reis uit te rusten.
Tot mijn verbazing trof ik Frieda thuis op bed
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aan. De eerste de beste dag, dat ik op reportage was vertrokken had zij
meteen verzuimd naar haar werk te gaan.

15 juni 1956 (dagboek)
‘Grand Hotel, Florence
Dit is dan de stad, waar mijn ouders vóór en na de oorlog altijd weer naar toe
trokken, mijn vader om in de bibliotheken te neuzen in verband met zijn boeken over
het Romeinse recht, en mijn moeder om in antiekwinkels te snuffelen.
We bezochten de “Galleria degli Uffizi”, het “Palazzo Pitti” en andere vaste
nummers voor hoge bezoekers. Schilderijen hadden de ongeveinsde belangstelling
van Sukarno. Bij een doek van Tiziano zei hij tegen mij: “Die vrouw verwacht een
kind.” Ik vroeg aan professor Salvini de Italiaanse tekst voor me te vertalen en
inderdaad, het schilderij droeg de naam “de geboorte en de dood”.
Ik was geruisloos in de trein geslopen en reed mee naar Milaan. De markies di
San Damiano, de Italiaanse protocol-officier deed een oogje dicht. Ook de Italiaanse
ambassadeur in Djakarta, de markies La Terza, scheen gezegd te hebben, dat ik
kennelijk een vriend van de president was en mee kon reizen. Zo gebeurde het, dat
ik in het restauratierijtuig een maaltijd gebruikte met Guntur Sukarno, met de zoon
van premier dr. Ali Sastroamidjojo en andere bekenden. Minister Ruslan Abdulgani
wilde de uitslagen van de verkiezingen in Nederland weten, die ik gelukkig in een
krant had gezien.’

16 juni 1956 (dagboek)
‘Milaan, “Alberghi Principe & Savoia”
Per auto reden we naar Turijn voor een bezoek en een lunch bij de Fiat fabrieken.
Sukarno werd in een open limousine gezet en de stoet auto's raakte hem prompt
gedurende anderhalf uur kwijt, omdat hij onderweg enkele rijstvelden nader had
willen inspecteren. Er ontstond bij de veiligheidsmensen paniek.
In de middag vertrokken we per trein naar Venetië. Het was tijdens deze reis, dat
minister Abdulgani me met openlijke bezorgdheid kwam vragen wat er op Soestdijk
aan de hand was. Het Greet Hofmans schandaal was in de wereldpers gekomen. Ik
was niet van de details op de hoogte, maar ik vertelde, dat ik er zeker van was, dat
de kroonprinses achter prins Bernhard zou staan, omdat ik die conclusie uit gesprekken
met mejuffrouw Boekhoudt meende te kunnen trekken. Aan de verkoudheid van
prins Bernhard tijdens het bezoek
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van de groothertogin van Luxemburg had ik reeds getwijfeld. Even later vroeg ook
President Sukarno wat er in het koningshuis aan de hand was. “We mogen dan een
geschil niet jullie hebben over Irian,” zei hij, “maar we respecteren jullie koningin
ten zeerste. Ik vind het een pijnlijke zaak en afschuwelijke publiciteit.” Ik seinde
later die dag Sukarno's reactie door aan A.F.P. Geen enkele Nederlandse krant nam
er een letter van op.’

17 juni 1956 (dagboek)
‘Venetië, “Excelsior Palace Hotel”
Voor het eerst regelde de markies di San Damiano, dat mij een kamer werd
toegewezen, alsof ik tot het officiële gezelschap behoorde, wat ik zeer op prijs stelde,
want veel van mijn honorarium zou in reiskosten verloren gaan.
Intussen merkte ik op, dat de president regelmatig in gezelschap was van een
blonde Duitse stewardess van het gecharterde Pan American toestel. Ik maakte foto's
bij het in en uit stappen van de motorboten en later de gondels. Ik realiseerde me,
dat een krant als “De Telegraaf” dergelijke plaatjes grif zou plaatsen, om te kunnen
wijzen op de rokkenjager Sukarno, die altijd overal en elders op de versiertoer zou
zijn. Om te beginnen leek er absoluut geen kwaad in te steken en ik begreep, dat in
een delegatie van enkele tientallen ministers en heren, Sukarno het prettig vond een
vrouw om zich heen te hebben. Bovendien, ik was gastvrij meegevraagd en als vriend
behandeld, dus er kon geen sprake van zijn om de gemaakte foto's te publiceren. Ik
geloof, dat men dit inmiddels van me wist, want er werd door niemand over gerept.’
Ik reisde van Italië met de nachttrein naar Amsterdam naar hoofd-redacteur
W.G.N. de Keizer van Elseviers Weekblad. Mijn reportage over de
Italiaanse reis van Sukarno werd voor 400 gulden gekocht en 23 juni 1956
prominent opgemaakt gebracht. ‘De Telegraaf’ miste de boot door de
stompzinnige instructie van J.J.F. Stokvis. Ik had geen enkele zin me door
die man de mond te laten snoeren.
Want bovendien de aandacht trok in mijn reportage was, dat zich in de
onmiddellijke nabijheid van Sukarno een Amerikaan en een Brit bevonden.
Joe Borkin was een joodse advocaat uit Washington D.C., die reeds
jarenlang de public-relations voor het overwegend Islamitische Indonesië
verzorgde in regeringskringen en rond het Amerikaanse congres. In 1949
was Borkin bijvoorbeeld de architect geweest van een brief aan Harry Tru-
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man, gedateerd 18 april, waarin 22 senatoren de president verzochten de
Marshall Plan hulp aan Nederland stop te zetten, indien Den Haag niet
onmiddellijk de militaire acties in Indonesië beëindigde en zich neer zou
leggen bij besluiten van de Verenigde Naties in dit verband. De Engelsman
had in 1945 als Brits parachutist bij Surabaja gevochten en was in Indonesië
gebleven. Hij heette Tom Atkinson en was verbonden aan het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in Djakarta. Soms lunchte ik met beide heren in
de presidentiële trein in Italië, waarbij vooral Borkin uitblonk in krachtige
uitspraken. Hij vergeleek bijvoorbeeld de Nederlandse positie in de wereld
na het verlies van Indië met die van een Russische prins, die
noodgedwongen conciërge was geworden in een Parijs hotel. Ik begreep
trouwens, dat beide heren zich bezig hielden met het corrigeren van het
Engels in de redevoeringen van de president. Het éclatante succes van
Sukarno's bezoek aan president Dwight D. Eisenhower in mei 1956 zou
voornamelijk te danken zijn geweest aan de p.r. activiteiten van Joe. Ik
zou tot zijn dood in 1980 met Borkin bevriend blijven. Atkinson trok zich
later in Schotland terug.

19 juni 1956 (dagboek)
‘Duisburg, West Duitsland
Ik wachtte het Indonesische gezelschap hier vanmorgen bij het DEMAG
Aktiengesellschaft op. Minister Ruslan Abdulgani uitte kritiek op mijn artikel in
‘Elseviers’. ‘U schreef dat Borkin en Atkinson al in de vroege ochtend bij Bapak
kwamen om de speeches door te nemen, maar ik was er toch ook bij?’ Ik begreep
intussen dat Borkin reeds onverwachts naar Washington was teruggekeerd. Hij
vertelde me zelf later, dat ná het verschijnen van de Elseviers informatie, ambassadeur
J.H. van Roijen als een razende roeland de Amerikaanse hoofdstad had afgeroomd
om inlichtingen over Joe Borkin in te winnen. Den Haag had namelijk nooit geweten,
dat deze slimme Amerikaanse advocaat voor de Indonesiërs werkte. Van het vliegveld
Düsseldorf-Lohausen vloog het Indonesische gezelschap naar West-Berlijn. Ik nam
een trein naar Hamburg. Minister Abdulgani: ‘Ik ben op 10 november 1953 ook in
Berlijn geweest. Ik vergeet die dag nooit, want het was in 1945 de slag bij Surabaja
tegen de landingen van de Engelsen. We hebben ook juist die dag als nationale
heldendag gehouden, omdat we wilden vermijden de emoties tegen Nederland op te
voeren. Nu is men dit allemaal al lang vergeten en wordt er alleen nog maar over
West-Irian gesproken. We hebben die confrontatie niet gewild.’
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21 juni 1956 (dagboek)
‘Hamburg, “Hotel Atlantic”.
Bij terugkeer uit West Berlijn sprak de voltallige Indonesische delegatie over Greet
Hofmans. De Duitse kranten en bladen stonden vol. (Niemand bevroedde op dát
moment hoe ernstig de situatie was, Prins Bernhard zou enkele tientallen jaren laten
zeggen, dat hij die junimaand van 1956 op het punt had gestaan met de vier prinsessen
Soestdijk permanent te verlaten.) Ruslan Abdulgani, de minister van Buitenlandse
Zaken, zei me, dat president Sukarno naar premier Sastroamidjojo in Djakarta had
laten seinen de Indonesische pers te verzoeken berichten over het schandaal rond het
koningshuis liever achterwege te laten. Dit is prompt gebeurd. Multatuli schreef
natuurlijk niet voor niets, dat men de regent van Lebak slechts hoefde aan te zien,
om te weten, dat het merendeel der Europeanen, die met hem in contact kwamen,
beschavingswijs meer van hem dan dezen van hen zou hebben te leren.’

24 juni 1956
‘Frankfurt (dagboek)
Bij vertrek met de speciale nachttrein van Hamburg naar Frankfurt am Main was
ik bij het inspecteren van de erewacht op een zorgvuldig afgezet perron, met
fotocamera's om mijn nek, dicht achter Sukarno blijven lopen. Een Indonesische
collega had mij er op geattendeerd, dat de Amerikaanse adviseur van Sukarno Joe
Borkin naar Washington was afgereisd, zodat zijn couchette dus leeg zou blijven. Ik
reisde in Borkins slaapplaats mee. In de vroege ochtend werd op mijn deur geklopt.
Willem Latumeten, belast met presidentiële perszaken kwam vragen of ik wilde
opstaan omdat iemand mij wilde ontmoeten. Bij Indonesiërs moet men dan nooit
vragen, wie, wat en hoe, maar de zaak gewoon overgeven. “Kom maar naar het rijtuig
van de president,” was alles wat ik wist.
Geschoren en in een plezierige stemming, wandelde ik een half uur later wat
nieuwsgierig het restauratierijtuig binnen. Ambassadeur Palar, diplomaat Zairin Zain
en Westduitse functionarissen zaten aan een conferentietafel over stukken gebogen.
Een deur ging open, een ober verdween met een zilveren blad met koffiekannen,
toen ik een glimp opving van een canapé waarop Sukarno zat met naast zich de
blonde stewardess van zijn gecharterde Pan American Airways toestel. De president
droeg een leesbril en hield een stuk papier
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in zijn hand, dus er werd gewerkt. Al tijdens de reis door Italië had ik de president
dikwijls in gezelschap van deze jonge vrouw gezien. Na het diner in Venetië, waar
ik een tafel deelde met twee attaché's van de Indonesische ambassade in Rome, Ferdy
Salim en Boek Kusumasmoro, wandelde Sukarno tussen het gezelschap rond. Ons
kwam hij vertellen: “Weten jullie wie mijn redevoeringen in Duitsland naziet?” Hij
was die ochtend opnieuw in zijn rijtuig bezig via deze stewardess zijn Duits te
vervolmaken.
Latumeten stelde mij voor aan Pak Umargatab. Koffie werd geschonken en er
werden broodjes met marmelade geserveerd. Na enkele vriendelijke opmerkingen
over het weer begon Umargatab geleidelijk aan pertinente vragen te stellen, maar
zo, dat ik absoluut niet het gevoel kreeg dat het een routine politie-onderzoek betrof.
Van een incident was ik mij helemaal niet bewust. Umargatab zou ik in Djakarta
dikwijls terugzien. Willem Latumeten werd een goede vriend. Geen van beiden
brachten dit voorval ooit meer ter sprake.
Pas later zou ik van andere zijde horen, wat zich in Surkarno's trein had afgespeeld
en hoeveel last ik hen had bezorgd door mee te liften. De Westduitse staatspolitie
had dus wel degelijk in de gaten gekregen dat ik in die speciale trein zat en er niet
hoorde. Was die Nederlander een saboteur? Via de radiotelefonische verbinding met
Bonn had men om instructies gevraagd. Het bevel luidde: op staande voet eruit zetten.
De Indonesiërs hadden van de in de maak zijnde rel lucht gekregen. Niemand wist
of Sukarno mij ook ditmaal had meegevraagd. Umargatab, hoge functionaris van de
Indonesische veiligheidsdienst greep in. Eerst liet hij mij uitslapen. Daarop stuurde
hij Latumeten om mij op te halen. En na een genoeglijk ontbijt nam hij de
verantwoording om mij te laten meereizen op zich. Indonesiërs lossen soms hun
problemen op uitzonderlijke elegante wijze op.
De Amerikaanse journalist Wylton Wynn, jarenlang verbonden aan het bureau
van Associated Press in Cairo schreef een boek over Abdel Gamal Nasser. “Ik heb
meer dan eens gezegd,” merkte hij op, “dat het gevaarlijk is om onder vier ogen met
Nasser te spreken. Wie dit doet loopt het gevaar door zijn charme overmeesterd te
worden. Ik kan mij dan ook niet herinneren, dat ooit iemand na afloop van een
interview hem niet mocht.”49.
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Dit was ook mijn reactie op deze eerste reisen met Sukarno door Italië en Duitsland.
Ik had talloze gesprekken met de president gevoerd. In twee uitgebreide reportages
voor ‘Elseviers Weekblad’, van 23 en 30 juni 1956, had ik de lezers over deze
ervaringen verslag uitgebracht.
Voor mijzelf was Sukarno een ander mens geworden. Zelfs een mens totaal
tegengesteld aan het beeld, zoals ik mij dat door de jaren over hem had gevormd.
Hij was voor mij geen vijand meer.
In die tijd was een dergelijke waardering van de persoon van de Indonesische
president niet haalbaar, en taboe. Een lawine van protestbrieven stroomde bij de
redactie van ‘Elseviers’ binnen. Mijn eigen familieleden wilden bijvoorbeeld
nauwelijks geloven, dat Sukarno zich verwaardigd had Nederlands met mij te spreken.
Mij goedgezinde collega's als de toenmalige hoofdredacteur van het ‘Algemeen
Handelsblad’, Planten, legden mij op vaderlijke toon uit, dat ik het slachtoffer van
onervarenheid was geworden. Zelf oud-Indischgast, meende Planten dat ik mij door
de sluwe vos in de luren had laten leggen. ‘Natuurlijk was Sukarno aardig tegen u
in Rome of Bonn: hij wenst immers een vergevensgezinde indruk jegens Nederland
tegenover zijn gastheren te maken. In Indonesië zelf zou hij u genegeerd hebben.’

27 juni 1956 (dagboek)
‘Amsterdam
Nauwelijks keerde ik terug in het lieve vaderland of ik werd opnieuw
geconfronteerd met de rotzooi, die ik er had achtergelaten. Eerst bleek, dat vader
Westerman naar de vader van John van Haagen had geschreven (‘ik schrijf u maar
met de hand, omdat mijn secretaresse bij “Esso” hier niets van hoeft te weten’) om
hem dringend te verzoeken of hij niet in staat was werkelijke bewijzen te leveren
over de homoseksuele relatie tussen zijn zoon en mij. (Die was er toen niet en die is
er in 1985 niet, dus de heer Westerman haalde voor de zoveelste maal bakzeil.)
Vanmiddag had ik een rustig gesprek met J.J.F. Stokvis, hoofdredacteur van ‘De
Telegraaf’. ‘Ik ken u eigenlijk niet, maar eerlijk gezegd geloof ik, dat u een rare
snippenschieter bent. Bijvoorbeeld, onze ambassadeur in Rome, de heer Boon, is
niet zo gelukkig met uw komst naar Rome. Hij heeft al gezegd: “dat zo'n man nu De
Telegraaf moet vertegenwoordigen!” Men heeft geen bewijzen tegen u en beschikt
over geen steekhoudende argumenten, maar ik raad u aan
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voorzichtig te zijn. Misschien kunt u eens een gesprek met ambassadeur Boon hebben
en uw positie en inzichten ophelderen.’
Blijkbaar was de krant eveneens op de hoogte van de Röell-Heldring-Westerman
perikelen, want Stokvis zei het jammer te vinden, ‘dat uw schoonvader zo tegen u
ageert’. Hij voegde er aan toe: ‘Toch mogen deze toestanden in de privésfeer de krant
niet gaan raken.’
Ik dacht, hoe houd ik dit vol? Ook hoofdredacteur De Keizer van ‘Elseviers’ wilde
me niet meer ontvangen, als gevolg van ‘informaties’ over mijn persoon, die van
verscheiden kanten waren binnen gekomen, terwijl dus ook de protesten van lezers
tegen mijn ooggetuigeverslag over Sukarno mijn positie bij dit weekblad verder had
verzwakt. Er waren brieven in de trant van: ‘hoe kan die man vriendelijk over Sukarno
schrijven, terwijl zijn eigen familie in Indië geld verdiende als water?’ Iemand anders
had geschreven: ‘Je kunt precies zien wat voor een vent dat heeft geschreven. Hij
heeft zeker een verhouding met Sukarno.’ Men ging zelfs zo ver, te schrijven: ‘Iemand
als Oltmans zou in Indië al lang zijn afgemaakt.’ Ik vroeg me af, hoe ik terug kon
knokken zonder over ruime fondsen te beschikken. Dat ging dus ook niet.’

Zutphen,
29 juni 1956
‘U schreef: Ik geloof stellig, dat de woorden, welke Sukarno te Pompeï tegen mij
sprak, gemeend en oprecht waren. Ondergetekende gelooft, dat U nog wel iets kunt
leren van andere volken van de voormalige archipel, wat betreft hun oordeel over
Javanen. Zij kennen een spreekwoord: “een dode Javaan liegt niet.”
hoogachtend, A. van Gorem-Heken.’
In Baarn bezocht ik mijn beschermvrouwe, juffrouw Boekhoudt, in die
dagen dus de begeleidster van prinses Beatrix. Na mijn hart te hebben
gelucht over persoonlijke perikelen spraken we langdurig over de affaire
Greet Hofmans. Juffrouw Boekhoudt, die een werkkamer had op paleis
Soestdijk, was uitstekend geïnformeerd over wat werkelijk speelde. Ook
juffrouw Boekhoudt had de indruk, dat koningin Juliana haar huwelijk en
de kinderen op het spel had gezet, vanwege deze gebedsgeneester, die hare
majesteit inderdaad als een profeet beschouwde. De regering had volgens
juffrouw Boekhoudt veel meer ontkend, dan zij kon verantwoorden. Aunty
had de zaak over een periode
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van vijf jaren uit de hand zien lopen. ‘Het werd steeds moeilijker een
coherent gesprek met de koningin te hebben,’ zei ze. ‘Bij wijze van
spreken, wanneer je over een kopje zou spreken, antwoordde ze over een
stoel. Prins Bernhard is aan het eind van zijn latijn geweest. Tenslotte is
hij zéér toegewijd aan zijn gezin. Hij houdt ontzettend veel van de kinderen.
De geboorte van Marijke heeft alle ellende veroorzaakt. De koningin is
door het drama van de ziekte van haar jongste kind een zielige figuur
geworden. Beatrix heeft een zeer spontane natuur. Die moet over de
moeilijkheden, die zijn ontstaan, niet iemand praten. Irene is totaal gesloten
en dat houdt voor haar een gevaar in. De dag nadat het schandaal
bekendheid had gekregen, heb ik op school de kranten zoveel mogelijk
laten weghalen, maar alle kinderen spraken er over. Het was voor Beatrix
en Irene een zware belasting. Beatrix zei me nog onlangs, “óf de mensen
kleven aan ons óf ze blijven op een grote afstand.” Je hebt geen idee, Wim,
hoe moeilijk die familie het heeft. Ik verwacht trouwens dat dit persoonlijke
drama tussen de koningin en de prins blijvende consequenties zal hebben.’
Juffrouw Boekhoudt zei zelf Greet Hofmans nooit te hebben ontmoet. Zij
vroeg zich nog steeds af, óf het bij Hofmans, en de daarbij behorende
hofkliek, alléén maar om religieuze waanzin ging, óf dat men van die zijde
inderdaad politieke invloed wenste uit te oefenen. Ook wees zij er op, dat
het Hofmansschandaal haar kroonleerlinge, Beatrix, op verscheidene
manieren had beïnvloed. Ze leek ongeduldiger en had de neiging te
stampvoeten, wanneer zij aan wilde geven hoe zij het wilde hebben. ‘Alléén
op school krijg zij dáár de kans niet voor. Eigenlijk staat koningin Juliana
totaal alleen, met uitzondering van prinses Wilhelmina, die door dik en
dun achter haar dochter staat: anders zou de koningin nog eenzamer zijn,’
aldus Aunty.
Die dagen werd bekend gemaakt:
‘De wijze waarop men in den vreemde het toelaatbaar heeft geoordeeld in het
openbaar ons gezinsleven en de verhoudingen in onze naaste omgeving te belichten,
heeft ons beiden teleurgesteld en gegriefd.
Wij achten een onderzoek naar de omstandigheden, die hiertoe hebben kunnen
leiden, gewenst.
Het is ons een voldoening Prof. Dr. L.J.M. Beel, Prof. Mr. P.S. Gerbrandy en Jhr.
Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bereid te hebben gevonden dit
onderzoek in te stellen en ons van raad te dienen.
Juliana Bernhard.’
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5 juli 1956 (dagboek)
‘Rome
Na een oponthoud in Parijs terug op mijn standplaats. Henk en Mimi Hofland
uitvoerig gesproken voor zij met hun nieuwe Volkswagen maar Amsterdam
terugkeerden.’

6 juli 1956 (dagboek)
‘Met Frits Pengel naar de studio's van Ponti-Laurentiis gegaan.’

12 juli 1956 (dagboek)
‘Met Frieda bij monseigneur Hemmick op bezoek geweest. Hij vertelde, dat de
nieuwe gezant bij de Heilige Stoel, F.R.W.H.M.J. Graaf de Marchant d'Ansembourg
een advertentie had geplaatst om een woning te vinden. Hij scheen bereid duizend
dollars per maand te betalen. Marc van Weede had niet minder dan twaalf jaar als
gezant bij het Vaticaan aan de Via S. Mercadante 16 gewoond aan de rand van het
lommerrijke park van de Villa Borghese. Dat was voor deze mijnheer blijkbaar niet
aangenaam genoeg. Op 25 juli zette ik er een berichtje over in “De Telegraaf” onder
de titel: “Stulpje in Rome”.’

16 juli 1956
‘Vandaag is in Den Haag begraven Hermance Aleida Baronesse du Tour van
Bellinchave, de moeder van mevrouw de Ramaix en gezant van Weede, die nu in
Rio de Janeiro Nederland vertegenwoordigt. De moeder is 93 jaar geworden. Schreef
tante Déliane een lieve, lange brief, in antwoord op de overlijdensannonce. Ik dacht
aan Camus' opmerking in “l'Etranger”: “moeder is vandaag overleden, of misschien
was het ook wel gisteren.” Hoe kreegt hij die zin door zijn keel?’
Intussen was ik na de advocaten Marcus, Talma en Voetelink aan mijn
vierde raadsman begonnen, Mr. J.C.S. Warendorf. Met mijn vader, die
dus eveneens advocaat en procureur was, had ik nooit veel affiniteit met
de denkwereld an dit beroep gehad. De heer Warendorf begon me te
verwijten: ‘U hebt maar één jaar bij het “Handelsblad” gezeten, en
anderhalf jaar bij de “United Press”. U bent nergens gebleven.’ Ik werd
eigenlijk zo boos om dergelijk geklets, dat ik op het punt stond hem te
zeggen ‘go to hell’. Maar het was zaak te roeien met de riemen die men
had. Warendorf had een procedure ingesteld om de stuiting van ons
huwelijk, door vader Westerman ingesteld en die in
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strijd met de wet was geweest, ongedaan te maken. Warendorf zei zelfs:
‘Ik kan immers niet aannemen, dat mevrouw Röell, de heer Van Haagen,
de heer Westerman en confrère Heldring allemaal gek zijn, zoals u stelt.’
Ik vroef of het überhaupt mogelijk was om een advocaat in één uur uit te
leggen, wat er de afgelopen vijf jaar was gebeurd, en met zorg dacht ik:
‘die man moet mij nu verdedigen.’ Maar goed, Warendorf vroeg de rechter
dus het verzet van Westerman tegen ons huwelijk op te heffen.’

19 juli 1956 (dagboek)
‘Lieve Frieda en Wim,
Bedankt voor je uitvoerige brief. Ik vind het naar, dat jullie steeds zo in geldzorgen
zitten, al lijken de vooruitzichten dan wel wat beter dan in het begin. Ik zal jullie
daarom nog één keer helpen, maar dat zal dan wel de laatste maal zijn. Het gaat
echter niet zo eenvoudig, als je je voorstelde. Een rekening openen op de Banca di
Roma mag ik niet. Het enige wat ik mag doen is je als schenking 200 gulden per
maand overmaken.’
Mejuffrouw Boekhoudt zond 600 gulden, wat ons voorlopig weer veilig stelde.’

24 juli 1956
‘De Telegraaf
Hooggeachte heer Oltmans,
‘Ik heb een aantal artikelen van U gelezen en ik moet U zeggen, dat ze me niet
hebben gegrepen. De artikelen van een correspondent, die geen nieuws kan
verschaffen, omdat de persbureaux hem daarin altijd voor zijn, moeten zich kenmerken
door een volledige beheersing van het onderwerp of zij moeten een goed verhaal
verschaffen. Bij dit laatste denk ik dus meer aan lichte stof... U hebt zich meer op
serieuze onderwerpen geworpen, waar ge het Uzelf nogal moeilijk hebt gemaakt
door geen onderwerpen te kiezen, die volop in de belangstelling staan. Dan worden
de journalistieke eisen die wij stellen uiteraard groter en dan komen de gebreken bij
Uw beschouwingen tot wel aan het licht.
Deze brief zal waarschijnlijk voor U een teleurstelling zijn, maar daardoor tnoogt
ge U toch niet laten ontmoedigen, althans niet wat Uw persoon betreft. Het is haast
ondoenlijk voor een los medewerker, de sfeer van een blad juist aan te voelen...
C.J. Brandt.’
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28 juli 1956 (dagboek)
‘De kranten staan vol over Egypte. Het hele Midden-Oosten staat achter Nasser. Ik
kan me voorstellen wat Sukarno en Abdulgani tegen elkaar zeggen. Die kaffers in
het westen. Ík wordt meer anti-Westen, dan ik ooit ben geweest. Stuiptrekkingen
van het kolonialisme en imperialisme, dat niet tegen verliezen kan. Toen Nasser het
geld voor de Assuan-dam niet kreeg, dat hem vele jaren door het Westen was
toegezegd (mits hij natuurlijk naar de pijpen van Washington, Londen en Parijs zou
dansen) wendde hij zich tot Moskou en Peking. De Amerikaanse pers loofde John
Foster Dulles om diens deles-lezen van Nasser, dat het Westen niet in diens chantage
methoden zou trappen.
Nu heeft diezelfde Nasser het Suez-kanaal genationaliseerd. De Fransen vergelijken
hem met Hitler. Ook Israël schreeuwt moord en brand. Londen en Parijs spreken
over een blokkade en wie weet een invasie. Dan zou de oliekraan helemaal dicht
gaan. Je vraagt je af, waarom Egypte niet veel eerder dat kanaal heeft onteigend.’

31 juli 1956
‘Tivoli, “Villa d'Este”
Ontmoette Alain Vidal-Naquet, een jonge diplomaat van de Franse Ambassade.
We kwamen hier in zijn sportauto. Hij zit wat te schilderen en ik schrijf. Later reden
we naar Travestere en dineerden in een restaurantje. Alain is een typische Franse
jongen in zijn vijfentwintigste jaar. Ik bracht hem bij monseigneur Hemmick, wat
meteen klikte. Mijn bejaarde Vaticaanse vriend zei “Jeunes Proies” van Roger
Peyrefitte te willen lezen.’50.

3 augustus 1956 (dagboek)
‘Sprak één uur met de Nederlandse zaakgelastigde in Rome, A.R. Tammenoms
Bakker. Hij vertelde aan het ministerie in Den Haag te hebben doorgegeven, dat ik
president Sukarno in Rome een zilveren asbak had aangeboden. Verder werd mijn
paspoort verlengd à raison van 8.000 lire. Ik had het geld niet. De ambassade zou
het voorschieten tegen 5 percent rente.
Ook sprak ik op de Sovjet ambassade met de eerste secretaris, Nikolai Skobelev.
Ik oriënteerde me over de mogelijkheid

50.
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naar Moskou te gaan voor het staatsbezoek, dat Sukarno in September aan de
Sovjet-Unie zou brengen. Ik wilde opnieuw mee.
‘Beste Wim,
Allang had ik je willen schrijven over Nasser. Het probleem voor mij is tenslotte:
de kwaliteit van onze staatslieden, hoe ze gekomen zijn, waar de nu zitten, hoe ze
hun prestige krijgen, hoe ze bok na bok kunnen schieten zonder dat iemand hun dat
kwalijk neemt of het zelfs maar merkt en of er misschien een bijzondere eigenschap
is waardoor iemand minister wordt of die eigenschap misschien in de verte nog iets
met staatsmanschap heeft te maken (vermoedelijk helemaal niets). Zulke infaan
stomme en zelfingenomen regeringen, als het westen nu heeft, heeft het namelijk
nog nooit gehad. Maar eerst Nasser. Na de nationalisatie van Suez heb ik veel aan
introspectie gedaan, om te zien hoever ik niet mijn instinct bij het westen hoor. Ik
ben tot de conclusie gekomen, dat het heel ver is. Om de Suezkwestie ben ik niet
woedend geworden, of verontwaardigd, zoals bijvoorbeeld bij ons de hele
hoofd-redactie, van “De Telegraaf”, of de “Volkskrant”, noem maar op, maar ik heb
het wel gevoeld als een enorme nederlaag, die ik zelf zou willen helpen goedmaken.
Het westen gaat op de fles op deze manier, dat is zeker, en hoe zorgvuldig wordt het
door onszelf voorbereid! In dit geval eerst het gezanik met de Assuandam. Besef hoe
ontzagwekkend dom en kinderachtig het was, juist op dat ogenblik het geld te
weigeren en hoe onnozel dat werd gemotiveerd!
Om twee uur zeggen de Egyptenaren, dat ze dollars willen hebben. Om drie uur
zegt Dulles, “na rijp beraad”, nee. Eden en Dulles denken nu, dat ze Nasser op zijn
broek hebben gegeven, de jongen verdiende het, hij moet niet denken, dat hij al
volwassen is.51. Denk je niet, dat de advocaat van mevrouw Röell, Heldring, dezelfde
bedoelingen had? Als ik niet geniet van de daden van Nasser komt het misschien
wel omdat ik geen Heldring of vader Westerman heb, wie weet. Na besloten te hebben
geen dollars te geven, heeft Dulles volstrekt niet meer gedacht. Hij is naar Peru
gegaan, klaar. Ook Anthony Eden heeft zijn hersens stilgezet. In Frankrijk is allang
niets meer aanwezig, dus daar is van stilzetten niet eens meer sprake. Is iemand er
op gekomen, dat het Suez-kanaal

51.

Zie ook: “Dulles over Suez”, The theory and practice of his diplomacy, Herman Finer,
Heinemann, London (1964).
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door Egypte loopt? Nee. Zou iemand zich hier ooit in de psychologie van Nasser
hebben verdiept?’
Hofland vervolgde: ‘Een andere merkwaardigheid in de Suez-kwestie is het gebruik
van het woord “recht”. Nasser heeft het recht geschonden, het internationale recht
is door hem vertrapt, enzovoorts. Dit staat op hetzelfde niveau als de communistische
eis tot “het verbod van de atoombom”. Evenmin als er iets te verbieden valt, evenmin
is er recht. Het is onzin, het bestaat niet. Het is een formule voor iets anders. Recht
is een redenering, die altijd maar naar één kant werkt. Totnutoe waren wij daarbij in
het voordeel, maar nu is het precies andersom. Hier zit het principe, geloof ik, van
alles wat met de Suez-kwestie heeft te maken. Dat zou je kunnen noemen, de
psychologie van het imperialisme, of het blanke superioriteitsbesef, of misschien
nog iets anders... Als Nasser zich gaat gedragen als een Europeaan, of liever, als
iemand die aan de Europeaan superieur is, en als niemand daar iets aan blijkt te
kunnen doen, dan valt dat niet dadelijk te verwerken. Precies als in de Franse revolutie,
of in de Russische, toen de proleten opeens heren werden. Daarvan worden de hersens
ondersteboven gegooid, zover gaat het begrip en voorstellingsvermogen niet, alsof
twee plus twee opeens vijf was. Het is alsof je vriend Martin Portier tegen oma
Westerman op kasteel Oud-Wassenaar zou zeggen: dweil die stoep eens even aan.
Dat is wat ik van Nasser denk. Ik hoop, dat ik het enigszins begrijpelijk heb
opgeschreven. Ik heb gedacht op papier... Ik ben heel blij, dat we weer wat aan elkaar
schrijven. Henk.’

4 augustus 1956 (dagboek)
‘Aunty schrijft opnieuw ontdaan te zijn over mijn brieven, die haar iets van alle
problemen vertellen. “Ik denk vaak, dat de enige uitweg voor je toch zal zijn om je
vader te vragen de overtocht voor jou en Frieda naar Zuid-Afrika te betalen en te
proberen daar een toekomst op te bouwen.’ (Ik dacht er niet aan om te vluchten. Ik
wilde in Nederlands verband blijven opereren.)

9 augustus 1956 (dagboek)
‘Een gesprek gehad met ambassadeur Boon. Een onplezierige man met slechte tanden.
Dan heb ik veel liever Tammenoms Bakker.’
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16 augustus 1956 (dagboek)
‘Ik was opnieuw per trein naar Holland gegaan om te zien of ik opdrachten kon
verzamelen om met Sukarno mee naar de Sovjet-Unie te gaan. Verscheidene media
waren geïnteresseerd, zelfs Stokvis van “De Telegraaf”. Ik verzamelde in enkele
dagen duizend gulden, o.a. van “Elseviers”, “ABC Press”, “de Wereldkroniek” en
“Het Vizier”. Dat was een fortuin. Bezocht de hoge commissaris van Indonesië in
Wassenaar, de heer Kwee Djee Hoo, die me alle mogelijke steun toezegde bij mijn
plan.
In Indonesië was een conflict ontstaan tussen regering en leger, omdat er
beschuldigingen waren geuit tegen de minister van Buitenlandse Zaken, Ruslan
Abdulgani, die corruptie zou hebben gepleegd via het meenemen van een verdachte
brief naar Amerika. Kolonel Warrouw, die ik kende van de reis in Italië en
West-Duitsland was benoemd tot militair attaché in Peking. Hij weigerde echter zijn
commando over Oost-Indonesië over te dragen aan zijn opvolger Ventje Samuel tot
de chefstaf van het leger, generaal Abdul Haris Nasution de zaak Abdulgani in het
reine zou hebben gebracht. Warrouw was aardig, maar had weinig ontwikkelde
hersens.’

18 augustus 1956 (dagboek)
‘Gotthard pas
De journalist Theo Droogh publiceerde een brochure over de verhouding met
Indonesië: “Met de deurknop in de hand.” Hij schreef onder meer: “Welke duistere
krachten stellen in successie vanaf 1945 alles in het werk om elk contact tussen
Indonesië en Nederland te verzuren, elke band te verbreken, elke wederzijdse
voordelige transactie onmogelijk te maken? En welke onbegrijpelijke factoren houden
niettegenstaande alle politiek geknoei, nog steeds nu al meer dan tien jaar lang tussen het merendeel der Indonesiërs en het merendeel der Nederlanders gevoelens
in stand, die menselijker zijn dan de gevoelens tussen welk oosters en welk westers
volk ook?”52.
Ook Droogh citeerde Kwee Djee Hoo dat 'de sleutel tot het oplossen van alle
geschillen lag in de kwestie Nieuw-Guinea’.

19 augustus 1956 (dagboek)
‘Rome
Frieda zag er slecht uit. We gingen met Frits Pengel ergens dineren, zagen een
film met Cary Grant en Betsy Drake en

52.
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zaten later op het terras van Dohney's toevallig naast Arthur Rubinstein en zijn
vrouw.’

20 augustus 1956
‘Eerste secretaris Skobelev van de Sovjet ambassade nam me mee naar boven en
bereidde me voor op een gesprek waarin hij duidelijk moest maken, waarom de
USSR niet bereid was een Nederlander een visum te geven om de reis van Sukarno
te verslaan.
Op de Indonesische ambassade vroeg de ambasseur mij, waarom “mijn krant”
“De Telegraaf” had geschreven, dat minister Joseph Luns zijn Indonesische collega
bij de komende conferentie in London van Suez-kanaal gebruikers, maar geen hand
moest geven. Ik was van dit hoofdartikel niet op de hoogte en zei tegen Sutan M.
Rasjid, dat ik me er voor geneerde.
Besloot onmiddellijk ter trein naar Amsterdam terug te gaan om met Ruslan
Abdulgani in Londen te gaan spreken.’

22 augustus 1956 (dagboek)
‘Na de nacht op de woonboot van Henk en Mimi te hebben doorgebracht, vloog ik
vanmorgen per KLM naar London. Het retourbiljet kostte 157 gulden.
Ik ben in een knok-stemming om mijn plannen te doen slagen.
De voorpagina van ‘De Telegraaf’ is getooid met een foto van mevrouw Luns op
de stoep van Downing Street number ten, terwijl minister Abdulgani achter haar
langs naar buiten probeert te komen. Het onderschrift van de redactie beridiculiseert
de Indonesische minister, die geen manieren of égards zou hebben jegens mevrouw
Luns. En ik werk voor die krant!
Wachtte in Hotel ‘Dorchester’ op de Indonesische minister. Eindelijk reed tegen
19.45 een Cadillac voor met een roodwitte vlag. Ruslan Abdulgani had een diner
afspraak met minister Krishna Menon van India. We spraken kort met elkaar. Hij
raadde aan naar INFODIRKABRESS in Djakarta een telegram te zenden met mijn
verzoek mee te mogen naar de Sovjet-Unie.
Sprek met de Indonesische diplomaat dr. Zairin Zain, die bevestigde, dat Luns in
‘Lancaster House’ ostentatief Ruslan Abdulgani had overgeslagen bij het schudden
van handen. ‘Jullie Hollanders zijn toch wel kleinburgerlijk en bekrompen,’ aldus
deze in Leiden afgestudeerde Indonesiër. ‘Hier in
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[Afbeeldingen]

Mijn grootvader Ir.H. van der Woude, medegrondlegger van het ACF kinineconcern.

Mijn grootmoeder J.C. Oltmans-Klink.

Mijn tweede grootmoeder Sima Oltmans-Sastro Pawiro.
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Ontmoeting niet matroos John van Haagen, waaruit een vriendschap voor het leven zou groeien.

Ik schreef Martin 300 brieven naar het oorlogstoneel in Korea.
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Met Frieda Westerman, zomer 1955, toen onze relatie nog ongeschonden was.
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Historische ontmoeting tussen Sukarno en President Gronchi van Italië. Staand tussen de beide
presidenten, Willem Oltmans.
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Wandelend in Pompeï v.l.n.r. Minister van Buitenlandse Zaken dr. Ruslan Abdulgani, de Amerikaanse
advocaat en adviseur van Sukarno, Joseph Borkin, President Sukarno en de auteur.
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Met mijn ouders en Theo op “Waterhof” in Kaapstad. Broer Hendrik Alexander nam de foto.
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Met Luitenant Sumarto bij het Indonesische Garuda I bataljon in de Sinaï-woestijn.

Sinaï, 1957.
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Sukarno, grondlegger van de groep van niet-gebonden landen op bezoek in Peking.

De verjaardag van President Sukarno, 6 juni 1957. De auteur op de achterste rij onder de kroonluchter.
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Met President Sukarno op toernee.

Sukarno stelt mij voor aan het publiek.
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Ik bracht mijn moeder naar de boot voor Zuid-Afrika.
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Bij vertrek uit Indonesië een bedankje.

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

161

[Sukarno
Rome-Bonn 1956 (vervolg)]
Londen ligt immers een gouden kans voor informele contacten tussen Djakarta en
Den Haag? En wat doet Luns? Hij is gewoon onbeschoft. Ik moet U zeggen, wij
Indonesiërs gedragen ons bepaald anders.’
Ik telegrafeerde vanuit het ‘Dorchester Hotel’ naar het kabinet van President
Sukarno.’
Sukarno zou op weg naar Moskou een tussenlanding in Teheran maken.
Daar wilde ik hem opvangen. Maar hoe in Iran te komen? In ‘De Telegraaf’
hadden in juni voor het eerst berichten gestaan over een lobby, gevormd
door industriëlen onder aanvoering van dr. Paul Rijkens, oud-voorzitter
van de Raad van Bestuur van ‘Unilever Brothers’ in Londen. Hij was
bovendien een persoonlijke vriend van Prins Bernhard uit de oorlogsjaren.
Reeds in 1952 was Rijkens samen met Sydney van den Bergh naar Sukarno
gegaan. ‘Er zou met Sukarno voor Nederland geen land zijn te bezeilen,’
schreef hij later, ‘als wij niet op de een of andere wijze bereid waren
Nieuw-Guinea over te dragen aan Indonesië. Dit stond helemaal buiten
de kwestie wie er nu eigenlijk gelijk had.’53. Rijkens schreef tevens dat
Van den Bergh en hem bleek, dat ‘Sukarna eenvoudig bezeten was van
Nieuw-Guinea’. Reisgezel Van den Bergh schreef pas in 1975, vijf jaar
na Sukarno's dood - eerder was het immers voor hem tè riskant - dat
Sukarno ‘vol warmte praatte over ons land’. ‘Weten jullie wat ik graag
eens zou doen?’ vroeg hij, ‘op een zomerse dag door de Kalverstraat
wandelen.’54. Noch de heer Rijkens, noch de heer Van den Bergh durfden
zich in publiek duidelijk uit te laten over Sukarno, zoals ik dit in ‘Elseviers’
had gedaan, mij de permanente gramschap van Luns en het ministerie van
Buitenlandse Zaken, en de heer mag weten wie nog meer in het lieve
vaderland, op de hals halende. Juist als gevolg van de lamlendige houding
van deze zogenaamde ‘groten’ onder de captains of industry zouden Luns
en diens kliek van anti-Sukarnisten vrijwel ongestoord maar systematisch
de belangen van het koninkrijk de grond in kunnen boren. Terwijl
bovendien de stelling van Rijkens, dat President Sukarno ‘bezeten was
over Nieuw-Guinea’, zoals ik de daarop volgende jaren van nabij zou
kunnen waarnemen, een pure leugen was. Sydney van den Bergh schreef
trouwens in 1975 zelf, dat Sukarno juist ‘tot een regeling van het geschil
Nieuw Guinea in een vriendschappelijke sfeer trachtte te komen’. Wel,
het weergeven van dit standpunt was

53.
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eveneens de quintessens van mijn veel bekritiseerde ‘Elseviers’ reportages.
Alleen was het in 1956 nog steeds niet ‘bon ton’ zulks in het openbaar te
zeggen.
Albert Plesman was overleden, maar op ‘Nijenrode’ had ik een ander
bestuurslid van de K.L.M. leren kennen, namelijk de heer Slotemaker, de
latere voorzitter van de AVRO. Ik spoedde me naar zijn kantoor aan de
Raamweg in Den Haag. Toen ik mijn plan naar Teheran te gaan had
uiteengezet bracht hij me naar de kamer van dr. Emile van Konijnenburg,
vice-president van de K.L.M. en persoonlijk vriend van Sukarno en Rijkens.
Binnen één uur stond ik met een retourbiljet naar Iran op straat. Van
Konijnenburg noemde mijn ‘Elseviers’ reportages ‘uitstekend’. Hij wilde
graag bewerken, dat een nieuwe serie artikelen vanuit de Sovjet-Unie zou
gaan verschijnen.
De groep-Rijkens wilde bewerkstelligen dat de Nederlandse regering een
andere koers ten aanzien van Indonesië en Sukarno zou gaan varen. Mijn
ticket werd dan ook uit een door deze heren samengebrachte pot
gefinancierd. Spoedig verspreidde zich in het Amsterdamse
journalisten-circuit het kwaadaardige praatje dat ik inmiddels was begonnen
op kosten van Sukarno te reizen. Ik mocht en kon mij echter over de
groep-Rijkens op geen enkele manier uitlaten.
Frieda zond een telegram uit Rome, dat luidde ‘Djakarta cabled accord’.
Ik was in de zevende hemel en nam aan, dat er antwoord was gekomen
van het paleis, dat ik mee kon naar Moskou. In werkelijkheid had redacteur
‘Paatje’ Ritman van de ‘Nieuwsgier’ in Djakarta mij geseind, dat hij van
de reis van de president artikelen van mij wilde hebben.

26 augustus 1956 (dagboek)
‘Damascus,
Kwam hier me een DC-6 van de Scandinavian Airlines vanuit Rome aan. De
hoofdstad van Syrië ligt in een woestijn van zand en kale grauwe bergen. Slechts
sporadisch zie je dotten groen en bomen. Overal kuddes zwarte schapen. Soms met
een herder. De huizen lijken op de ruïnes van Pompeï.
Arriveerde in de late middag in Teheran en nam een kamer in Grand Hotel
Ferdowsky.’

27 augustus 1956
‘Om 09.00 uur bezoek aan de Indonesische zaakgelastigde Johan Maramis. Hij
studeerde Economie in Leiden. Er zijn vier tweemotorige Ilyushin-14 toestellen uit
Moskou over-
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gekomen om het Indonesische gezelschap op te halen. De heer Maramis zei, dat er
zeker plaats voor me zou zijn en dat mijn reis naar de Sovjet-Unie uitsluitend van
Sukarno zou afhangen.
De Indonesische president landde tegen het middaguur met een gecharterd toestel
van de S.A.S. Prins Cholam Reza, de broer van de Shah, haalde hem af. In een oude
Cadillac met smoezelige gordijnen reed men naar het Saad-Abad paleis, waar met
het Iraanse vorstenpaar de lunch zou worden gebruikt.
Maramis gaf 's middags een gardenparty in de tuin van het legatiegebouw aan de
Avenue Roudsar. Sukarno zat op een sofa, omringd door enkele dames van de
diplomatieke staf. Hij zag mij en wenkte. Mijn laatste kans alsnog een Sovjet visum
te krijgen.
“Wat voert jou naar Iran, Wim,” was zijn openingsvraag, terwijl hij natuurlijk
allang was ingelicht waar het om ging. Ik zette kort uiteen, dat ik reportages wilde
schrijven over zijn reizen naar Rusland en China, maar dat een visum het struikelblok
was. Sukarno luisterde, liet niet merken of hij op de hoogte was en zei toen: “Weet
je wat, bespreek je moeilijkheden met Suwito.” Hij vroeg verder hoe het met Van
Konijnenburg was en of er al schot kwam in de Nieuw-Guinea kwestie. Hierop zocht
ik zo snel mogelijk uit wie Suwito was. Adjudant-majoor Sabur wees hem aan. Suwito
Kusimowidagdo was verbonden aan het ministerie van buitenlandse zaken en was
deze reis belast met de perszaken van de president, zoals Latumeten dat in Italië en
Duitsland was geweest. Jarenlang is hij als secretaris-generaal van KEMLU
(Kementrian Luar Negeri) de rechterhand van minister Subrandio geweest. Na de
coupe van 1965 werd hij benoemd tot ambassadeur in Washington.
Hij legde toen in de tuin van de legatie in Teheran zakelijk uit, dat het op de Russen
een verkeerde indruk zou maken, wanneer juist nu een Nederlands journalist in
gezelschap van de Indonesische president zou reizen. Een bezwaar, dat overigens
om begrijpelijke redenen in Rome en Bonn minder zwaar had getild. Ook meende
hij, dat in Djakarta kritiek zou oplaaien, omdat verscheidene Indonesische journalisten
vanwege plaatsgebrek in het S.A.S.-toestel achter hadden moeten blijven. “Wij
moeten de president tegen deze kritiek beschermen,” aldus Suwito.
De slag was definitief verloren. Geen Sovjet visum. Geen reportage van de
Russische en Chinese reizen. De commu-
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nistische landen duldden geen westerse pottenkijkers. In de vroege ochtend van de
28ste zag ik vanuit mijn hotelkamer na elkaar vier Ilyushin toestellen opstijgen en
achter de donkere silhouetten van de Elbruz bergen in de richting van Moskou
verdwijnen.’
De rest van 28 augustus 1956, besteedde ik aan bezoeken aan de
Nederlandse gezant, W.J.G. baron Gevers, en aan dr. Koos Scholtens,
general managing-director van de Iranian Oil Refining Company en de
Iranian Oil Exploration and Producing Company. De heer Gevers
benadrukte, dat Nederland een voortreffelijke naam had in Iran. ‘We zijn
een klein land, waardoor ze het gevoel hebben niet direct in
machtsblok-politiek te worden betrokken. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat zij de Nederlander Scholtens aantrokken als manager
van de Iraanse olie.’ Ik vatte dit gesprek samen voor ‘Elseviers’.55.
De heer Maramis had me aanbevolen vooral dr. Scholtens te gaan
bezoeken. Deze verliet een board-meeting om mij te ontvangen. Hij had
van 1947-1951 voor de B.P.M. in Indonesië gezeten, kende Sukarno en
ongeveer het eerste wat hij zei, was: ‘De Indonesische president hecht zéér
aan een staatsiebezoek aan Nederland, om dus door de voormalige
koloniale overheersers als volwaardig staatshoofd te worden erkend.’
Volgens hem was het socialisme, dat Indonesië had verpest nu bezig het
Nabije-Oosten te verknoeien. Wat me dus allereerst opviel was, dat ik keer
op keer stootte op kenners van Indonesië en kenners van Sukarno, die, zij
het dan binnenskamers, totaal andere geluiden lieten horen over de
verhouding Nederland-Indonesië dan de beroepskletskousen rond het
Haagse Binnenhof. Scholtens zou vrij spoedig tot de groep-Rijkens
toetreden. Hij nodigde me bovendien uit als zijn gast naar Iran terug te
komen en de raffinaderij in Abadan te bezoeken.
Ik schreef artikelen vanuit Teheran voor ‘De Telegraaf’ (8 september),
‘Algemeen Handelsblad’ (6 september), ‘Elseviers’ (8 september) en de
‘Nieuwsgier’ in Djakarta (12 september). Ik benadrukte in sommige
reportages de vrijwel totale sympathie van het Nabije-Oosten voor de
politiek van Nasser in diens confrontatie met het Westen.

30 augustus 1956 (dagboek)
‘Beyrouth, Libanon
Arriveerde via Baghdad met de Air France en nam een kamer
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in het “Regent Hotel”. Ontmoette F.M. Dalimunthe, de Indonesische chargé, had
een uitvoerig gesprek met de Libanese Minister van Buitenlandse Zaken, Selim
Lahoud,56. en vatte warme sympathie op voor de Nederlandse gezant, Robert van
Gulik. Mevrouw van Gulik, een Aziatische dame, ontving me uitzonderlijk timide
en terughoudend. Er was nog een aantal kleine kinderen aan het spelen. Van Gulik
zelf was een openbaring voor me. Toen het ijs was gebroken nam hij me mee naar
zijn werkkamer, die op een oriëntaals museum leek. Er waren honderden Japanse en
Chinese boeken. Hij had één plank zelf geschreven. Hij schonk me “The Arab
Awakening” van George Antonius. Ook gaf hij me een door hem geschreven Chinese
detective roman getiteld “Dee Goong An”. Bijzonder waardevol vond ik een door
Van Gulik met de hand geschreven studie over een prinses in Zanzibar, Seyyida
Salme, wier bibliotheek zich in Leiden bevindt. Hij gaf me dit persoonlijke document
cadeau, dat hij had samengesteld op een missie in Zanzibar.
Wat Indonesië, Sukarno en Nieuw-Guinea betrof was Van Gulik de eerste
Nederlandse diplomaat, die ik ontmoette, die in dezelfde termen sprak als de
industriëlen. Alhoewel ons gesprek vertrouwelijk was en hij benadrukte, dat ik er
niet over mocht schrijven, bleek mij, dat hij minachting koesterde voor de heer Luns.
Een minachting, die vrijwel totaal was.’

2 september 1956 (dagboek)
‘Rome
Frieda straalde toen ik thuis kwam. Er was een stapel post, waaronder een anonieme
brief, getyped en ondertekend, “een stuk venijn”. “Je bent dermate met jezelf
ingenomen, dat je niet eens ziet wat er om je heen gebeurt. Frits Pengel heeft je eens
gezegd, dat hij nooit aan de vrouw van zijn vriend zou komen. Misschien meent hij
dit en beschouwt hij niemand als zijn vriend. Maar dat je je eigen vrouw niet doorziet.
Je bent toch maar een groentje.” Ik legde de missive naast me neer. Eerlijk gezegd
interesseerde me het niet meer of er zich in mijn afwezigheid een romance tussen
Frits en Frieda had ontwikkeld. Er waren zoveel problemen te overwinnen, dat ik
die zaak gewoon afdraaide. Ik sprak er met geen van beiden over.
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Frieda's half-zuster, Thera Westerman, dook eveneens van tijd tot tijd in Rome op,
en was na een paar borrels meestal in een vrolijke stemming. Nu schreef zij, dat zij
bij een visser op Corsica was ingetrokken en dat dit precies de entre-act was, welke
zij nu nodig had. Ik herinnerde me, hoe zij eerder dit jaar haar afkeuring had
uitgesproken over mijn relatie tot Bertie, en daarom bezorgd was geweest voor Frieda.
Van die kant was steeds het advies gekomen, dat alléén seks de relatie tussen Frieda
en mij zou kunnen redden.’ (Diezelfde Thera woont overigens in 1986 nóg alleen in
een huisje in Weesp.)
Inmiddels had ik besloten mijn Italiaanse standplaats op te geven, omdat
het onmogelijk bleef ons Romeinse leven te financieren met de bijzonder
lage honoraria, die de kranten en tijdschriften betaalden voor free-lance
medewerking. Frieda zou nog de maand vol maken met haar werk in het
Vaticaan en dan ook naar Nederland komen. Ik wilde eerst naar Belgrado
om het officiële bezoek van Sukarno aan maarschalk Tito mee te maken.
Via Venetië en Triëst reisde ik naar Joegoslavië.

12 september 1956 (dagboek)
‘Belgrado
Deze dag arriveerde Sukarno vanuit Moskou voor zijn ontmoeting met Tito, een
ontmoeting, die in een vriendschap zou overgaan. Ik had mijn opwachting gemaakt
bij de gezant, baron van Ittersum. Indertijd was hij plaatsvervangend hoge commissaris
in Indonesië geweest. Zodoende was hij voortreffelijk van de verschillende
vraagstukken rond Sukarno en de Papoea's op de hoogte.
Wij hadden een langdurig gesprek. Opnieuw bleek dat er in de buitenlandse dienst,
aan de top van ons eigen beroepscorps, vergaande verschillen van mening bestonden
met het in Den Haag uitgestippelde beleid. Ook baron van Ittersum, een man met
Indonesische ervaring en kennis van zaken ter plaatse, in Djakarta, was van mening,
dat de gevolgde Nieuw-Guinea politiek het koninkrijk naar een bankroet in
Zuidoost-Azië leidde.
Ik schreef een gesprek met de gezant voor het “Algemeen Handelsblad”,
vanzelfsprekend, maar helaas, met weglating van diens gezaghebbende inzichten in
de Nieuw-Guinea zaak. Intussen realiseerde ik mij wel, dat in de drie maanden sinds
de toevallige ontmoeting met Sukarno in Rome een aantal diplomaten op mijn
journalistieke pad de revue waren gepasseerd, die het allen gloeiend oneens waren
met Luns en de regering.
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Bovendien, zonder uitzondering, diplomaten, die voortreffelijk over Indonesië waren
ingelicht. Als journalist, als betaald “spion” van het kranten lezende publiek
ondervond ik deze situatie als uitzonderlijk onbevredigend. Ik zon op een methode
waarbij de verkapte censuur zou kunnen worden omzeild.
Baron van Ittersum leende mij een auto om Sukarno op het vliegveld Zemun te
gaan afhalen. Regen viel bij stromen uit de lucht. Tito was doorweekt. Tenslotte gaf
iemand hem een plastic regencape. Hij droeg een lichtgrijs maarschalksuniform met
fel rode strepen langs de broekspijpen.
Kinderen boden bloemen aan. Geflankeerd door minister Abdulgani sprak Sukarno
enkele woorden voor een batterij microfoons. Hij sprak Engels. Hij trok een parallel
tussen Tito's partisanenstrijd tegen Hitler Duitsland en de Indonesische patriotten,
die de wapens tegen de imperialisten hadden opgenomen.
Staande in een gloednieuwe open Rolls Royce reden beide presidenten Belgrado
binnen. De wagen had kogelvrije ruiten. Bij de achterbank bevonden zich aan iedere
zijde witte telefoons. Ik was eerder om de auto heengelopen, waarbij een collega van
de New York Times de opmerking had gemaakt: “Proletariër Tito heeft het ver
geschopt.” Ik moest toegeven, dat de automobiel een, wat men in Peking noemt,
revisionistische indruk maakte. Ditmaal wilde “De Telegraaf” wèl een reportage
over Sukarno hebben. Ik telefoneerde een artikeltje uit Belgrado door. Ik nam er in
op dat de heer Van Ittersum tijdens een officiële ontvangst in het Dedinje paleis bij
Sukarno zijn opwachting was gaan maken. Nieuwe deining. Diepe verontwaardiging
in Den Haag. Hare Majesteit's gezant had Sukarno de hand gereikt.
In de pers werd onmiddellijk gesproken van een “on-vaderlandse” daad. Een stap
verder en het was landverraad. Veel nieuwe wind om een overjarig paskwil. Van
Ittersum was door zijn Indonesische collega in de Joegoslavische hoofdstad speciaal
uitgenodigd. De beide diplomaten hadden elkaar in Djakarta gekend. De een wilde
de ander niet voor het hoofd stoten. Bovendien waren de diplomatieke betrekkingen
tussen Nederland en Indonesië nog niet verbroken, dus het was een belachelijke
zaak.’

14 september 1956 (dagboek)
‘Wenen
Hotel “Kaiserin Elisabeth”
Na een stop in Zagreb en een bezoek aan de International Fair
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aldaar, in Oostenrijk afgestapt. Bracht een bezoek aan gezant Star Busmann, die even
onmogelijk deed als de tweede man in Belgrado, Putman Cramer. Ik had de vader
van Charlotte niet eerder ontmoet. Ik bleef dan ook niet lang. Wanneer mensen zich
vijandig opstellen ben ik direct vertrokken. Charlotte was in München voor een
mode-show. De moeder was ziek. Ontmoette ook collega Jules Huf van “De
Telegraaf”.’

15 september 1956 (dagboek)
‘Ik geloof, dat ik zojuist het beste artikel schreef, dat ik ooit produceerde. De kop
luidt: “Doel van Sukarno's staatsbezoeken: Indonesië moet bekendheid krijgen”. Er
waren immers kranten in Italië, die nog schreven, dat Sukarno president van
Indo-China was.57.
Vandaag was Charlotte terug. We hadden een heerlijke ontmoeting. Zij doet me
in sommige opzichten aan Inez Röell denken. Ik had geen geld meer om haar moeder
bloemen te sturen.’

17 september 1956 (dagboek)
‘Het eerste wat ik vernam bij terugkeer in Amsterdam was, dat vader Van Haagen
sedert 26 augustus in de gevangenis zat, omdat hij zijn beide dochters, een tweeling
van veertien jaar, had verkracht. Twee rechercheurs hadden hem opgehaald. Ik dacht:
wie een kuil graaft voor een ander. Samen met mevrouw Röell had hij op zijn achterste
benen gestaan om mij de bak in te werken wegens een zogenaamde seksuele relatie
met zijn minderjarige zoon. En nu dit. Dat was dan de kroongetuige van het team
Röell-Westerman-Heldring. En mijn eigen advocaat vroeg zich in goede gemoede
af, of ik waarheid sprak door die mensen voor krankjorem te verklaren. Ik moet wél
zeggen, dat, indien ik niet honderd percent zeker van mezelf was geweest, ik er bij
al die gecombineerde acties onderdoor zou zijn gegaan.
Ik logeerde bij Martin in Alkmaar. Henk Hofland was op reportage in Praag. Anton
Constandse was tevreden met mijn bijdragen van de laatste maanden aan het
“Algemeen Handelsblad”. Hoofdredacteur De Keizer van “Elseviers” wilde eigenlijk
voor de drie artikelen helemaal niets betalen: “Want U hebt toch immers een gratis
biljet van de K.L.M. gehad?” Met die man wilde ik niets meer te maken hebben. Ik
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had zelfs voor drie foto's gezorgd, die ze hadden afgedrukt, en dus niet wilden
honoreren.
Ontmoette in de trein een Indische jongen, Boy de Haas. Hij zei zich zo eenzaam
te voelen, “ik heb nog nooit in mijn leven zó naar een vriend verlangd als nu”. Hij
was 27. Zijn moeder had haar verstand verloren als gevolg van het Japanse kamp in
Indië. Zijn vader was overleden. Ik nam hem mee. We spraken tot diep in de nacht.’

18 september 1956 (dagboek)
‘Den Haag is een bende, omdat het Prinsjesdag is.
Bezoek aan Emile van Konijnenburg. Hij dacht, dat De Keizer krengig had gedaan,
‘want jij bent bezig hun medewerker Theo Droogh in de wielen te rijden’. Terwijl
we spraken belde De Keizer zelfs op. Konijnenburg adviseerde: ‘Houd je betrekking
met “Elseviers” goed. Ik maak het met De Keizer wel in orde.’ De K.L.M.-directeur
had onlangs van Djakarta naar Cairo met Ruslan Abdulgani gereisd. Abdulgani had
kennelijk in goedkeurende bewoordingen gesproken, want een reis van mij naar
Indonesië zou zeker tot de mogelijkheden behoren.
Ontmoette een Amerikaan, Bob Bailey, die aan het Institute for Social Studies in
het voormalige paleis Noordeinde studeerde. Hij nam me mee. Ik nam een douche.
We hadden seks. Ik was er langzamerhand aan toe. Amerikanen hebben een speciale
‘touch’ in dit bedrijf, weer anders dan Indische jongens.
Frieda schreef voortdurend lange, lieve brieven uit Rome en verheugde zich intens
op haar komst naar Nederland.
Graaf Reno Renato Petito di San Salvatore, de juridische adviseur van de Prins
Paléologue, schreef uit Ceuta, Spanje, zéér bezorgd te zijn over ‘son altesse impériale’,
die zich in stilte hulde en van wie hij niets meer hoorde. Diens met de hand geschreven
mémoires bevonden zich nog steeds onaangeroerd in de kluis van de Amsterdamse
Bank. Ik vroeg me af of ik ooit tijd en gelegenheid zou hebben ze uit te werken.’58.

25 september 1956 (dagboek)
‘Frieda arriveerde uit Rome. Frits Pengel had bij haar vertrek gehuild. Zij was ook
afscheid gaan nemen van Monseigneur
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Hemmick, kamerheer van de Paus. We logeerden voorlopig bij Martin in Alkmaar.
Hij knipte mijn haar.
De heer Heldring heeft nu de zaak Van Haagen op zich genomen en schijnt Justitie
te willen bewerken om hem vrij te laten. Hij zou in de oorlog in Indië een beetje gek
zijn geworden en moet als oorlogsslachtoffer worden beschouwd. Clementie dus
voor het verkrachten van zijn dochtertjes. Mijn grootmoeder Poslavsky, Henk Hofland,
de vrouw van John, Greet - de tweeling groeit als kool - niemand begrijpt hoe het
Gods ter wereld mogelijk is, dat opnieuw de advocaat van mevrouw Röell zich met
deze zaak bezig houdt. Nog minder, wie uiteindelijk dit peperdure advocatenkantoor
betaalt.’

30 september 1956 (dagboek)
‘Ontmoette Mathieu Smedts, hoofdredacteur van “Vrij Nederland”. De Keizer van
“Elseviers” had wel weer zoete broodjes gebakken na een bezoek van Emile van
Konijnenburg, maar ik wilde niets meer met hem te maken hebben. Smedts was
geïnteresseerd in een uitvoerig verhaal over Sukarno.’59.

3 oktober 1956
‘Met Frieda bezocht ik vandaag mevrouw Schimmelpenninck voor haar verjaardag.
Er stonden bloemen bij het portret van de op 6 maart 1949 in Indonesië gesneuvelde
Wonk. Ik kon mijn ogen niet van zijn foto afhouden. Ik wist, dat mijn belangstelling
voor het vraagstuk Indonesië deels werd ingegeven door de zinloze dood van mijn
vriend. We zullen allemaal eens ons Waterloo ontmoeten maar waarom, zoals hij,
als 26-jarige huzaar bij Solo op Java in een strijd, waarvan te voren van vast stond,
dat ze zinloos en onrechtvaardig was?’
Ik begon me voor te bereiden op een reis naar Indonesië. Het zou beter
zijn, dat Frieda eerst naar de V.S. zou terugkeren om een einde te maken
aan de juridische barrières, die nog niet waren opgeheven en waardoor
een huwelijk nog steeds onmogelijk was. Henk Hofland drong er op aan
‘Indonesische Overpeinzingen’ van Sutan M. Sjahrir te lezen. Ook deze
Indonesische socialist beklaagde zich over de Hollandse kleinburger, ‘die
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niet anders dan bekrompen en kortzichtig kan zijn’.
‘Nederland is vol heggen, greppels en grenzen en dit geeft een volmaakt juist beeld
van de geest van de Nederlander. Zijn ethiek vindt haar oorsprong in het Calvinisme,
doch gekleurd met typisch Hollandse kenmerken: het gevoel voor rust, orde,
evenwicht en min of meer statisch geestelijk leven. In zijn leven zijn meer grenzen
dan vrije grond: zijn levensbeginsel, zijn streven is om te leven zonder ooit die
grenzen - die worden bepaald door godsdienst, gewoonten, fatsoen - te
overschrijden.’60.
Bovendien verscheen die dagen een boeiende analyse van professor dr.
A. Teeuw: ‘Het conflict met Indonesië als spiegel voor Nederland.’ Hoe
meer ik me in de zaken Nederland-Indonesië verdiepte, hoe meer ik zeker
wist dat ik naar Djakarta moest gaan, en wel zo spoedig mogelijk. Maar
hoe de onderneming te financieren? Smedts deelde mee 75 gulden te willen
betalen voor mijn omslagartikel voor ‘Vrij Nederland’.

3 oktober 1956 (dagboek)
‘We verlieten Alkmaar en Frieda ging naar mijn grootmoeder Poslavsky in Zeist. Ze
had bovendien geen eigen geld meer. Ik moest van de 75 gulden van V.N. 45 gulden
aan advocaat Marcus terug betalen.
Tegen Martin had ik gezegd: ‘Vroeger waren we heel dicht bij elkaar. Hoe dikwijls
sliep je niet de weekeinden bij mijn grootvader bij me. Dan spraken we tot diep in
de nacht samen. Toen waren we vrienden. Nu heb je twee dagen van militaire dienst
vrij genomen om samen met mij te kunnen zijn. En toch is het anders dan vroeger.
Je bent weggedreven.’
Op het station, toen ik met Frieda in de trein stapte, vroeg hij aan me: ‘Wat wilde
je nog zeggen?’ ‘Zoveel, lieve Martin,’ zei ik. We hadden beiden tranen in de ogen.
Frieda merkte wat later op: ‘Ik heb nu al heimwee naar hem. Het is of we er jaren
zijn geweest. Ik heb dat gevoel nooit eerder gekend.’ Soms, wanneer ik naar Frieda
kijk, denk ik: ‘Je bent een lieve schat, maar waar ben ik aan begonnen.’

4 oktober 1956 (dagboek)
‘Graaf Reno Renato Petito di San Salvatore schrijft nu namens de prins Paléologue,
waarom ik nog altijd geen artikelen over
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hem publiceerde, want hij wilde zijn deel van het honorarium ervoor hebben om
kosten op het Château de la Tour bij Nice te kunnen dekken. Een leven zonder illusies
is misschien ondenkbaar, maar de illusies van de prins grensden aan de pathologie.’

7 oktober 1956
‘Met Henk en Mimi Hofland en Frieda naar “Nijenrode”. Internaatshoofd St John
Nixon - die ons eens van het internaat stuurde voor veertien dagen vanwege het roken
van een sigaret en het spreken op onze kamer na 22.30 - ontving ons hartelijk.’

8 oktober 1956
‘Ontmoeting met collega Hans Beynon van de “Volkskrant”. Bespraken de
mogelijkheid samen naar Indonesië te gaan. Hij stond op het punt “Nederland staat
terecht in Indonesië” te publiceren, een boek gebaseerd op de achtergronden van de
processen tegen Nederlanders in Djakarta.61. Ik vroeg me wel in goede gemoede af
of een dergelijk verhaal op dit moment prioriteit verdiende. Maar anti-Indonesische
en anti-Sukarno lectuur ging er nu eenmaal grif als koek in bij het publiek, dus vooral
commercieel gezien was de keuze van onderwerp dus prima.
Het nieuwe kabinet is gereed gekomen. Luns is terug. Een ramp. Een clown op
Buitenlandse Zaken. Niemand doet er iets tegen. Men schijnt zich niet te realiseren,
dat die man systematisch aan de laatste afbraak werkt van wat er aan gevoelens en
betrekkingen tussen Nederland en Indonesië over is. Er werden vandaag vlaggemasten
opgericht voor het bezoek van President Tubman van Liberia, maar het is Sukarno,
die hier zou moeten worden binnen gehaald. De ezels.’

10 oktober 1956 (dagboek)
‘Captain Frederick Wallace en Louise Joon trouwden vandaag in Den Haag. Frieda
en ik woonden het feest bij. Ook de Commandant van de Amerikaanse vliegbasis
Soesterberg was aanwezig. Hij vroeg me: “What will Nasser do, when the British
close of the water of the Nile in Kenia?” Ik werd woedend bij de gedachte alléén al.
“They will starve,” zei de man
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zelf onbewogen. Ik kende het Amerikaanse militaire denken maar al te goed en
walgde.
Gaspard de la Nuit, Ravel, prachtig.’

13 oktober 1956 (dagboek)
‘Jules Huf, “Telegraaf” correspondent in Wenen, wil me een proces aan doen, wanneer
ik hem geen 100 gulden schadevergoeding betaal, omdat ik in “De Telegraaf” over
Charlotte Star Busmann schreef en de foto die hij me gaf erbij publiceerde. Haal je
de duvel: is Charlotte een vriendin van mij of van hem?’

17 oktober 1956
‘H.J. Roethof, Indonesië-redacteur van de “Nieuwe Rotterdamse Courant” is bereid
4 tot 6 artikelen in de maand vanuit Indonesië op te nemen. Ook bezocht ik Albert
Besnard, thuis, Indonesië-redacteur van “Algemeen Handelsblad”. Hetzelfde gold
voor hem. Dr. W. van Wijk, hoofdredacteur van “Het Vaderland” in Den Haag sluit
zich eveneens aan. Geleidelijk aan komt mijn reis toch in de rails.
Maar met Frieda zijn er voortdurend problemen. Ze wil niet begrijpen - en ik geef
toe, in dit opzicht ben ik anders dan iedereen - dat zolang de weg naar een huwelijk
niet open en zeker is, ik niet ben te vermurwen wat betreft onze persoonlijke relatie.
Ik pieker er niet over - en trek me van wat “men” daar van vindt absoluut geen zier
aan - om één stap verder te gaan. Ik heb lang genoeg zonder seks met een vrouw
geleefd, dat die paar maanden er ook nog wel bij kunnen komen. Ik vrees alléén, dat
tegen de tijd, dat de weg vrij is het mij aan iedere lust zal ontbreken om me dan nog
eens in een staat van romantiek te werken ten aanzien van deze vrouw. Ze had nooit
mee naar Rome moeten komen, zoals iedereen ons adviseerde. Dan waren we nu
permanent uit elkaar geweest. Intussen maakt de bijna onhoudbare situatie tussen
ons me extra nerveus.’
Rond Juliana was die dagen een nieuwe gigantische rel ontstaan. Mr. Dr.
I.G. van Maasdijk, kamerheer in buitengewone dienst van H.M. de
Koningin, had ogenschijnlijk een onschuldige lift van paleis Soestdijk
naar Den Haag gegeven aan een Britse verslaggever van ‘Sunday Pictorial’.
Een verslaggever van ‘Het Parool’, Friso Endt, was beide heren achterop
gereden en getuigde, dat het werkelijk was gebeurd. Deze kamerheer was
dus de bron van nieuwe sensationele onthullingen in een Brits blad.
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Het artikel had de teneur van een verdediging van Juliana ten koste van
Bernhard.

London, ‘World Exclusive’
14 oktober 1956
‘There is a plot to overthrow Queen Juliana of Holland and to force her to abdicate
in favour of her 18-year-old daughter Princess Beatrix.’ De verslaggever, Victor
Sims, zei drie jaar te hebben gewacht met zijn reportage te publiceren, tot hij het
vertrouwen wist te winnen van een man, die dichter tot Juliana stond dan bijna wie
ook, een man, die met vrees de toekomst tegemoet zag. Sims beschreef in zijn
sensationele reportage, hoe hij eerst had geprobeerd baron van Heeckeren van
Molencaten aan het praten te krijgen, die had geantwoord: ‘I am very close to the
Queen. But information must not come from me.’
Sims, die zich in het toenmalige Hotel ‘Trier’ aan de overkant van Soestdijk
bevond, ontving spoedig daarna een telefoontje van Van Heeckeren, dat hij door
iemand anders zou worden opgehaald per auto. Het lijkt meer dan aannemelijk, dat
Van Heeckeren tegen zijn medestrijder aan de Juliana-kant van het hof, een man met
ruime journalistieke ervaring, Van Maasdijk, heeft gezegd: ‘Ga jij eens kijken wat
die Sims weet en in zijn schild voert.’
In zijn ‘Sunday Pictorial’ exclusive zegt Sims zelf, dat Van Maasdijk aanving met
hem, Sims, uit te horen. Daarna wees Van Maasdijk er op, dat Juliana inderdaad had
beloofd om in het landsbelang ‘voorlopig’ mejuffrouw Hofmans niet meer te zien.
De dame was bovendien meer dan drie jaar niet meer op Soestdijk geweest. De
koningin had echter wel bezoeken aan Hofmans gebracht. Daarop moet Van Maasdijk
inderdaad de volgende ‘bombshell’ hebben laten gaan: ‘Ik kan U echter verzekeren,
mijnheer Sims, dat er inderdaad een samenzwering bestaat van verschillende groepen,
die Juliana haar troon zouden willen ontnemen.’ Men gebruikte onder meer kasteel
Warmelo van de moeder van prins Bernhard, prinses Armgard, als ontmoetingsplaats.’
De commentaren in de pers die dagen spraken over ‘Onderzoek nodig’
(N.R.C.), ‘Onduldbaar’ (Het Parool), ‘Zwijgen of heengaan’ (Algemeen
Handelsblad) en ‘Onbegrijpelijke lift’ (Vrije Volk). De pers richtte al haar
vuur op de door Van Heeckeren naar Sims gezonden ‘padvinder’, de heer
Van Maasdijk. Niemand ging op de mérites van de affaire in op de bekende
beun-
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hazerige wijze van verslaggeven rond politiek Madurodam. Tegen de
achtergrond van eerdere gesprekken met mejuffrouw Boekhoudt, de
vertrouwelinge van Beatrix, en in zekere zin voor haar ook haar tweede
moeder, wilde ik, ook omdat de kranten absoluut geen helderheid
verschaften, er meer van weten.
In dit verband is het ook schokkend te noemen, dat het dertig jaar later
steeds duidelijker zou worden, dat prins Bernhard de ‘deus ex machina’
achter het openbare schandaal rond zijn vrouw was. Zoals ook de biografe
van koningin Juliana, dra. M.G. Schenk 6 november 1985 in
‘NRC-Handelsblad’ bevestigde, voerde de prins in 1956 een langdurig
gesprek met Sefton Delmer, verslaggever van de Londense ‘Daily Express’
in een poging de Greet Hofmans affaire in de openbaarheid te brengen.
Mevrouw Schenk en jan Spaan van ‘De Telegraaf’ waren het schijnbaar
in principe met Bernhard eens, dat gebedsgeneester Hofmans in de
publiciteit moest worden gebracht (kennelijk om Soestdijk dus te zuiveren),
maar ‘wij vonden dat Bernhard niet de man was om dit aan de grote klok
te hangen,’ schreef Schenk doodgemoedereerd in 1985. Schenk en Spaan
lichtten Wim Schokking van de Raad van State in, die op zijn beurt naar
minister-president Willem Drees toog, die later kans zag via de ambassade
in Londen het verhaal van Delmer uit de ‘Daily Express’ te houden. Die
slag was gewonnen. Maar de anti-Bernardianen op Soestdijk onder leiding
van baron van Heeckeren en de heer Van Maasdijk sloegen terug en zagen
kans voor een explosie te zorgen in de ‘Sunday Pictorial’.
Ik moet er hier reeds meteen op wijzen, dat de ‘ziekte’ van prins Claus en
de broeiende rel in 1983 rond diens vermeende homoseksualiteit een
algemene intrige van hetzelfde laken een pak genoemd mag worden. Dat
ik toen op het meest kritieke moment aan de vooravond van een publikatie
in het Westduitse blad Der Spiegel heb ingegrepen door een persconferentie
te geven in ‘Nieuwspoort’ over prins Claus, was grotendeels mijnerzijds
geïnspireerd op de waarnemingen uit 1956 rond de affaire Hofmans en
vooral het cruciale gesprek dat ik die dagen met de heer Van Maasdijk
had.
Eerst sprak ik met Peter van Leeuwen Boomkamp, die was bevriend met
een vooraanstaand lid van de staf van H.M. de Koningin.
‘Juliana is een gevoelsmens. Zij is een echte Oranje en neigt naar overgave aan
geloofsovertuiging. Bernhard houdt van snelle Ferrari's, aantrekkelijke dames, en is
een fervent aan-
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hanger van de NAVO-gedachte. ‘Je weet,’ aldus Peter, ‘hoeveel heisa er is geweest
over de rede van de koningin voor het Amerikaanse Congres, waar ze een pacifistische
toon in had aangebracht. De Amerikanen zijn daar extra gevoelig voor en wensen
die houding niet. Washington beschouwt de koningin als uitgesproken
anti-militaristisch. De rol van prinses Armgard, de moeder van Bernhard, is
verwerpelijk, want kasteel Warmelo is wel degelijk de laatste tijd een centrum van
mensen, die het met Juliana niet goed menen. De koningin kan echter niets doen,
want dan valt de prins onmiddellijk. Zij wil op de eerste plaats haar gezin bijeen
houden en redden. De heer Van Maasdijk heeft absoluut gelijk, dus ook “De
Telegraaf”, die een poging onderneemt, nadat de vijanden van de koningin de
Hofmans affaire in “Der Spiegel” aan de grote klok hingen, om ditmaal de lezing
van Juliana een kans te geven.’
Ik besloot zelf een stap te ondernemen en vroeg belet aan bij de heer Van
Maasdijk, die ik reeds één maal in het kantoor van hoofdredacteur Stokvis
bij ‘De Telegraaf’ had ontmoet. Van Maasdijk was bovendien
president-commissaris van het concern geweest, welke ‘De Telegraaf’ en
de ‘Haagse Post’ (met Mr. G.B.J. Hiltermann) uitbracht.

17 oktober 1956 (dagboek)
‘De kamerheer ontving me hoffelijk in een wat rommelige en zeker niet al te luxueuze
zitkamer. Er stonden portretten van de koninklijke familie, zoals men bij Albert Heijn
er ook prat op gaat, dat als hofleverancier het wapen van ‘Je Maintiendrai’ boven de
deur hangt. Hij nam eerst een verdedigende, hautaine houding aan. De heer Stokvis
had onlangs over mij gesproken. Hetzelfde deed baron Gevers, de gezant in Teheran,
die gisteren bij hem was geweest. ‘Ze spraken in positieve zin,’ voegde hij er aan
toe. Het deed me overigens plezier eindelijk eens iemand van dit niveau tegen te
komen, die geen overbodige decoratie droeg.
‘De hoofdredacteuren van de bladen weten véél meer,’ zei hij, ‘dan ze zeggen. Ze
zouden geheel andere hoofdartikelen kunnen schrijven.’ ‘Ook bij Het Parool?’ vroeg
ik. Hij haalde slechts zijn schouders op. De gedachte aan Friso Endt enerveerde hem
blijkbaar. ‘Lücker van de “Volkskrant” weet zeker véél meer, dan hij schrijft,’
vervolgde hij, ‘maar ook Lücker doet liever mee aan het spelletje “De Telegraaf”
aan te vallen, in plaats van te helpen de waarheid en de feiten boven
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tafel te brengen. Maar al ben ik er een paar dagen niet geweest, de directie en
hoofdredactie van “De Telegraaf” zeggen, “laat ze maar komen, we lusten ze rauw”.’
Voorzichtig entameerde ik, ook na wat mejuffrouw Boekhoudt me hierover had
meegedeeld, of H.M. de Koningin aan geestelijke storingen leed. ‘Hoe komt U er
bij,’ antwoordde van Maasdijk, ‘Zij is dag en nacht te bereiken. Ze is allerminst daas,
maar ze heeft een verschrikkelijke tijd achter de rug, sinds het schandaal in juni
bekend werd. Ze heeft de hele zomer met die ellende gezeten, met daarnaast een
kabinetscrisis, en voortdurende roddels en aanvallen in de internationale pers, terwijl
zij eigenlijk de eerste is, die nu met vakantie zou moeten gaan. Waarom schrijven
de kranten dáár nu niet eens over?’
Op mijn vraag, waarom hij betrekkelijk vrijuit met de Britse journalist had
gesproken, antwoordde hij bijzonder geïrriteerd, dat ‘die man’ alle andere roddels,
die hij links en rechts in Nederland had opgestoken, aan die autorit naar Den Haag
had opgehangen om ze autoriteit te verlenen. ‘Maar wilde U niet Uw positie bij H.M.
de Koningin versterken, zoals is geschreven?’ vroeg ik. Hij schudde heftig het hoofd;
‘Nee, helemaal niet.’
‘Er zal eindelijk moeten worden geregeerd,’ aldus de heer Van Maasdijk. ‘Zolang
de regering niets doet kan niemand iets doen.’ Hij versprak zich eigenlijk, want hij
zei eerst, dat de koningin een besluit moest nemen, maar wilde niet kwijt wat dit
besluit zou moeten inhouden. Peter van Leeuwen Boomkamp meende juist, dat indien
zij inderdaad zou besluiten, dit het vertrek van prins Bernhard aan het Nederlandse
hof zou inluiden. ‘Eigenlijk heeft dit land al in geen jaren een behoorlijke regering
gehad,’ vervolgde hij. ‘Ook dat wij nu zulke slechte betrekkingen met Indonesië
hebben is hier het gevolg van. Als U eens wist hoeveel ellende Minister J.W. van
Beijen heeft veroorzaakt. Minister Dirk Stikker was slechts een ondernemer, veel te
bruusk voor een staatsman.’ ‘En nu breekt Joseph Luns het laatste restje goodwill in
Indonesië nog verder af,’ zei ik. ‘Wanneer U het mislukken van de Conferentie van
Genève bedoelt zit U er naast, want Luns had daar zonder meer een lineaal in zijn
rug: hij kon geen kant op. Ik zou echter, als Minister van Buitenlandse Zaken nooit
naar Genève zijn gegaan,’ zei hij.
‘Ik ben vijftien jaar diplomatiek correspondent in het buitenland geweest,’
vervolgde Van Maasdijk, ‘dus ik vind al die aanvallen op mij nu een beetje belachelijk.
Maar ik verzeker
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U, ik ben blij, dat de kanonnen nu op mij staan gericht en dat mag wat mij betreft
een poosje doorgaan, al was het maar om Hare Majesteit enige tijd te verlichten. De
Greet Hofmans affaire herinnert mij aan het aansteken van een hooiberg, waarbij de
wind tegen de verwachting in naar de boerderij zelf is gedreven.’
‘Dus toch een complot?’ vroeg ik. ‘Ik zou liever het woord konings-kwestie
gebruikt zien, want er zijn inderdaad nu twee kampen aan het hof. De vaderlandse
pers schijnt te willen afwachten tot zij zeker weet welke zijde zal gaan winnen,’ aldus
van Maasdijk.
Dat was dus een ander tipje van de sluier over het wespennest rond het Nederlandse
koningshuis. Was daarom ook de recherche van Soestdijk zo gebrand geweest op de
mededelingen van mevrouw Röell? En waarom moest de naam Roelants, als
persoonlijke amice van Bernhard, tegen iedere prijs onder tafel gehouden worden?’
Albert Hilverdink woonde nu met Paul samen en bezat een vleugel. We
speelden samen quatres-mains van Diabelli. Hij bewerkte zorgvuldig
Frieda's gezicht. Hij was enthousiast en met overgave bezig. Erwin
Aschmoneit continueerde zijn correspondentie vanuit Dakar. John van
Haagen schreef trouw vanuit Nieuw-Guinea.

22 oktober 1956 (dagboek)
‘Ph.J.J. Waller van de V.P.R.O. wil radioprogramma's uit Indonesië hebben. W.G.N.
de Keizer, opgestookt door van Konijnenburg, schreef mij dat hij 500 gulden wilde
betalen (inclusief reis- en verblijfskosten) voor een gesprek met Sukarno vanuit
Djakarta. J.J.F Stokvis zei me het volgende vanmiddag: “U ziet kans overal binnen
te komen, maar eenmaal binnen geeft U geen follow-up.” (Ik dacht, mij dunkt, ik
ben notabene bezig na bij Sukarno binnen te zijn gekomen, naar Indonesië te gaan).
U hebt geld geleend op ambassades. Ik heb U niet in de hand. Laten we de
verbindingen verbreken. Komt U me over een paar jaar maar eens bewijzen, dat ik
fout ben geweest.’ Alhoewel ik al lang van plan was ‘De Telegraaf’ achter me te
laten liggen en reeds afspraken had met serieuze dagbladen (NRC, Handelsblad en
Vaderland), enerveerde het gesprek me desalniettemin. Dat hij me niet in de hand
had was waar, want hij had me tenslotte verboden Sukarno te interviewen. Dus al
met al voelde ik het besluit te breken als een definitieve bevrijding.’
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24 oktober 1956 (dagboek)
‘Emile van Konijnenburg zegt me in het K.L.M.-kantoor aan de Raamweg, dat een
vliegbiljet naar Djakarta mogelijk zou zijn, doch hij raadt me aan ook via andere
industriëlen subsidie bij elkaar te halen voor een reis naar Indonesië.62.
Vorig jaar kwam de acteur James Dean bij een auto-ongeluk om. Hij had zojuist
“Rebel without a cause” beëindigd en reed op highway 101 bij Bakersfield in zijn
nieuwe Porsche met een snelheid van 120 kilometer. Bij een kruising kwam hij in
botsing. De legende begon. Niet alléén in Westerse landen, maar ook in het
Nabije-Oosten zag ik overal posters en briefkaarten van Dean. Wat is het, dat een
24-jarige Amerikaan tot een symbool maakt voor mensen overal ter wereld? “Life
Magazine” wijdt een reportage van vele pagina's aan de jongen. “Time Magazine”
niet lang geleden een cover-story. Wordt een ideaal beeld geprojecteerd?’

26 oktober 1956
‘Mijn Oom, A.F. Bronsing, directeur van de Stoomvaart Maatschappij Nederland,
vond mijn missie naar Indonesië zonder meer belangrijk. Het werd de hoogste tijd,
dat er eens anders over Sukarno werd geschreven. Hij meende, dat het beter was
geen vrije passage te arrangeren. Hij stelde voor, dat enkele van zijn vrienden een
bedrag bijeen zouden brengen om mijn reis te financieren. “Het is beter om geen
precedent te scheppen”. Hij dacht aan de heer K.F. Zeeman van de Nederlandse
Handel Maatschappij, de heer dr. W.T. Kroese en enkele anderen. Steeds ontdekte
ik nieuwe vertakkingen van de groep-Rijkens, of misschien hielp ik ze wel creëren.’

28 oktober 1956
‘Lieve Frieda,
Het heeft geen zin meer om elkaar nog langer te kwetsen en pijn te doen. Wanneer
je niet meer anders kunt zijn, dan je nu bent, is het beter elkaar helemaal niet meer
te zien. Als ik je naast me zie, zoals vanmiddag, zou ik je nog altijd het liefste om je
hals vliegen. Ik verzet me echter tegen mijn gevoelens, omdat je altijd een vreemde
voor me bent gebleven, die haar diepste gevoelens voor me verborg. Ik geloof je niet
meer. Ik vertrouw je niet meer. We kunnen nooit echt tot elkaar

62.

Dr. M. van Blankenstein, de bekende “Parool” journalist deed in 1953 hetzelfde en
produceerde het boekje “Indonesië Nu”, Uitgeverij Van Hoeve, Den Haag, Bandung (1953).
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komen, zolang je niet helemaal van mij kunt zijn. En dat ben je nooit, zolang je
ouders steeds hun woord breken en afspraken maken, die niet worden nagekomen.
Je zult vrede met Darien moeten sluiten om een basis te helpen bouwen, waar wij
ook over vijf en tien jaar gelukkig mee kunnen zijn. We zullen nooit echt ons zelf
kunnen zijn zolang je ouders je niet loslaten en ons huwelijk niet willen erkennen,
want zoals het nu is willen ze steeds weer bewijzen, dat zij gelijk hadden en niet jij.
Ik zie jouw en mijn familie nooit samengaan. Wat voor effect zou dit hebben, vooral
op de lange duur op ons zelf en op onze kinderen? Wij zouden ons hele leven over
deze kardinale punten onenigheid houden. Hoe kunnen we dan ooit de eenheid
vormen, die voor een duurzame relatie zo dringend noodzakelijk is?
Ik heb nooit met je geleefd en willen leven als man en vrouw, omdat ik voelde en
wist, dat een belangrijk gedeelte van je gevoelens en gedachten nog altijd anderen
toebehoorden, waarvan sommigen mijn vijanden waren. Ik heb je gewaarschuwd,
dat een dergelijke aanhoudende toestand mij op den duur totaal zou afstoten. Dat is
thans dan ook bezig te gebeuren’.
(Deze brief is nooit af gekomen en daarom in mijn dagboek bewaard gebleven,
maar ik zond iets dergelijks.)

29 oktober 1956 (dagboek)
‘Henk Hofland is halsoverkop naar Budapest vertrokken. Er worden problemen
verwacht in Hongarije.
Lang gesprek met de heer Zeeman, directeur van de Nederlandse
Handelsmaatschappij. Een plezierige man. Hij bleek eveneens overtuigd, dat de
publiciteit ten aanzien van Indonesië drastisch diende te worden veranderd. Hij
vertrouwde me toe, niet lang geleden in Suriname een gesprek met koningin Juliana
te hebben gehad. Hare Majesteit zou geneigd zijn het in alle opzichten met onze
benadering van de kwestie Nieuw-Guinea eens te zijn. Hij vond, dat ik maar snel
moest afreizen en sprak over de “Willem Ruys” van de “Rotterdamse Lloyd” welke
6 November zou afvaren.’

3 november 1956 (dagboek)
‘Het Handelsblad opende met een telefonische reportage van Henk Hofland uit
Budapest: “Kogels vlogen ons om de oren”. Onderkop: “Vrijheidsroes in puin onder
zware Sovjet dreiging”. Vlaggen halfstok in Amsterdam. Demonstraties.’
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5 november 1956
‘Brandde voor het laatst een kaars in het Begijnenhof.’

6 november 1956 (dagboek)
‘Het is half twee in de ochtend. Ik moet nog even schrijven, alhoewel uitgeput en
doodmoe van alle afscheidsbezoeken en besognes, die geregeld moeten worden
vanwege vertrek naar Indonesië. Dan zou ik mijn “Journey to Java”, naar het
gelijknamige boek van Sir Harold Nicholson, beginnen. Deze Britse schrijver kreeg
ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag van 55 vrienden en kennissen een
soortgelijke reis op de “Willem Ruys” aangeboden. Ik zal me straks tegen het
middaguur inschepen.
Het is met Frieda voorbij. Ik vind het voor haar vooral intens verdrietig. Ik heb er
geen woorden voor. Op een bepaalde manier houd ik nog altijd van haar, intens zelfs,
maar wanneer ik naar haar gezicht kijk, dan weet ik, dat ik waarschijnlijk nooit meer
echt onbevangen van haar zal houden zoals in 1955 vóór zij naar Amerika mee terug
moest en de valse intriges en roddel van het Röell-Heldring-van Haagen team nog
niet hadden toegeslagen.
17:05 aan boord van de “Willem Ruys”.
De emoties van het vertrek beheersen mij totaal. Ik zweer, dat ik Frieda niet in de
steek zal laten. Ze heeft niemand anders meer dan mij. Martin heeft gelijk, dat het
geen enkele zin heeft over gevoelens tussen twee mensen ooit met derden te spreken.
Het afscheid was meer dan pijnlijk. Een vloed van tranen. Waarom ga ik toch eigenlijk
naar Indonesië? Wat denk ik te zullen bereiken? Wat is het uiteindelijke doel?
Verzoening te helpen bevorderen? Peter Appel, wiens ouders ook op de boot zijn,
zou Frieda naar Den Haag terug brengen.’

7 november 1956 (dagboek)
‘Southampton
Ontbijt. De bedienden op dit schip zijn meestal Javanen. Ontmoette een
afgestudeerde Indonesische “Nijenrode” student, Boes Suwandi. Lees veel zoals:
“De Indonesische Questie” van Mr. Dr. C. Smit; “Het treurspel der gemiste kansen”
over de Indonesische tragedie van Jaques de Kadt. Er staat een uitstekend artikel van
dr. P.J.A. Idenburg in “Socialisme en Democratie”. Ook heb ik een charmant boekje
meegenomen van Raden Mas Noto Suroto, de Javaanse schrijver, die ook mijn vader
indertijd heeft gekend. Noto Suroto
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is ook de secretaris van Prins Mangku Nagoro VII van Solo, tegenwoordig dus Sala.’

19 november 1956
‘Bootreizen vind ik een ramp. Je bent ingescheept en opgescheept met beperkte
ruimte, hinder van constipatie, eentonig voedsel, gebrek aan privacy en je kunt niet
weg wanneer je dit zou willen. Het is zee, zee en nog eens zee. Never again. Straks
zijn we in Kaapstad. Het Suez-kanaal is uiteraard onbruikbaar. Ik zal me maar niet
begeven op het terrein van internationaal nieuws in deze notities, dat zou hele delen
opeisen.
20:30 Mijn ouders en broers waren al snel aan boord. Voor het eerst sedert 1948
waren we alle vijf samen.63.
Mijn Indonesische vriend, Suwandi, wilde met ons mee, maar Theo wees er op,
dat dit onmogelijk ging, vanwege bestaande apartheidsregels. Hij stelde voor met
Boes en twee andere passagiers, de blonde Kees en Henny Loning, een rondrit te
gaan maken en de universiteit van Kaapstad te bezichtigen, waar Boes geen
pigmentatie problemen zou ontmoeten. Op “Waterhof”, bij mijn oom en tante Klink,
zouden we dan allemaal samenkomen voor de lunch.
Ik reed met mijn ouders naar de botanische tuinen, waar we rustig alleen konden
spreken en wat gebruiken. Grootmama had hen geschreven: “Wim is niet meer zo
lief voor Frieda als eerst.” Ik probeerde uit te leggen wat er na onze mislukte
huwelijksdag was gebeurd. Ik begreep, aan hun reactie, dat ze me niet konden volgen.
We veranderden maar van onderwerp.
De lunch op “Waterhof” was geanimeerd. Mijn vader en Boes Suwandi zaten
binnen de korste keren op dezelfde golflengte. Ze waren beiden in Semarang geboren
en hadden beiden de H.B.S. aldaar afgelopen. Mijn vader zong prompt het H.B.S.-lied
van toen uit 1910. Ik herinner me nauwelijks de woorden van het Wilhelmus, of
andere onzin die we als Pavlov-hondjes in onze jeugd ingestampt kregen.
Het afscheid was hartstochtelijk. We namen op dek foto's van ons vijven. Daarna
verdwenen mijn broers meteen. Ik kende hun aversie voor sentimentaliteit. Langzaam
maakte de boot zich van de kade los. Ik trilde over mijn hele hele lichaam. Mijn
ouders leken zo oud geworden en grijs en zij

63.

Hoe kon ik toen weten, dat het de laatste maal in ons leven was, dat we alle vijf samen waren.
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bleven zwaaien. Ik had wel in het water willen springen om terug te gaan. Ik huilde
en huilde en trok me niets van de mensen om me heen aan. Voelden mijn lieve ouders
zich nu echt oud geworden? Of misschien in zekere zin uitgerangeerd? Ze leken me
stiller en contemplatiever dan vroeger. Kwan dit door het afnemen van hun krachten?
Waarvoor leven zij nu nog? Met welk doel? Hoe zien zij terug op wat zij offerden
aan hun kinderen? Nu leven zij veel bescheidener en zijn ze samen alleen in
Port-Elisabeth, terwijl Hendrik en Theo in Kaapstad wonen. Hoe eenzaam zijn ze?
Maar zij hebben nog tenminste elkaar.’
Dit schreef ik op mijn 31ste jaar die avond aan boord van de ‘Willem
Ruys’. Nu is het 1985, en ben ik tweemaal zo oud en ongeveer van de
leeftijd van mijn ouders toen. Hoe zou ik de vragen, die ik hen toen in
mijn dagboek stelde dertig jaar later zelf beantwoorden? Ik voel me
absoluut niet oud geworden. Noch uitgerangeerd. Ik ben misschien wel
contemplatiever en minder bereid om leeg en zinloos geklets om me heen
te tolereren. Dit heeft niets te maken met het afnemen van krachten, eerder
met een toename van kennis en begrip over de menselijke situatie in het
algemeen. Waarvoor ik nog leef? Niet voor kinderen, want die heb ik niet.
Ik zou er namelijk de voorkeur aan geven altijd alleen te blijven, liever
dan eindeloze compromissen aan gaan, hetzij met anderen, hetzij met
mezelf, die in flagrante strijd zouden zijn met mijn innerlijke, ja heilige
waarden en overtuigingen. Bovendien, ik voel me met deze levenskeuze
niet echt eenzaam. Om te beginnen, zoals ik in het eerste deel van deze
mémoires uiteenzette, leerde ik de eenzaamheid al vroeg begrijpen - wat
misschien iets anders is dan aanvaarden. Daarnaast heb ik het geluk gehad
twee vrienden te hebben gekregen, die ik vertrouw en geloof. Daarnaast
heb ik een aantal aardige mensen ontmoet. Sommige van hen hebben de
relatie met mij tientallen jaren en langer in stand gehouden en bestendigd.
Dus eenzaam? Neen. Althans niet in die zin van zelfbeklag en gejeremieer
over gebrek aan liefde of aanhankelijkheid. Later hierover meer.

28 november 1956 (dagboek)
‘Colombo, Ceylon
Als eerste verliet ik de sloep, die ons aan wal bracht. Ik snakte naar vaste grond
onder de voeten. Het wemelde van zogenaamde gidsen, die men met de grootste
moeite van zich afschudt. Eén jongen vervolgde me en waarschuwde, dat Co-
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lombo een stad vol communisten was. Ook de premier zou een communist zijn.
Daarom was er constant gevaar, wat hij voor een bedrag aan roepees zou kunnen
helpen bezweren.
Ik belde de gezant, Dr. K.E. van der Mandele, die reageerde met: “Come right
over.” Twee bedienden op blote voeten wachtten me al bij de poort van het
gezantschap op aan Rosmaed Place 92. Warme ontvangst. We behandelden een aantal
onderwerpen. Twee opmerkingen van de gezant noteerde ik. Hij was er van overtuigd,
dat premier Willem Drees obstinaat was jegens Sukarno en geneigd aan Nieuw-Guinea
vast te houden, “omdat de man het gevoel heeft en de overtuiging dat het koninkrijk
de Ambonezen heeft verraden en verkwanseld”. De andere opmerking, die me bij
bleef was, “dat Australië nooit zal toe staan, dat Nederland Nieuw-Guinea aan Sukarno
zou geven, want dan zal Canberra het gebied liever zelf bezetten”. (Voor een
diplomaat op een Aziatische post tegen het jaar 1957 leken me beide standpunten
een bewijs van geen inzicht in “de opstand der niet-gebonden landen” welke vooral
in de zestiger jaren naar nieuwe hoogtepunten zou gaan.)
Er waren vijf brieven van Frieda en brieven van Martin, Erwin en John in
Colombo.’

30 november 1956 (dagboek)
‘Er was een filmploeg aan boord van de “Willem Ruys”. Omdat ik had ontdekt, dat
in de onderste ruimen van het schip, waar enkele honderden Indonesische
bemanningsleden woonden - die ons al 24 dagen prima hadden verzorgd en bediend
- enthousiast muziek werd gemaakt, vatte ik een plan op: het orkest van “djongossen”
voor de passagiers laten optreden en op de film vast laten leggen. Ik benaderde de
leiding van het schip met mijn project. Het veroorzaakte een lichte paniek, maar echt
weigeren durfde men niet. Er werden voorbereidingen getroffen.’

2 december 1956 (dagboek)
‘Singapore,
Nu waren we in Azië. Dit was het terrein van Boes Suwandi. Zijn oom en tante,
Pandu Suradhiningrat waren verbonden aan het consulaat-generaal van Indonesië.
Hij telefoneerde de familie. We zouden een heerlijke dag met hen aan land hebben.’
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3 december 1956 (dagboek)
‘Het orkest van de bedienden heeft voor de passagiers opgetreden en is gefilmd.
Slechts aarzelend kwam een klein aantal passagiers de eetzaal binnen, waar de jongens
dus speelden. Vooral oud-Indischgasten saboteerden de voorstelling. Ik ving later
blikken vol haat en minachting op. Dat waren zij, die nog in de wereld van oma
Westerman op kasteel Oud-Wassenaer waren blijven steken. Ik trok me van alle
kritiek geen zier aan omdat ik wist, pertinent wist, dat mijn démarche de juiste was
geweest.’
Met verscheidene Indonesiërs had ik besproken, wat ik zou kunnen doen
of schrijven, om de politieke gevangenen als H.C.J.G. Schmidt of de heer
De Braal vrij te kunnen krijgen. De communis opinio was, dat de sleutel
tot vervroegde vrijlating ongetwijfeld Sukarno persoonlijk zou zijn.
Ook schreef ik een gesprek met de vooraanstaande Indonesische zakenman,
A.M. Dasaad, dat op 8 december 1956 in de ‘Nieuwsgier’ in Djakarta zou
verschijnen en op 15 december in de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’.
4 December naderde. Dit was de hemel waaronder mijn voorouders werden
geboren, die hier de beste jaren van hun leven doorbrachten, schreef ik.
Mijn hart klopte van verlangen om die voor mij nieuwe oer-oude wereld
van Java eindelijk te leren kennen.
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Djakarta (1)
Nieuwe Rotterdamse Courant 1956-1957
5 december 1956 (dagboek)
‘Het is avond’ Ik zit op het terras bij de Suwandi's. Een glas koude klapa kopjor staat
voor mij. Mijn gedachten zijn nauwelijks bij het gesprek om mij heen, maar bij de
mensen op straat. Bij de straatventers, die in een eindeloze rij schijnen voorbij te
trekken. Voor wie een eerste maal in Indonesië is vormen het zoemende geluid van
de betjaks, of het roepen van de satehverkopers, een unieke ervaring. Vruchten en
etenswaren in manden gepakt hangen aan de uiteinden van een zwiepend stuk
buigzaam hout, dat deze mannen als een juk over de schouders dragen. Zij lopen op
een drafje en swingen zo langs de straten met hun zware lasten. Verschillende
lekkernijen worden in de tuin te koop aangeboden. Tante Suwandi koopt ook wat
paja's en ananas. Dat gaat dus met veel tawarren64. gepaard. De geruime tijd die Tante
nodig heeft om de vruchten uit te zoeken en het over de prijs eens te worden zit de
venter oergeduldig op zijn hurken, wat djongkok heet. Even later komt een andere
man met een karretje het erf op. Het is met een oliepitje verlicht. Deze man verkoopt
een warme drank die in oude Chinese koppen wordt geserveerd. Binnen, achter de
ruit van zijn wagentje heeft hij een houtskoolvuurtje aangelegd. Terwijl men op het
terras van zijn waar genoot, wacht de man onder een boom met een kretekje, een
lekker stinkende Indonesische sigaret, tot hij zijn koppen weer op kan halen. De
passerende bamiverkoper slaat met een stuk hout op een soort bambu gong in een
bepaald ritme. De bakker roept op eentonige wijze een langgerekt ‘boot, boot...’, in
plaats van brood, brood. Deze aspecten van het Indonesische straatleven boeien mij.
Precies zo begin ik mijn eerste N.R.C. reportage. Het was een typische Djakartaanse
avond. Een koele bries na een warme, drukkende dag. Zachtjes ruisen de tandjoeng
bomen in de laan, terwijl de tjitjaks, vlugge hagedisachtige beesten, langs de muren
van het huis schieten. Geleidelijk keerde ik uit mijn mijmering terug naar de
conversatie om mij heen. Boes vertelt zijn ouders en zusje over zijn studiejaren op
‘Nijenrode’. Zulke
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avonden in Indonesië hebben voor mij vele onvergetelijke uren van een warme
intimiteit en gezelligheid betekend, die men moeilijk ooit kan vergeten. De nostalgie
naar Indië bij velen in Nederland is voor mij zo volkomen begrijpelijk.
Wat mij die eerste dagen vooral verwonderde was de vriendelijkheid waarmee ik
als Nederlander in een betrekkelijk kritieke tijd werd ontvangen. Bij vertrek uit
Rotterdam had een juist uit het Verre Oosten teruggekeerde planter mij nog op het
hart gedrukt vooral niet bij de ramen van de auto te gaan zitten bij de rit van Priok
naar Kebajoran. Woedende Indonesiërs zouden met stenen gooien wanneer zij het
gezicht van een belanda zagen. De man zaaide paniek op afstand. De werkelijke
toestand was totaal anders dan het beeld, dat men zich ervan uit de kranten in
West-Europa vormde. Ik meldde dan ook in de N.R.C.: ‘De stemming hier heeft
niets alarmerends, vooral niet wanneer men naar landgenoten luistert. Nergens, dat
wil zeggen noch bij de douane in Priok, noch bij de krantenverkopers op straat of
bij de diensten van ministeries trof ik als Nederlander incorrect optreden aan. Voor
wie hier niet eerder geweest is maken de Indonesiërs een normale, plezierige, zelfs
vriendschappelijke indruk.’65.
Ik werd bij het aanmeren van de ‘Willem Ruys’ namens de Indonesische regering
verwelkomd door Wim Latumeten van het Ministerie van Voorlichting, het
Kementrian Penerangan. Ik kende hem van de reis met Sukarno door Italië. Hij nam
me mee naar zijn bureau. Ik sprak met mevrouw Saleh, zijn assistente. Er werd voor
een perskaart gezorgd. We lunchten in een Indonesich restaurant met zelfgemaakte
sambal. Er was ook een vertegenwoordiger van de Faktorij, de Nederlandse Handels
Maatschappij aan boord gekomen. Hij had zich over mijn bagage ontfermd. Een flat
was voor me gereserveerd. Ik had een auto ter beschikking. De chauffeur heette Pak
Hoessein. Hij zou een vriend worden en ook een beetje over me gaan vaderen, zoals
alléén Indonesiërs dat kunnen doen wanneer je aan hun zorgen bent toevertrouwd.
Willem Mooijman van ‘De Nieuwsgier’ was er eveneens met een stapel post,
waaronder vele brieven van Frieda vanaf de ‘Rijndam’ geschreven, en van mejuffrouw
Boekhoudt en andere vrienden.
(dagboek)
‘Boes Suwandi nam me vrijwel meteen mee naar Oom Sar-
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tono, de voorzitter van het Indonesische parlement, met wie de Suwandi's zeer waren
bevriend. Oom Suwandi Mangkudipuro is arts en gelieerd met de Stanvac Olie
Maatschappij. Tante Suwandi is uit West-Java afkomstig. Het is ongetwijfeld een
deftige, typisch oud-Javaanse familie met adellijke bindingen naar de top.
De heer Sartono had in Leiden Rechten gestudeerd. Hij vroeg waar ik mijn studie
had gedaan. Ik vertelde op “Nijenrode” en “Yale” en verzweeg, dat ik geen diploma's
had gehaald. “Toen jij van Yale kwam,” zei hij, “was ik al vijftien jaar advocaat. Ik
gaf eens in Den Haag een persconferentie en om je te illustreren hoe onbezonnen en
onbeschoft Nederlandse journalisten kunnen zijn: Ze vroegen me op de man of ik
werkelijk gestudeerd had en waar. Hollanders kunnen zich toch dikwijls als boeren
gedragen,” aldus de voorzitter van het Indonesische parlement.’
Intussen was er reeds aanzienlijke commotie ontstaan over een artikel dat
‘De Nieuwsgier’ op 3 december had gepubliceerd en dat ik vanuit Colombo
had opgezonden. Ik sneed hierbij het hete hangijzer van rassendiscriminatie
aan boord van Indiëschepen anno 1957 aan. Ik schreef onder meer, dat
toen ik aan een Lloyd-functionaris vroeg of ik bij Boes Suwandi's tafel
kon worden ingedeeld, de man me had geantwoord: ‘Maar bedenkt U wel,
dat hij aan een Indonesische tafel zit.’ Op reis naar Indonesië leek mij dit
een reden temeer om juist aan die tafel plaats te nemen. De man was niet
alleen verbaasd, hij gaf duidelijk van zijn misnoegen over mijn opmerking
blijk. Ik dacht toen, wat zijn dit voor toestanden? Ik ging daarna op de
sfeer in deze sector aan boord letten en schreef er dus afkeurend over. De
Nederlandse gemeenschap in Djakarta was in rep en roer. Men was
verdeeld in twee kampen, als gewoonlijk, maar de anti's vooral lieten geen
kans onbenut mij hun antipathie onder de neus te wrijven. Eigenlijk was
mijn komst hierdoor wijd en zijd bekend en had een ‘touch’ van sensatie
veroorzaakt. Waarom? Omdat een meerderheid nog achter liep.66.

4 december 1956 (dagboek)
‘Aan de hoofdredactie van de “De Nieuwsgier”
Naar aanleiding van het artikel van Oltmans moet ik constateren, dat dit slechts
in extenso weergeeft wat ons verdeelt.
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Aangenomen dat hij het goede nastreeft zou ik hem willen adviseren: breng naar
voren wat verenigt en samenbrengt en laat weg wat mensen en geesten verdeelt.
C.H. Poulus’67.

6 december 1956 (dagboek)
‘Ben geïnstalleerd in een flat in Kebajoran.
Bezocht de Nederlandse persattaché, R.C. Pekelharing. Had meteen behoorlijk
contact met hem. De Nederlandse regering diende zojuist een nota in bij de Verenigde
Naties in New-York over de processen tegen Nederlanders. Hij had in Indonesische
kringen vernomen, dat gevangene Schmidt waarschijnlijk door het Indonesische
Hoge Gerechtshof tot tien jaar zou worden veroordeeld. Ik noteerde die dag: “How
can I get Schmidt loose now?”
Wanneer men Indonesiërs hier in huis of elders ontmoet en gadeslaat, ondervind
je als Nederlander alléén maar vriendelijkheid. De bedjakjongens68. geven een
knipoogje terug. Op de bureaus wordt onmiddellijk een stoel aangeschoven. Pak
Hoessein noemt me op een aardige manier “toean”. De mensen zijn gewoon
vriendelijk. We hebben er in Nederland een totaal verkeerde voorstelling van. Maar
wanneer nog altijd Nederlanders hier met een grote bek komen, mensen die mentally
en socially eigenlijk niets voorstellen, worden ze natuurlijk teruggepest. Maar dat
gebeurt tenslotte niet meer uitsluitend in Indonesië, dat heeft te maken met de sociale
vooruitgang tussen mensen overal.
Oom en Tante Sartono gaven vanavond een diner voor mij. Ik werd op een ereplaats
gezet aan het hoofd van de tafel met links van mij mevrouw Sartono en rechts
mevrouw Suwandi. Unieke avond. Men zou in Nederland niet geloven hoe hartelijk
en vriendelijk de sfeer tussen mensen uit beide landen nog altijd is.’

7 december 1956 (dagboek)
‘Bezoek aan het Indonesische parlement. Beluisterde een rede van premier dr. Ali
Sastroamidjojo. Hij legde een regeringsverklaring af. Oom Sartono nam me mee
naar zijn werkkamer.
Om 12.00 uur een gesprek met de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger
in Indonesië, Duco Middelburg. Het was een eerste kennismaking. Hij hield zich
nogal op de
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vlakte. Zijn persattaché, Pekelharing, met wie ik nadien sprak, was openhartiger. Ik
begreep, dat de hele Nederlandse staf in Djakarta van mening was, dat hun rapporten
naar Den Haag niet of nauwelijks werden gelezen. Toen maakte hij een opmerking,
waarvan we beiden niet wisten, dat zij vergaande consequenties zou hebben. Ik vroeg
Pekelharing: ‘Dat is toch frusterend? Is daar niets tegen te doen?’ ‘Jawel,’ antwoordde
hij, ‘wanneer het te bont wordt richten diplomaten zich tot het parlement.’ Die
opmerking knoopte ik die ochtend in mijn oren.
's Middags ontmoette ik in het kantoor van Wim Latumeten de Nederlander Piet
van Bel, een totok,69. die in Indonesië was gebleven. Hij maakte alle reizen van
Sukarno mee en verzorgde de geluidsinstallaties wanneer de president moest spreken.
Hij zat vol met anecdoten. Sukarno arriveerde eens op een klein eiland. Hij moest
zittend op een stoel op een plank tussen twee fietsen gemonteerd aan land komen.
Kinderen hadden het volkslied ingestudeerd. Men zong (tien jaar na de
onafhankelijkheidsverklaring) het Wilhelmus. ‘In afgelegen gebieden,’ zei van Bel,
‘was er niet zoveel veranderd. Toen Sukarno de oude onderwijzer van die kinderen
vroeg of hij wist dat er nu een Republiek Indonesia bestond, kreeg hij ten antwoord:
‘Ik begreep al niet, waarom het blauw van de vlag was geknipt.’70.

9 december 1956 (dagboek)
‘Puntjak, boven Bogor (vroeger Buitenzorg)
Kwam hier voor het weekeinde met Boes en Astid Suwandi en haar vriend Indro
Noto Suroto, de zoon van de schrijver. Astid, die mij zeer aan haar vader doet denken,
studeert medicijnen. We logeren bij vrienden, officieren uit de vrijheidsstrijd tegen
Nederland. Het is hier koel en heerlijk. Het vroegere buitenverblijf van de
gouverneur-generaal ligt hier inderdaad schitterend. Vooral de tuinen zijn uniek.
Een luitenant, die op de K.M.A. in Breda had gezeten, vertelde, dat Indonesische
kadetten dikwijls met Indische jongens knokten. Er was eens een vechtpartij tot de
rechter uitgevochten. Hij had in zijn getuigenis gezegd: “Edelachtbare, straft U die
jongens liever niet, ze weten soms niet waar ze mee bezig zijn.”
De avondluchten in Indonesië fascineren me. Ze hebben
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iedere dag magnifieke kleurschakeringen. Ik krijg er maar geen genoeg van ze te
bestuderen.’

11 december 1956 (dagboek)
‘Ontmoeting met Hans Martino, de correspondent van het A.N.P. Hij liet zich
laatdunkend uit over mijn eerste artikelen en deed of hij de wijsheid in pacht had. Ik
dacht, zo gaat dit wanneer je werkt en bent verkocht aan His Masters Voice.’

12 december 1956 (dagboek)
‘Bezoek aan Pak Umargatab in het nieuwe gebouw van de staatspolitie. Hij was de
functionaris, die in de Westduitse trein van Sukarno mijn nek had gered. Hij vertelde
dat de president momenteel op Bali was om een redevoering te schrijven. Sukarno
had zich voorgenomen om volgende week in Djokjakarta zijn standpunt ten aanzien
van de democratie in dit ontwikkelingsland uiteen te zetten. Er zou bijvoorbeeld
meer effectieve samenwerking tussen grote partijen moeten komen.’

14 december 1956 (dagboek)
‘Ontmoeting met de heren W.J. Minzinga Zijlstra en P. van Meeteren van de
Nederlandse Kamer van Koophandel in Indonesië. Na mij vrij scherp bekritiseerd
te hebben voor mijn “Willem Ruys” artikel kwamen we toch tot zaken. Er bleek
overeenstemming te bestaan over een jammerlijk tekort aan voorlichting in Nederland
aangaande de werkelijke toestand in Indonesië en de ruime mogelijkheden voor de
tienduizenden Nederlanders om hier aan de gang te blijven. Ook deze beide heren
schenen ten einde raad over het Haagse gestuntel met de Papoea's.’

16 december 1956
‘De vader van Wonk, Jonkheer E. Schimmelpenninck, had me geschreven, dat zijn
zoon was begraven op het ere-kerkhof Pandu bij Bandung. Zijn grafnummer was
M.751. Voor alle zekerheid gaf hij het legernummer erbij: 220312005. Vandaag reed
ik met Pak Hoessein voor het eerst over de Puntjak naar Bandung. Ik zal nooit genoeg
kunnen krijgen van het Javaanse landschap, met zijn kampongs, bergen en sawah's.71.
Ik genoot intens.
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Ik kocht witte aronskelken en vond Wonk's graf vrijwel meteen. Ik stond diep, diep
in gedachten en gebed verzonken bij het witte kruis temidden van die honderden
andere kruisen. Ik was het liefst alléén geweest, maar een tuinjongen met een grote
strooien hoed was meegekomen om behulpzaam te zijn. Het schaadde mijn
concentratie. Ik vroeg me af hoe ouders het verwerken, wanneer hun kind sneuvelt,
en dan nog wel als gevolg van de waanzin van achterlijke politici, die niet beseffen
waar ze mee bezig zijn. Gebeurtenissen als het tragische lot van een vriend, een jonge
huzaar, die omkwam in de rimboe van Java, hebben maar al te zéér bijgedragen tot
mijn uiteindelijke besluit zelf nooit de verantwoording voor kinderen op me te willen
nemen. Wat me extra deemoedig maakte was, dat niet zijn ouders, weduwe of zoontje
aan zijn graf stonden, maar ik.’
Ontmoette op 18 december de voorzitster van het Indonesische Rode Kruis,
Jo Abdurachman. Een intelligente en hartelijke dame. Schreef er een artikel
over voor de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’.72. Toch bevredigde dit soort
reportages niet. De politieke verhouding tussen Indonesië en Nederland
kwam in bijna alle gesprekken aan de orde. Ik sprak die dagen opnieuw
met persattaché Pekelharing. Hij gaf me een vertrouwelijk stuk van de
Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië, een afdeling van de
Ambassade, of toen dus de diplomatieke vertegenwoordiging, gedateerd
19 november 1956, GS 717, ondertekend door G.A.F.A. Bouricius, dat
rechtstreeks naar de Tweede Kamer was gegaan. Hij wilde benadrukken,
dat er voortdurend contacten waren met het parlement. ‘De Nederlandse
pers heeft alle hoop opgegeven wat Indonesië betreft,’ zei hij. ‘Martino is
nog de enige full-time Nederlandse journalist hier. Een dergelijke post is
bovendien voor geen enkele krant meer betaalbaar.’
Intussen had ik me ook laten inschrijven als lid van de toenmalige N.J.K.,
Nederlandse Journalisten vereniging. Van Mathieu Smedts had ik een
perskaart als medewerker van ‘Vrij Nederland’ ontvangen, evenals van
de N.R.C.

21 december 1956 (dagboek)
‘Mijn flat in Kebajoran werd vannacht terwijl ik sliep, letterlijk leeggeplunderd. Er
zouden berichten over in de pers verschijnen. Oom Dasaad bood mij onmiddellijk
een nieuwe
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Contaflex camera als geschenk aan. Een jongen hier in huis, die het kennelijk met
me te doen had, kwam mijn kamer in toen ik onder de douche stond. Hij begon me
in te zepen en te masseren. Het was de eerste maal, dat ik met een Indonesiër seks
had onder een verfrissende stroom water.
Wim Roosdorp, van “Nijenrode”, zit op de afdeling Politieke Zaken van onze
missie. Ook ontmoette ik Jan van Hoeve, Gert Meijers, en andere oud-studenten van
het N.O.I.B. Ik was altijd weer verbaasd, wanneer van Hoeve me “jong” noemde.
Hoe werkte het brein van de man? Gert Meijers, verbonden aan vrachtzaken van de
Stoomvaart Maatschappij Nederland klaagde steen en been over de mentaliteit van
Indonesische arbeiders in de haven. De beambte die de export-vergunningen moest
tekenen arriveerde niet om 08:00 uur, zoals zou moeten, maar bijvoorbeeld om 10:30.
Dus moest iedereen en alles op zijn komst wachten. Arbeiders legden herhaaldelijk
het werk stil, om, zoals ze zeiden, te vergaderen. Dit kon anderhalf uur duren. Alles
bij elkaar ging er in de haven van Tandjung Priok voor miljoenen en miljoenen
verloren door gebrek aan discipline en tekort aan plichtsbesef.
Bezocht vanavond het huis van Pak Hoessein, mijn chauffeur van de Faktorij-auto.
De enige Nederlander, die dit ook had gedaan, was de heer Zeeman, van de
hoofd-directie. Hoesseins vrouw was verlegen. Zij had een zwerm kinderen. Hij
toonde het portret van zijn vader, ook zijn boeken en ik moest kennis maken met
zijn papegaai. De kinderen kwamen goede nacht zeggen, in pyama's, gebaad en
gekamd. Gamal, de oudste zoon, ging nu op de fiets alleen naar school. Het adres:
Kampong Bali, Gang 12, no. 14.’

26 december 1956
‘Bezocht vandaag twee Paatje van der Steur weeshuizen voor alleenstaande jongens.
Pak Hoessein wees me rond. Wat een armoedige omgeving. In het eerste instituut
zag ik een jongen naar een pomp lopen om wat te drinken. Hij herinnerde me aan
John van Haagen. Ik sprak hem aan. Hij heette Piet Dielemans. Zijn vader was in
Holland, zijn stiefmoeder liet hem niet naar Europa gaan. Hij had een harde blik in
zijn ogen, maar wat wil je na zeven jaar in een dergelijke “dump” te hebben gewoond.
Hans Oosterhof, die zich met het lot van deze jongens bezig hield, zei me dat de
moeder niet goed wijs was, maar dat hij Piet toch ook niet zo maar naar Nederland
wilde laten gaan. Ik dacht, de Marine zou een
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kerel van hem maken. Ik heb dagen aan die jongen lopen denken nadien.
Met Pak Hoessein reed ik vervolgens naar Depok voor een tweede bezoek, dat
Oosterhof had gepland. We kwamen langs een rivier. Ik vroeg Hoessein te stoppen
en ging zwemmen. Hij raadde het sterk af. Maar ik was toen nog zo achteloos om
het toch te doen. Later zei dr. Suwandi, dat dit de laatste keer moest zijn, want om
te beginnen wemelde het water van slangen, en daarnaast liepen Europeanen
gemakkelijk typhus op.
Het complex van Paatje van der Steur in Depok was modern en beter geoutilleerd.
Het was gebouwd met geld van Nederlandse bedrijven. Het was een soort
jongens-stad. In de omgeving kwam ik een negentienjarige padvinder tegen, Iman
Muradi, met een groep van zes jongens. Muradi zou een vriendje worden.’
Eindelijk berichtte advocaat Warendorf, dat in naam der koningin de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam vonnis had gewezen bij Rol. no.
2179/1956 tegen vader Westerman voor het tegenhouden van ons huwelijk
op 14 april 1956. Het onrechtmatige verzet van Westerman-Heldring werd
daarom vernietigd en de gedaagden werden veroordeeld tot de proceskosten
van 150 gulden (notabene). Getekend: vice-president W.P.C. Knuttel,
W.C. Hassoldt, O.A. Stradmeijer en Jhr. Mr. J.B. de Beaufort.

27 december 1956 (dagboek
‘Ik was getipt, dat twee politieke gevangenen, L.A. Benenati en F. Pöttger, een man,
die had vast gezeten in verband met het proces tegen Schmidt, vandaag geruisloos
op een boot naar Nederland zouden worden gezet. Ik spoedde me naar Tandjung
Priok. Aan boord sprak ik met hen.’ (Ik schreef een onopvallend bericht, dat 2 januari
in de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ werd gepubliceerd onder een tweekoloms kop:
Twee politieke gevangenen uit Indonesië naar Nederland.)

28 december 1956 (dagboek)
‘Wim Roosdorp stelde me voor aan een andere diplomaat, Jhr. Mr. J.L.R. Huydecoper
van Nigtevecht.73. Al hoewel
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ik verondersteld werd hier niets over te publiceren begreep ik wel degelijk van
Huydecoper, dat ook hij vrij wanhopig was over het Nederlandse beleid, als
uitgestippeld door minister Luns en de zijnen vanuit het verre Den Haag.
Heb na veel zoeken in kampong Bali een broer van Martin, Jan Portier, gevonden.’
(Ik zou hem regelmatig zien later. Ook hij is uiteindelijk naar Nederland gekomen.)

29 december 1956 (dagboek)
‘Iman Muradi kwam me opzoeken. “Vanaf het moment, dat ik je in Depok die heuvel
af zag komen,” zei hij, “wist ik, dat ik je vriend wilde zijn, niet als een meisje, maar
een vriend, als een jongen. Ik verloor zelf mijn beste vriend, die door zijn meisje in
zijn nek werd doodgeschoten, omdat hij een spion was. Een andere jongen doodde
haar daarop en wierp een mes precies in haar hart. Nadat me dat van nabij is
overkomen vermijd ik meisjes. Ik verlang naar een echte vriend. Nu ben ik je vriend
en jij mijn beste vriend.” Zo eenvoudig was het voor deze Indonesische padvinder
met klassieke Javaanse trekken en een mooi lijf. Hij bleef bij me slapen en kroop
dicht tegen me aan. Van seks was geen sprake.’

30 december 1956 (dagboek)
‘Iman bleef vandaag bij me. In de avond aten we gadogado in Priok. In de middag
waren we nog gaan liggen. Hij had een sarong voor me meegebracht. Dit is een
aangename dracht in de tropen. Hij masseerde me en fluisterde: “I like to be with
you and me alone. I do what you do. I like what you like.” We spraken Engels, want
hij kende geen Nederlands. Voor het eerst in lange tijd, dacht ik weer aan de
betoverende woorden uit de “Kleine Johannes” van Frederik van Eeden: “Een
huivering van geluk doortintelde Johannes. Dat was een wonder! Wilt ge mijn vriend
zijn,” fluisterde hij. Dat was een passage, die op mij als kind een onuitwisbare indruk
had gemaakt. Nu beleefde ik er een Indonesische versie van in “body” en “mind”.’

Oudejaar 1956
‘Merdeka paleis, 16:00 uur.
Stram en gedisciplineerd stond het Garuda I bataljon op de gladgeschoren gazons
aan de voorzijde van het Istana, het paleis van de president, aangetreden. Dit waren
de élite troepen, die als Indonesische bijdrage tot de vredesmacht van de UNO naar
de zone van het Suez kanaal zouden gaan. Er
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werd een commando gegeven. Gevolgd door premier Sastroamidjojo en zijn
adjudanten Sughandhi, Sabar en Sudarto kwam Sukarno naar buiten. Vanaf het
podium sprak hij de soldaten toe. “Het is een eer voor ons land,” aldus de president,
“dat wij een bijdrage mogen leveren tot het oplossen van de huidige moeilijkheden
in het Nabije Oosten. De opdracht, die ik jullie geef is misschien zwaar, maar ik
vraag jullie die niet als individu maar als deel van ons gehele volk uit te voeren.”
Daarop volgde de inspectie van het bataljon, waarbij Sukarno en Pak Ali tussen de
rijen soldaten doorliepen.
Ik stond bij de ingang van het paleis toen Sukarno de trappen op kwam lopen.
Gezien mijn lengte stak ik boven de mij omringende Indonesiërs uit. Hoewel ik dus
achteraan stond zag de president mij onmiddellijk.
“Wat doe je hier?” riep hij in het Nederlands. Hij wenkte bovendien, zoals
Indonesiërs dit doen, met de palm van de hand naar beneden gekeerd. Er werd vrij
baan gemaakt. Een hartelijke ontmoeting tussen een Nederlander en Sukarno in het
zenuwcentrum van de republiek, het presidentiële paleis. Hoofdredacteur Planten
kreeg, ondanks zijn ruime Indonesische ervaring, geen gelijk. Sukarno maakte
absoluut geen verschil tussen aardig zijn in Rome en Bonn, of aardig zijn in Djakarta.
“Wanneer ben je gekomen?” “Hoe lang ben je hier? Wat doe je vanavond?” “Blijf
maar hier, wij vertonen straks films...” aldus de president. Het zou een oudejaarsavond
op het paleis worden.
Terwijl ik nog op het bordes van het Istana stond na te denken over wat zich zojuist
had afgespeeld viel mijn oog op één der voorrijdende automobielen voor de leden
van het corps diplomatique, die de plechtigheid hadden bijgewoond.
Het was een zwarte glanzende Buick, met een Indonesische chauffeur in witte
livrei en op het rechter spatbord een minuscuul klein rood-wit-blauw vlaggetje. Met
zijn hoed in de hand zag ik Duco Middelburg, de plaatsvervangend diplomatiek
vertegenwoordiger van Nederland, in zijn zitplaats duiken. Opvallend ongemerkt.
Ik staarde de auto na, die langzaam de paleistuin uitdraaide. Welk een verschil: de
positie van de Nederlandse diplomaat of die van de Nederlandse journalist die dagen
in Indonesië! Beiden vertegenwoordigden zij hetzelfde land, dezelfde belangen,
dezelfde aspiraties. De activiteiten van de diplomatie, beperkt, geparalyseerd,
gekortwiekt, ten dode opgeschreven als gevolg van het steriele regeringsbeleid in
Den Haag. Geruisloos zou Middel-
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burg uitknijpen. Daar stond tegenover, dat ik, als journalist, door de president van
de republiek werd uitgenodigd op het paleis de avond door te brengen.
Het stond mij vrij dit te doen. Ik was hoogstens gebonden aan het hoofdredactionele
beleid van de N.R.C. Middelburg zat op een doodlopend zijspoor. Ik niet. Ik zag
mogelijkheden en beschouwde mijn aanwezigheid op dat moment in 1956, in
Sukarno's woning als van enig belang. Ik was er voor mijn gevoel niet eens zozeer
als journalist, maar in de eerste plaats als Nederlander. Als vertegenwoordiger van
een land dat keet had met die Sukarno. Als een Nederlander met een taak. De taak,
en plicht, zo men wil, mij daar te presenteren als doorsnee Nederlander, die Indonesië
en Indonesiërs op geen enkele manier verafschuwde. Als iemand die verder niets
met het politiek en financieel-economische gekonkel tussen de belanghebbenden in
Den Haag en Djakarta te maken had. Als burger van een ver Europees land tegenover
de burgers van een even ver Aziatisch gastland. Als mens in een twintigste-eeuwse,
steeds kleiner wordende wereld tegenover een ander mens in die chaos. Het zou niet
moeilijk vallen die avond mezelf te blijven. Iedereen was even vriendelijk en gastvrij
jegens mij. Ik voelde mij er onmiddellijk thuis. Men beijverde zich Nederlands te
spreken, wat toch vooral voor de jongere generatie van Indonesiërs altijd enige extra
inspanning met zich meebrengt. Wat wij, Nederlanders, ergens doodgewoon vinden,
maar wat in wezen een hoffelijkheid inhoudt.
De arbeid van een journalist en het werk van diplomaten zijn eigenlijk
voortdurend met elkaar in conflict.
Men merkt dit terdege wanneer men jarenlang als journalist in het
buitenland heeft gewerkt. Men vangt dan een glimp op van wat onze
diplomaten uitvoeren in relatie tot wat onze taak is. Diplomaten en
journalisten zoeken beide waarheid, harde feiten en betrouwbare
inlichtingen. De diplomaat echter zal, uit hoofde van zijn beroep, de met
elkaar in conflict zijnde gegegevens trachten te verzoenen. Hij zal steeds
trachten een oplossing te zoeken langs diplomatieke weg en de weg van
compromissen. Hij zal ook, en hier heeft de Amerikaanse journalist C.L.
Sulzberger dikwijls op gewezen in zijn kritiek op de buitenlandse dienst
van zijn land, hij zal ook de neiging hebben zijn mislukkingen en falen te
minimaliseren. Zoals Sulzberger schreef, de tweede secretaris ambieert
tenslotte gepromoveerd te worden tot eerste secretaris.
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Multatuli heeft hier een treffende opmerking over gemaakt. “De regering
van Nederlands-Indië,” zo schreef hij, “zendt bij voorkeur rapporten aan
haar meesters in het moederland, dat alles naar wens gaat. De residenten
melden dit gaarne aan de regering. De assistent-residenten, die zelf van
hun controleurs bijna niets dan gunstige berichten ontvangen, zenden ook
op hun beurt liefst geen onaangename tijdingen aan de residenten. Hieruit
wordt in de officiële en schriftelijke behandeling der zaken een gekunsteld
optimus geboren, in tegenspraak niet alleen met de waarheid, maar ook
met de eigen mening van die optimisten zelf.” Multatuli concludeerde:
“Kortom, de officiële berichten van de beambten aan het gouvernement,
en dus ook de daarop gegronde rapporten aan de regering in het
moederland, zijn voor het grootste en belangrijkste gedeelte onwaar.”
De journalist, minder gebonden dan de diplomaat, zoekt alle feiten, hoe
tegenstrijdig deze ook mogen zijn. Het is zijn belangrijkste taak om deze
feiten aan het licht te brengen, ter discussie te stellen. Bijna voortdurend
vindt hij zich geplaatst tegenover de diplomatie, aan de andere zijde van
de scheidslijn. Publiciteit bemoeilijkt doorgaans het vinden van passende
oplossingen voor conflict-materie. De diplomaat zal naar geheimhouding
streven. De journalist naar openhartigheid.
Trouwens, het is meer dan eens bewezen, dat publiciteit eerder de
doorbraak van een impasse zou forceren en het statische effect van de
stilstand doorbreken. Geen wonder eigenlijk, dat diplomaten en journalisten
elkaar bijna met wantrouwen bezien. Zij zijn dikwijls concurrenten van
elkaar. Opvallend vind ik in dit verband de opmerking van de voormalige
Canadese premier en Nobelprijswinnaar Lester Pearson in zijn boek
“Diplomacy in the nuclear age”. Hij heeft ons journalisten als volgt tegen
diplomaten afgewogen. “Telegrammen van onze journalisten kunnen even
volledig, slim en nuttig zijn als die van welke diplomaten ook. Veelal zijn
telegrammen van buitenlandse correspondenten zelfs op een grotere kennis
en ruimere ervaring inzake een vreemd land en volk gebaseerd, dan waar
zij beiden over berichten.” Ongewoon voor een diplomaat van zulk een
niveau, het werk van journalisten in het buitenland, zoveel lof toe te
zwaaien.’

Oudejaarsavond 1956 (dagboek)
‘Merdeka paleis
Ik leerde een aantal officieren en manschapen van het naar het Nabije Oosten
vertrekkende Garuda I Bataljon kennen. De ruim vijfhonderd man waren allen voor
de filmvoorstelling
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uitgenodigd. Ik legde banden, die zijn gebleven: Lamidjono, Machram, Sumarto,
jonge officieren, die aan de strijd tegen Nederland hadden deelgenomen; ook met
Majoor Sutikno. Sukarno zou in de grote balzaal van zijn paleis de films laten zien.
Wat mij onmiddellijk opviel was het massieve, zwart-fluwelen podiumgordijn. Het
dateerde uit de dagen dat onze gouverneurs-generaal hier woonden. Het was met
Nederlandse handen genaaid en geborduurd. In goud brokaat had men er de landkaart
van Nederlands-Indië - dus Indonesië - op aangebracht. Volgens deze eigen versie
behoorde Nieuw-Guinea kennelijk wel tot Indonesië!
De president kwam binnen met enkele van zijn kinderen. Hij glimlachte naar me.
Hij had me tenslotte zelf uitgenodigd. Eerst werd een kleurenfilm van zijn bezoek
aan de Sovjet-Unie getoond, gevolgd door een film over zijn visite aan Eisenhower
in mei. In de pauze werden Indonesische versnaperingen, Coca-Cola en limonade
geserveerd.
Ik kwam na middernacht thuis, na een oudejaarsavond in het presidentiële paleis
in Djakarta’.

1 januari 1957 (dagboek)
‘Nieuwjaarsreceptie. Sukarno ontving het Corps Diplomatique ter ere van het nieuwe
jaar. Hij droeg een hagelwit uniform met gouden epauletten, zonder decoraties,
sterren en linten.
Die ochtend hield hij een korte rede. Zij werd door alle aanwezigen staande
aangehoord.
Sukarno en enige van zijn adjudanten stonden achter enkele microfoons voor het
podium in de grote balzaal. Recht tegenover hem stond het Indonesische kabinet
aangetreden, alsmede de chefs van staven en andere autoriteiten. Rechts bevond zich
het Corps Diplomatique en links de pers. Op de eerste rij van de diplomaten stonden
naast elkaar de doyen, de ambassadeur van Canada, en vervolgens de ambassadeurs
van Amerika, de Chinese Volksrepubliek, de Sovjet Unie, Italië, West-Duitsland en
andere landen. En waar stond de vertegenwoordiger van Nederland? De heer
Middelburg stond op de derde en laatste rij. Letterlijk in de achterste koets, naast de
chargé d'affaires van Brazilië notabene. Ik schepte er enige voldoening in, dat ik
tenminste, bij de vertegenwoordigers van de pers wél op de eerste rij stond, naast
Bernie Klab van de “New York Times”.74.
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Er volgde een geanimeerde receptie. Emile van Konijnenburg schoot Ruslan
Abdulgani aan. De Russische ambassadeur confereerde met premier Sastroamidjojo.
Sukarno zelf gaf velen een hand en charmeerde vooral de dames, ook de dames van
de aanwezige buitenlanders.
Ik liep tegen een Amerikaanse zakenman aan, die zichzelf met luide stem
introduceerde: “My name is Berlin.” Een oliemagnaat. “What do you think of this
fellow Sukarno?” vroeg hij. “I like him,” was mijn onmiddellijke antwoord. Hij
draaide zich prompt gedegouteerd om.
Majoor Sabur had ik reeds, zowel op paleis Bogor als in Djakarta ontmoet, evenals
zijn vrouw. Nu zag ik voor het eerst Luitenant-kolonel Sugandhi terug, en leerde de
derde aidede-camp, Majoor Sudarto kennen. Er waren die dagen problemen tussen
de regering in Djakarta en militairen op het eiland Sumatra. Sugandhi zei me: “De
president behandelt die situatie voorzichtig. Hij wil het vooral niet erger maken. Hij
ziet altijd een lichtpuntje.” Ook de directeur van het presidentiële kabinet,
Pringgodigdo, kwam me begroeten. Ik vroeg of ik hem niet in verlegenheid had
gebracht door zonder zijn fiat in Teheran te verschijnen in een poging mee te gaan
naar de Sovjet-Unie. “Helemaal niet,” antwoordde hij, “U bent gewoon een goede
en actieve journalist.” Generaal Suhardjo Hardjowardojo, chef van de militaire
huishouding van Sukarno, merkte over de aanwezigheid van Emile van Konijnenburg
op: “Dat hij hier is kan men geen coïncidentie noemen. Hij behoort tot de familie.”
De Sovjet ambassadeur, Zukov, een Russische reus, had een onplezierige uitdrukking
op zijn gezicht.
De Amerikaanse ambassadeur, Hugh S. Cumming leek me niet het buskruit te
hebben uitgevonden. Terwijl onze eigen heer Middelburg me terloops vroeg:
“Mijnheer Oltmans, ik zie, dat U een hoge onderscheiding draagt.” “Daar hebt U
gelijk in,” antwoordde ik, daar ik geen behoefte had hem een explicatie te geven.
Het was de commandeursorde van de Paléologue's. Hij voegde er aan toe mijn eerste
N.R.C. artikelen “uitstekend” te hebben gevonden. Samen met Van Konijnenburg
en de heer Van Houten, directeur van de Garuda Indonesian Airways wenste ik de
president geluk met het Nieuwe Jaar. Paleis-fotograaf Rochman maakte een opname.’
‘Beste Wim,
Ik was heel blij met je vier brieven. Ik volg met de grootste belangstelling wat je
in Indonesië doet. Nee, met geestdrift, zo
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is het. Je zit precies op de plaats waar je moet zijn en als je het goed aanpakt - wat
ik geloof dat ik in je brieven lees - heb je een grote kans. Ik ben werkelijk erg
nieuwsgierig naar wat je van alles vindt en elke brief van je vind ik mieters, dus
schrijf als je kunt. Ik zit na twee maanden mobiel te zijn geweest voor het eerst weer
een paar dagen op het bureau. Ik vind het stomvervelend. Onmogelijk om te werken.
Budapest is voor mij belangrijk geweest, meer nog om de waarde van de publiciteit,
die ik erdoor heb gekregen dan door wat er afgezien daarvan belangrijk was. Ik heb
natuurlijk wel zien vechten, de mensen op straat zien liggen, met Russen gepraat,
enzovoorts en daarover heb ik uitvoerig in de krant geschreven. Dat heb je gelezen.
Maar iedereen heeft zo ontzettend over ons in angst gezeten, dat we beroemd waren
toen we terugkwamen. Mimi is voor de Engelse televisie geweest, en heeft, na
daarvoor enige instructies van mij te hebben ontvangen, de Suez politiek van Anthony
Eden veroordeeld, waarover mijn oom Arnold Hofland,75. die in Londen toevallig
zat te kijken, stomverbaasd was. Nadat ik uit Hongarije was weggereden, heb ik nog
ongeveer een week in Wenen gezeten en daar een paar stukjes over de politiek in de
Hongaarse opstand geschreven, maar die zijn maar gedeeltelijk in de krant gekomen,
omdat zoals Constandse zei, de tijd daar nog niet rijp voor was. In Nederland was
namelijk iedereen zo fanatiek voor “het dappere Hongaarse volk”, dat elk woord
kritiek de krant tientallen abonnees zou hebben gekost. Zoals je misschien weet zijn
communisten hier in de gracht gesmeten, ruiten ingegooid enzovoorts. Overigens
kan ik mij heel goed voorstellen, dat zulke dingen de eerste dagen gebeurden, want
het was werkelijk verschrikkelijk te zien, hoe de Russen deze naïeve en eerlijke
opstandelingen hebben vernietigd. Zondagmorgen, 4 november 1956, heb ik in
Budapest staan huilen van woede, toen ik zag wat er gebeurde.’
Henk was ook in New-York geweest en schreef hierover, een avond bij
Bernard Person te zijn geweest.
‘Deze zomer had hij Hans Hoefnagels en zijn vrouw op bezoek gehad. Hij vertelde
daar een mooi verhaal over. Al de hele avond, zei Person, had Hans zich kennelijk
ongerust gemaakt over de vraag of hij het dienstmeisje wèl of niet een fooi zou geven.
Person had een scherts-biljet van 10 dollars,
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dat volkomen echt leek als je niet te nauwkeurig bekeek. Bij het afscheid aan de deur
greep Person in zijn portefeuille en zei: “Hier Hoefnagels, tien dollars voor je. Dat
doen we in Amerika altijd als iemand op bezoek is geweest.” Hans dacht dat het een
echt biljet was. “Nee!” zei hij, “dat kan ik niet aannemen.” Person: “Doe niet zo
kinderachtig.” Hij drukte Hans het biljet in zijn hand. Maar Hans hield vol. Hij heeft
dat biljet niet aangenomen en is als een wrak vertrokken. Volgens Person althans.
Hier heeft Hans er toen hij terugkwam geen woord over gezegd. Ik heb ontzettend
moeten lachen. Person heeft veel humor, is bijzonder aardig en wordt hier stelselmatig
miskend. Zijn kopij wordt mishandeld. Hij probeerde mij natuurlijk voor zijn belang
te interesseren, wat gelukt is, want ik het doe het graag voor hem. De avond voor
Kerstmis was ik terug, en met Kerstmis op de Oudorpweg bij mijn ouders, waar ik
voor twee dagen weer geduldig de rol van Nehru op mij heb genomen.
Een gelukkig Nieuwjaar. Ik hoop, dat je beladen met succes en reputaties en zonder
blessures uit Indonesië terugkomt. Hartelijke groeten, ook van Mimi,
Henk.’ (Hofland)
Mijn directe chef bij de N.R.C., Mr. Dr. H.J. Roethof schreef mij 21
december 1956 een eerste reactie op mijn artikelen uit Indonesië, kopij
die hij ook met dr. M. Rooy had besproken. ‘Vooral je eerste brief (het
sfeerstuk over de straatverkopers) vonden wij bijzonder interessant. Ik
mag wel zeggen, dat dit stuk hier in brede kring nogal de aandacht heeft
getrokken.’ Hij vervolgde,
‘Men acht het van grote betekenis, dat nu ook weer eens uitvoeriger aandacht wordt
besteed door een ooggetuige aan de “normale” aspecten van de Indonedische
samenleving, zoals deze zich voor het oog van hen, die ginds verblijf houden,
ontrollen. Niettemin zagen wij ons genoodzaakt het polemische slot, waarin Mr.
Luns nogal scherp werd aangepakt, drastisch te besnoeien. Per slot van rekening had
de bewindsman op het moment, dat je deze regels neerschreef en hem ietwat uit de
hoogte aanbeval zich persoonlijk nog eens van de situatie op de hoogte te stellen,
nog meer rijst in Djakarta gegeten, dan jij zelf. (Luns is er immers ook geweest, zij
het kort.) Ik hoop niet dat een en ander je te zeer zal teleurstellen. Je moet er echter
rekening mee houden, dat je stukken in zeer gezaghebbende kringen hier (in de
ruimste zin van het
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woord) nauwlettend gelezen worden en de aandacht trekken van de hoogsten in den
lande, zowel in het politieke, ambtelijke als particuliere leven. Dit is mij ten
overvloede reeds nu uit verscheidene reacties op je eerste Djakartaanse beschouwingen
gebleken. Welnu, als je dan in het begin reeds te hard van stapel zou lopen, zou je
beslist je doel voorbij gaan schieten, waarmee je noch je eigen belangen, noch de
belangen van de N.R.C. een dienst zou bewijzen. Overigens ben ik je uiterst dankbaar
voor de prompte wijze, waarop je me op de hoogte houdt van je plannen en
bevindingen. Ik zie met veel belangstelling verdere beschouwingen en reacties
tegemoet. Met vriendelijke groeten,
H.J. Roethof.’76.
Mijn reactie op Henks bemerking, dat zijn eigenlijke gedachten over
Hongarije niet in het Handelsblad mee konden, ‘omdat de lezers er nog
niet rijp voor waren’, en nu mijn eigen ervaring met de Indonesië-redacteur
van de N.R.C., die ongeveer hetzelfde zei, was: je kunt naar de duivel
lopen met persoonlijke belangen, of belangen van de krant - lees commercie
- het gaat hier om het belang van het koninkrijk. Het gaat hierom: tot op
welke hoogte moet een journalist, die er op uit wordt gezonden om de
lezers van zijn krant te informeren, naar waarheid en naar werkelijkheid,
zijn privé belang, of de dreiging van het opzeggen van abonnementen laten
prevaleren boven het landsbelang? Voor mij bestond hier geen enkele
twijfel over.
Ik besefte terdege, dat een journalistiek blokkade-breken van de
Nieuw-Guinea impasse tussen Indonesië en Nederland verregaande
consequenties zou hebben, ook en wellicht het meeste nog wel op mijn
persoonlijke nog steeds wankele financiële situatie. Maar het was een gok
die diende te worden genomen. Eerlijkheid en zelf-respect stonden bij mij
onbetwist voorop. In mijn ‘mind’ begon zich een rebellie af te tekenen
tegen het nog-niet-rijp-zijn syndroom van verantwoordelijke journalisten
in de vrije vaderlandse pers. Nagenoeg alle Nederlandse diplomaten,
zakenlieden en burgers, die ik de afgelopen weken en maanden in Indonesië
en ook daarbuiten had gesproken, waren unaniem de mening toegedaan,
dat het gat van Nederland (Den Haag) in de verhouding tot Sukarno en
Indonesië op het verkeerde been stond en dat de zogenaamde
Nieuw-Guinea politiek van het team Drees-Luns desastreus, zoniet absurd
was.

76.

Het latere kamerlid voor de P.v.d.A.
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4 januari 1957 (dagboek)
‘Vanmorgen opnieuw een plezierig gesprek gehad met persattaché Pekelharing. We
kwamen eindelijk tot de finale conclusie, dat er maar één weg viel te bewandelen
om de onzin rond de Papoea's in het Oostindisch dove Den Haag te doorbreken, en
dat was een methode bedenken om met andere inzichten parlementariërs te bereiken
en vervolgens te overtuigen. De vraag was hoe. Vast stond, dat noch de diplomatie
van Nederland vanuit Djakarta tot het bewustzijn van politiek Den Haag doordrong,
noch de schaarse journalistiek, want de enige journalist geaccrediteerd in de republiek,
Hans Martino voor het ANP, zou het een zorg wezen. Hij heulde met de wolven in
het bos en piekerde er niet over zijn persoonlijke belangen in de waagschaal te stellen,
en bij het ANP - de stem van officieel Den Haag - kreeg hij er geen kans voor. Martino
stond onverkort aan de kant van het nog-niet-rijp syndroom. Dat leverde hem dan
ook uiteindelijk een lintje van de H.M. de Koningin op. Hij zou bovendien zijn
carrière eindigen met helemaal binnen te zijn als pers-chef bij Philips, Eindhoven.
Intussen zon ik eveneens op een tactiek om Schmidt uit de gevangenis te krijgen.
Pekelharing legde alvast voor mij contact met diens advocaat H. Lips.’

6 januari 1957 (dagboek)
‘Ik nam me voor van de gelegenheid gebruik te maken om het weekeinde in de Mess
van de Faktorij op de Puntjak door te brengen. Ik vroeg Iman Muradi mee. Pak
Hoessein, de chauffeur, zei een vriendin in de buurt te hebben, waar hij zou kunnen
overnachten. Bij aankomst deelden de heer en mevrouw Henkelman, de managers
van de villa “Keukenhof” mee, dat Indonesiërs niet was toegestaan in het huis te
overnachten. We werden dus in een bijgebouwtje ondergebracht, terwijl we ook
werden geraden niet bij de andere Nederlanders te eten. We mochten als gunst bij
de Henkelmans, zelf Indische Nederlanders, de maaltijden gebruiken. Het overtuigde
me andermaal hoe raak mijn gewraakte artikel over de toestanden aan boord van de
“Willem Ruys” was geweest. Het stilzwijgend kwalificeren van Indonesiërs als
“inlanders” was nog lang niet verdwenen.
Bovendien, Iman en ik sliepen samen, “en niemand wil natuurlijk geloven,” schreef
ik die avond, dat we gewoon vrienden zijn en dat er eigenlijk meer in de verbeelding
van anderen tussen ons gebeurt, dan in werkelijkheid. Ik heb al vroeg
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ontdekt, dat het tijdverlies is je te proberen te verdiepen in de mogelijke
waanvoorstellingen van anderen. Laat staan je eigen gedrag er door te laten
beïnvloeden.’

8 januari 1957 (dagboek)
‘Luitenant Hou Wahono, de pers-fotograaf van het Garuda I Bataljon, dat naar Suez
zou gaan, kwam me halen voor een militaire plechtigheid bij het graf van de
Onbekende Soldaat. Er werd gebeden en er werden bloemen voor de militairen op
de graven gelegd.
Emile van Konijnenburg zei vanmiddag: “We hebben jou hier met gecombineerde
krachten naar toe geheveld en een relatie, een pijpleiding naar de Nederlandse pers
toe gecreëerd. Je moet langzamerhand redactionele beschouwingen schrijven,
ingegeven door gesprekken met Nederlanders hier. Ze hoeven niet over Oltmans te
lezen. Het gaat om de zaak. Doe je best.” Hij meende tevens dat een gesprek met de
president-directeur van Garuda Indonesian Airlines, Ir.M. Sutoto nuttig zou kunnen
zijn.77.
Diplomaat Wim Roosdorp gaf me nuttige, maar onthutsende informatie. De
Nederlandse diplomatieke missie had vanuit Den Haag uitvoerige rapporten over
mij ontvangen met volledige details over de Röell-Heldring-Westerman-van Haagen
affaires. Roosdorp kende alle details tot en met sommige van de juridische aspecten
van alle ellende, die ik tussen 1950 en 1955 in Amsterdam had beleefd.
In de avond vond een film-voorstelling plaats van het bezoek van President Sukarno
in het najaar aan Peking. Ik zat in de loge met de President, samen niet de Sabur's,
mevrouw Sudarto en haar neef, en de Sartono's. Andere Nederlanders waren in geen
velden of wegen te bekennen. Alléén Roosdorp schuifelde ergens in een zij-loge naar
zijn plaats.’

9 januari 1957
‘Op Kemajoran zwaaide ik mijn Garuda vrienden uit, die met toestellen van de
Amerikaanse luchtmacht, bepakt en gezakt, naar het Nabije-Oosten werden gevlogen.
Ook Generaal Abdul Haris Nasution was aanwezig.78.
Er is een kabinets crisis. De Masjumi ministers zijn afgetreden, maar premier Ali
Sastroamidjojo blijft voorlopig aan.’

77.
78.

Verschenen in een uitgebreid artikel in de N.R.C. op 31 januari 1957.
Tweekoloms bericht in de N.R.C. 11 januari en op 10 januari in “Algemeen Handelsblad”,
voorzien van foto.
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12 januari 1957 (dagboek)
‘Emile van Konijnenburg, nog steeds in Djakarta, was tot de diplomatiek
vertegenwoordiger van Nederland, de heer Middelburg, doorgedrongen. “Hij denkt
er over,” aldus de K.L.M. directeur, “om een artikel te gaan schrijven, dat zijn
gedachten over de situatie moet vertolken ten einde de publieke opinie in Nederland
te beïnvloeden. Hij was van mening, dat de zogenaamde diplomatieke missie in
Djakarta tot normale proportie's diende te worden teruggebracht. Zijn eigen residentie
leek bijvoorbeeld meer op een paleis, dan op de woning van een ambassadeur. De
Nederlandse consul in Surabaja bewoont nog altijd een villa van zeven ton.
Middelburg ziet blijkbaar geen kans om in Den Haag te worden gehoord. Hier ligt
jouw mogelijkheid iets te doen. Ga naar hem toe.”
Een tweede gesprek met Roosdorp om absoluut zeker te zijn, dat de overheid mijn
privé affaires zogenaamd onder het motto van vertrouwelijke stukken, aan de grote
klok hing. Omdat Roosdorp op “Nijenrode” zat kwam ik er dus bij toeval achter. Hij
bevestigde andermaal, dat op B.Z. onder meer bekend was, dat ik een verhouding
had gehad met Albert Hilverdink, dus men kon dan verder eigen conclusie's trekken.
Hij adviseerde overigens niets te doen in de vorm van tegen-actie. Ik was razend.’

14 januari 1957 (dagboek)
‘Ik beklaagde me bij Van Konijnenburg over het feit, dat de Röell-affaire door
Buitenlandse Zaken in een vertrouwelijk rapport werd rond gezonden. “Ach,” zei
hij, “dat is immers het sop de kool niet waard. Dat noemen we hier een
vrouwenpekara. Ik zal het met de heer Zeeman bespreken en met Roethof van de
N.R.C. Zij zullen er verder zeker geen aandacht aan besteden.” Maar ook Van
Konijnenburg zou later pas ontdekken hoe ver de lange arm van de overheid, of van
B.Z. in werkelijkheid zou gaan. Hij beloofde me verder een K.L.M. biljet om een
bezoek aan Nieuw-Guinea te gaan brengen. Ook zette hij de positie van Paul Rijkens
andermaal uiteen, vooruitlopend op mijn eigen onderhoud met Middelburg.’

15 januari 1957 (dagboek)
10.00 uur
‘Ik ben nu als stopverf in Uw handen,’ aldus de heer Middelburg, ‘maar ik heb
nimmer een onaangename ervaring met de pers gehad en ben daarom ook niet zo
bang voor jullie journa-
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listen.’ Hij zei één uur voor me te hebben uitgetrokken, want om 11.00 uur kwam
de ambassadeur van Burma. Om 10.30 uur werden we onderbroken, omdat Emile
van Konijnenburg afscheid kwam nemen. Om 10.45 uur liep Middelburg naar zijn
bureau en haalde een map met persoonlijke aantekeningen te voorschijn. Hij sprak
zeer vrijuit, zij het ‘off the record’ over zijn betrekkingen met het ministerie in Den
Haag, de persoonlijke houding van minister Luns jegens hem, hoe zijn uitvoerige
rapporten voor de man ter plekke, regelrecht in de prullebak terecht kwamen, en hoe
wanhopig hij eigenlijk was over de toestand in het algemeen en zijn positie in het
bijzonder.’
Ik heb nog dezelfde dag een interview uit mijn aantekeningen
samengesteld, hetwelk zwaar afgezwakt en verdund was, en waarvan ik
meende, dat hij, zij het met enige pijn, de tekst wellicht toch door zou laten
gaan naar de N.R.C. Ik bracht hem het artikel vrijwel meteen. Kennelijk
heeft hij publikatie ernstig overwogen. Evenwel, op 24 januari bracht een
chauffeur van de Nederlandse missie mij een brief. ‘Traditioneel houden
leden van de Nederlandse buitenlandse dienst oren en ogen wijd open,
maar zo mogelijk de mond stijf dicht. Niet dan bij hoge uitzondering treden
zij in de pers voor het voetlicht.’79. Het leek hem beter, dat ‘de materiële
inhoud van zijn aantekeningen’ niet naar buiten zou komen. Hij kondigde
bovendien aan naar zijn standplaats Singapore terug te zullen keren nu de
heer Hagenaar uit Nederland zou terugkomen.
Uit eerlijkheidsoverwegingen heb ik het concept-artikel, evenals mijn
aantekeningen over het gesprek met Middelburg toen ook niet in mijn
dagboek bewaard. Het effect van de Middelburg-confrontatie op mij was
evenwel, dat ik steeds meer overtuigd raakte, dat het mijn taak en plicht
was als journalist ter plaatse de geluiden, die andere Nederlanders,
diplomaten en zakenlieden, niet bij het publiek in het vaderland konden
overbrengen op zo effectief mogelijk wijze bekendheid te geven.’

16 januari 1957 (dagboek)
‘Zowel in de ‘N.R.C.’ als het ‘Algemeen Handelsblad’ verscheen op de voorpagina
een foto van prins Bernhard met Paul Rijkens en de heer Zeeman van de Faktorij.
Ik wist heel goed, dat de prins volkomen achter de doelstellingen van de groep-Rijkens
stond en er nauwe banden mee onderhield.

79.

Zie volledige tekst, Appendix II (brief Middelburg)
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Maar ook dat mocht uiteraard niet naar buiten komen. Overigens schreef ik de heer
Zeeman die dagen of de groep 25.000 roepia's meer voor me bijeen kon brengen
voor het dekken van persoonlijke uitgaven.
Wilde met diplomaat Roosdorp aan een warong langs de straat wat eten, zoals ik
dat altijd doe met Pak Hoessein. ‘Dat vind ik veel te vies, zei hij.’

20 januari 1957 (dagboek)
‘Reed naar Bandung om met advocaat H. Lips van politieke gevangene Schmidt te
spreken. Hij vroeg me, om met President Sukarno de mogelijkheid van gratie voor
Schmidt te bespreken. De zaak was momenteel in appèl.’

21 januari 1957 (dagboek)
‘De “Indonesian Observer” publiceerde vanmorgen mijn vierkoloms artikel over een
bijna halve pagina: “A Dutchman's Eye on the Future.” God only knows what the
reactions will be this time. Ik gaf Pekelharing een exemplaar alvorens met de auto
naar het dorp Madjalenka te rijden, niet ver van Cheribon. Hier werd vandaag de
zaak tegen politieke gevangene De Braal behandeld. Ik meende, dat mijn
aanwezigheid tijdens het proces van enige invloed zou kunnen zijn. Advocaat Lips,
de verdediger, was dezelfde mening toegedaan. Mij werd zelfs toegestaan foto's in
de rechtzaal te nemen.
Na afloop van de zitting vroeg ik de rechter of het mogelijk was met De Braal te
spreken in zijn bijzijn. Ik wilde vooral de verdachte het gevoel geven, dat Nederland
hem niet in de steek liet. Het werd een bijna gezellige ontmoeting aan een ronde tafel
met thee en koekjes. Ik beloofde De Braal naar zijn vrouw in Nederland te zullen
schrijven.
In de avond gaven de Pekelharings een ontvangst. Diplomaat Huydecoper was
aanwezig, die in tegenstelling tot een gesprek op de missie, nu uiterst koel deed en
me ook niet aan zijn vrouw voorstelde. Ik dacht, dát is de “Observer” story, die hem
van streek maakte. Maar er was één man, die ik die avond ontmoette, die werkelijk
een indruk achter liet. Het was Professor Mr. Dr. Pieter Drost, een rechtsgeleerde
par excellence en bovendien een zoon van een buitengewoon kamerheer van de
koningin.80. Dit leek me dus echt een man, met wie ik me

80.

Zie ook “Humanicide (Deel I) en 'Genocide (Deel II) International governmental crime
against individual human rights” en “United Nations legislation on international criminal
law” door Pieter N. Drost, A.W. Sythoff-Leiden (1959).
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nauwelijks nieuwe kritiek op de hals zou kunnen halen indien we niet elkaar in zee
zouden gaan. We werden het vrijwel onmiddellijk eens, dat er in de kwestie
Nederland-Indonesië snel iets diende te gebeuren.
Ook ontmoette ik Jolle Jolles,81. en diens vrouw, de beeldhouwster Lot Jolles. Jolle
was eveneens aan de Nederlandse missie verbonden. Zij waren buren van de Sartono's
en vroegen of ik hen niet bij de voorzitter van het parlement kon introduceren.’82.

22 januari 1957 (dagboek)
‘Er schijnt in “Het Parool” waar de heer P.J. Koets de scepter zwaait, een aanval te
zijn gelanceerd op de berichtgeving in de N.R.C. over Indonesië. Pekelharing bleek
vanmorgen upset over mijn “Observer” artikel. Hij vond mijn stelling, dat
Nieuw-Guinea automatisch eigenlijk naar Indonesia had moeten gaan “vrij brutaal”.
Hij vond nu, voor het eerst, dat het beter was om helemaal niet over de penibele
situatie rond Nieuw-Guinea te schrijven. Pekelharing deed althans, alsof hij echt
boos was over mijn standpunt, uiteengezet in de “Observer”.
Wim Latumeten, woordvoerder van het Ministerie van Voorlichting zei me, dat
Hans Martino (A.N.P.) nu sprak over “die gekke Oltmans”. Piet van Bel meldde:
“Martino ziet je als een blaag, die veel durft, maar niet weet waar het over gaat.” Ik
begreep, dat ik me van mijn enige collega in Djakarta verder diende te distantiëren,
zo ik dit al niet bij instinct had gedaan.’

24 januari 1957 (dagboek)
Vanmorgen op de militaire luchthaven Halim Perdanakusuma (Tjililitan) de overdracht
bijgewoond van een Russische Ilyushin-14 aan President Sukarno. Ambassadeur
Zukov overhandigde het vliegtuig dat Bapak de ‘Dolok-Martimbang’ noemde, naar
een oude sage over twee bergen op Sumatra, meen ik me te herinneren. In de middag
nam Sukarno voor het Merdeka paleis een defilé af van padvinders. Hij werd
geflankeerd door Sultan Hamengku Buwono IX van Djokjakarta.
Tot laat in de avond bij professor Drost thuis zitten praten over de wijze waarop
het parlement en de publieke opinie

81.
82.

De latere directeur van het A.N.P. te Den Haag.
Oom Sartono voelde niets voor een ontmoeting met een Nederlandse diplomaat in de privé
sfeer.
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doeltreffend zouden kunnen worden bereikt. Pekelharing had eens in een eerder
stadium de mogelijkheid van een Adres aan de Staten-Generaal geopperd. Ik had
hem toen gevraagd: ‘Maar kan ook een journalist zulks doen?’ ‘Waarom niet,’
antwoordde hij, ‘iedere Nederlander staat dit vrij, dus ook een journalist.’
Drost vond de gedachte prima. Hij was dermate enthousiast, dat hij beloofde er
nog die avond aan te werken, want ik vroeg hem natuurlijk of hij het Adres wilde
schrijven.’

25 januari 1957 (dagboek)
‘Professor Drost produceerde een perfecte tekst. Hij las me die vanmorgen voor. Ik
belde de heer Duif, manager van de K.L.M. en vroeg of ik zijn kopieermachine mocht
gebruiken. Ik drukte 500 exemplaren.83. We besloten een aantal vooraanstaande
Nederlanders het Adres voor te leggen en hen te vragen het stuk mede te
ondertekenen.’

26 januari 1957 (dagboek)
‘Ik begon de dag met een kaars te branden in de katholieke kathedraal van Djakarta.
We hadden een enorm risico genomen. Niemand kon voorspellen hoe de bal zou
rollen. Wie niet waagt, die niet wint. We zetten door. Soms zegde men ons een
handtekening toe, die later, na onderling overleg in de roddelende en aarzelende
Nederlandse gemeenschap dan weer werd teruggetrokken. Iedereen, de moedigen
niet te na gesproken, scheen in zijn broek te doen voor mogelijke reacties uit
Nederland. “Nu kan je zien wat een lafbekken het eigenlijk zijn,” zei professor Drost.
“Ze staan zelf aan de top, maar ze laten liever hun boekhouders ons Adres tekenen.
Ik dacht dat ik de meeste van deze heren de afgelopen drie jaar had leren kennen,
maar nu zie ik pas wie ze werkelijk zijn.” Drost zei teleurgesteld te zijn in de
mensheid. Eerlijk gezegd verbaasde ik mij niet meer.
Uiteindelijk stonden de volgende Nederlanders toe, dat hun naam werd genoemd:
Professor dr. R.F. Beerling; mejuffrouw M. Bergman; Professor dr. P.N. Drost; Mr.
C. Bruyn; Professor dr. A.A. Fokker; dr. H.J.H. Hartgerink; Professor dr. A. Kraal;
mijn neef J.F. Olberg; A. Voûte; dr. J. Verkuyl; dr. D.K. Wielinga; en ik zelf.’84.

83.
84.

Zie volledige tekst, Appendix III.
Alleen Bruyn trok zijn naam te elfder ure nog terug.
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27 januari 1957 (dagboek)
‘Gisteren volkomen in beslag genomen door voorbereidingen van de publikatie van
ons Adres. Hans Martino (A.N.P.) zei zurig er hoogstens 100 woorden aan te zullen
en kunnen wijden op zijn telex. Ik vroeg hem: ‘Wat geeft je het recht je eigen censuur
toe te passen op een tekst, die vele, vele Nederlanders in dit land van harte
onderschrijven?’ Herrie dus. Ik bood hem 1.500 roepia's voor telex-kosten. Hij
weigerde. Hij wilde gewoon niet. Zelf stond hij aan de kant werkeloos toe te zien
hoe geborneerde idioten in Den Haag het dekolonisatie proces tussen Indonesië en
Nederland steeds verder verziekten, en hij wilde ons dus niet echt aan het woord
laten. Ik bracht Huydecoper en Roosdorp een tekst, maar zij schenen die reeds te
hebben. Zij spraken nauwelijks meer tegen me, wat deze ommekeer voor mij extra
belachelijk maakte. Ik wist immers dat zij in hun hart er precies zo over dachten als
wij. Maar hun baantje en persoonlijke belangen stonden op het spel. Niet het belang
van Nederland. Ook al werden zij door Nederland betaald om die belangen juist op
de eerste plaats te dienen.
27 Januari 1957 zou ik Sukarno, de leider van het Indonesische volk, voor
de eerste maal in actie zien. Er was een massa-bijeenkomst in Bandung
georganiseerd, namelijk de pijnlijke herdenking van de illegale aanval op
West-Java door de ex-kapitein van het K.N.I.L., Raymond (Turk)
Westerling. Westerling lanceerde zijn insurrectie enkele weken nadat de
soevereiniteit over Indonesië in een plechtige bijeenkomst in het paleis op
de Dam was ondertekend. De coup mislukte en de losgeslagen Nederlandse
kapitein ontkwam in een vliegtuig van de Koninklijke Marine naar
Singapore.
Mohammed Hatta heeft mij verzekerd, dat Westerlings ongestrafte escapade
luttele weken na de officiële overdracht van de souvereiniteit, het werkelijk
begin van de afbraak van de Nederlands-Indonesische Unie is geweest.
‘Hoe konden wij de bedoelingen van uw regering au serieux nemen,’ aldus
Hatta, ‘wanneer men misdaden als door Westerling hier bedreven ongestraft
liet?’
Westerlings optreden was de onmiddellijke aanleiding tot het Indonesische
verzoek de Nederlandse militaire missie terug te trekken. De eerste
opzegging van een reeks gemaakte afspraken bij de
souvereiniteitsoverdracht.
Er is veel over Westerling gezegd en geschreven. De Amerikaanse
professor McTurnan Kahin bespreekt in ‘Nationalism
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and revolution in Indonesia’ Westerlings pacificatie-methoden zoals deze
eufemistisch heetten, toegepast op Celebes in 1946. Dit geschiedde op last
van het Nederlandse opperbevel. ‘Grote aantallen Indonesiërs, zowel
burgers als guerilla's werden op rijen gezet en methodisch door zijn
vuurpelotons doodgeschoten,’ aldus Kahin. ‘Naar willekeur werden burgers
bijeen gedreven en dan pikte hij een voor een de mannen eruit en
executeerde hij hen zonder vorm van proces.’
Pas goed tragisch wordt de affaire Westerling wanneer men aan deze intens
droeve geschiedenis wordt herinnerd bij het lezen van ‘Zestig jaren
levenservaring’ van Willem Drees. Wat schrijft Drees, die immers zovele
beschouwingen heeft gewijd aan Buchenwald en de gruwelen van de jaren
der Duitse bezetting? ‘Het zenden van republikeinse (Indonesische) agenten
waaronder vrijgelaten, gewone misdadigers naar Zuid-Celebes, had geleid
tot het daar afkondigen van de staat van oorlog. Helaas is daarbij ook van
Nederlandse kant op ontoelaatbare wijze opgetreden. Kapitein Westerling,’
aldus de voormalige minister president, ‘die de leiding had, liet een aantal
gevangen genomen opstandelingen standrechtelijk fusilleren. Hij stelde,
dat hij zo slechts handelde ten opzichte van diegenen van wie hem uit
getuigenissen van de bevolking was gebleken, dat zij zich aan misdaden
als roof en moord schuldig hadden gemaakt. Van enigerlei berechting was
echter geen sprake...’ Drees, die tenslotte minister-president was toen
Westerling zijn oorlogsmisdaden bedreef, gaat mij te ver, wanneer hij de
tragiek van de affaire met een povere humor tracht te verdoezelen. Hij
schreef namelijk verder: ‘Helaas kwam Westerling in 1950 opnieuw te
voorschijn, niet als operazanger, die hij later blijkbaar wilde worden, maar
als commandant van een gewapende macht...’ en dat was dan Westerlings
aanval op Bandung, beschreven door de minister-president. Inderdaad zou
deze held op sokken op 8 juni 1958 in Concordia in Breda met
medewerking van de Bredase opera en het Rotterdams kamerorkest voor
het eerst in het openbaar een hoofdrol uit Tosca zingen. Volgens de meeste
critici werd het een fraai debuut. Nog later kwam hij in het nieuws omdat
het niet helemaal duidelijk werd of Westerling zijn zanglessen met een
beurs van de regering had gevolgd of niet.
In 1983 zou ik rechtstreeks door Westerling worden benaderd in verband
met de problemen in Suriname. Na twee ontmoetingen besloot ik de
contacten niet voort te zetten. Enerzijds voelde ik enige sympathie voor
de mens Westerling, maar anderzijds wist ik even zeker, dat ik me ver van
hem moest houden.
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27 januari 1957 (dagboek)
‘Om half zes in de ochtend kwam Pak Hoessein me halen. Op Kemajoran stond een
Convair van de Garuda gereed. Wim Latumeten ging mee, evenals Djawoto van
Antara, en ook Ganis Harsono, persattaché van de ambassade in Washington. Zij
waren vrienden geworden. In Bandung reden we naar de woning van de gouverneur
van West-Java, waar ook de lunch werd geserveerd.
In de middag dromden tienduizenden mensen op een groot veld samen. Er waren
vlaggen en er was muziek. Sukarno sprak. Dat was op zichzelf een unieke belevenis.’
Veel is er gezegd over zijn meesterschap het volk te hanteren. Van Mook
heeft over ‘een groot redenaarstalent’ gesproken. De Amerikaanse schrijver
Louis Fischer schreef: ‘Sukarno is een virtuoos met woorden, een acteur
en hij reageert snel. Hij voelt zijn gehoor feilloos aan.’ John Scott van
Time & Life heeft een beschrijving gegeven van een speech voor 600
genodigden in de balzaal van het Merdeka-paleis. ‘Het was een inspiratie,’
schreef Scott, ‘om deze vitale man met een masterful showmanship te zien
spreken. Zijn rede duurde één uur en twintig minuten. Hij gebruikte
eenvoudige beeldspraak. Zijn begeleidende gebaren pasten zo volkomen
bij wat hij te zeggen had, dat, alhoewel ik geen woord Indonesisch sprak,
ik hele passages uit zijn redevoering kon begrijpen.’ In zijn autobiografie
heeft Sukarno later zelf tegen mevrouw Cindy Adams gezegd, dat hij de
harten van het volk steeds als harpist bespeelde.
Men zegt wel, dat een volksmassa geen mening heeft. Een massabetoging
betekent een ongekende golf van emotie. Niet de rede en het verstand
overheersen, maar het temperament. Dit was deze middag in Bandung
duidelijk. Op geraffineerde, uitermate kundige wijze, wist Surkarno de
50.000 verzamelde landgenoten in een staat van opwinding te brengen.
Als in Goethe's Zauberlehrling werden gevoelens opgewekt, gericht op
Westerlings wandaden van zeven jaar tevoren. Dezelfde boeren en
buitenlieden, die enkele uren geleden rustig in de brandende zon op
Bungkarno hadden staan wachten, diezelfde amorphe massa zag men
geleidelijk aan geheel buiten zichzelve van woede raken. Sukarno zelf
raakte in een soort trance. Er waren momenten, dat hij zich zodanig
opwond, dat men zou vrezen dat hij er wat van zou krijgen. Steeds maar
kankerde hij op het miserabele exponent van het Nederlandse imperialisme,
kapitein Westerling. Welk een boter aan de galg gesmeerd!
Hoe kon men een quantité négligeable als deze man zoveel eer
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bewijzen? Waarlijk. Er waren in Indonesië in 1957 ernstiger problemen
op te lossen, dan die walgelijke geschiedenis keer op keer te herhalen.
‘Bij het scheiden van de markt, maakte ik een benauwd moment mee. Sukarno had
de massa dus tot kookpunt weten te brengen. Anti-Nederlandse leuzen klonken over
het veld. Het presidentiële gezelschap begaf zich van de speciale tribune naar een
file gereedstaande automobielen. Toen ik zelf bij de uitgang kwam klonk al gauw
het bekende scheldwoord belanda.
Nadat dit woord gevallen was schenen de omstanders geëlectrificeerd. Zonder te
aarzelen duwde Ganis Harsono, de woordvoerder van buitenlandse zaken, mij in de
eerste de beste auto. Vlug draaide hij de ramen van de portieren dicht, omdat
woedende mensen hun armen en vuisten er door wilde steken. De chauffeur kreeg
opdracht snel weg te rijden. Het is allemaal bliksemsnel in zijn werk gegaan, maar
ik herinner mij dat angstige moment van die razende volksmenigte maar al te goed.
In de Convair van de ‘Garuda’, op de terugweg uit Bandung gaf ik Sukarno een
exemplaar van het de volgende dag te publiceren Adres. Aide de camp majoor Sudarto
had mij in het achterste gedeelte van het toestel gebracht waar de president aan een
tafel in een gemakkelijke stoel zat. Ik overhandigde het staatshoofd het twee pagina's
tellende document en wilde mij omdraaien, maar hij vroeg mij te gaan zitten. Op
zijn gemak haalde hij zijn leesbril te voorschijn en begon te lezen. Ik staarde naar
buiten naar de silhouetten van de bergen van West-Java. De droom uit mijn jeugd,
geïnspireerd door het schilderij van G.L. Dake junior, dat in de bibliotheek van mijn
ouderlijk huis, boven mijn vaders schrijftafel had gehangen, was werkelijkheid
geworden. Daar lag Java dan tegen het betoverende licht van een ondergaande zon.
Een stewardess kwam thee brengen. Sukarno las door. Hij scheen het niet te merken.
Daarop legde hij het stuk op tafel neer. ‘Wim,’ zei hij, ‘je hebt je land een belangrijke
dienst bewezen. Maar ik vrees, dat ze je in Den Haag niet zullen begrijpen.’
Ik keerde terug naar mijn eigen plaats. Ik zag dat de president dr. Subandrio, toen
nog secretaris-generaal van buitenlandse zaken, bij zich liet roepen. Ik piekerde over
Sukarno's woorden. Hij zou volkomen gelijk krijgen. In Nederland zou het Adres
inslaan als een bom.
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Terug in de hoofdstad reed ik bij de Suwandi's langs. Dokter Suwandi vroeg zich af:
‘Wat zal het Nederlandse parlement doen? Zal dit Adres hen aan het denken zetten?’
Ik reed door naar Djalan Diponegoro 11. Dr. Ruslan Abdulgani zat in het bad. Hij
kwam spoedig tevoorschijn. ‘U hebt met uw vrienden de Nederlandse regering met
dit Adres in een rotpositie gemanoeuvreerd,’ aldus de Minister van Buitenlandse
Zaken. Oom Sartono twijfelde of men in Den Haag zou reageren, zoals Drost en ik
hoopten. Professor Drost zei vanavond: ‘Wim, denk aan het gezegde: ‘Beware of
your friends, because your ennemies, you can fight them’.’

28 januari 1957 (dagboek)
‘De Nieuwsgier’ bracht het Adres aan de Staten-Generaal vanmorgen als eerste. De
volledige tekst werd gepubliceerd. Er werd eveneens een oproep geplaatst, dat
Nederlanders in Indonesië, die zich met de tekst konden verenigen hun adhesie
zouden kunnen betuigen.
Het kabaal in de Nederlandse gemeenschap was totaal, met heftige discussies
tussen vóór- en tegenstanders. Ik zond Emile van Konijnenburg het volgende telegram:
‘Volledige tekst van het Adres aan de griffies van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal verzonden. Het bedrijfsleven hier durft zonder instructies van de
hoofdkantoren in Nederland niet mee te tekenen. Vele functionarissen, waaronder
oud-Nijenrodianen, die reeds hadden getekend, zijn bij superieuren geroepen en
gereprimandeerd. Nederlandse staatsburgers mogen toch een opinie hebben en
uitdragen, zonder dat zij onder controle staan van of de regering, de ambassade of
hoofdkantoren in Nederland? Het gaat om een recht, vastgelegd in de grondwet om
een Adres aan de Staten-Generaal te zenden. Het is onder de omstandigheden dus
noodzakelijk dat hoofddirecties in Nederland instructies seinen en dit geldt zelfs voor
de Nederlandse Kamer van Koophandel te Djakarta.’

29 januari 1957 (dagboek)
‘Het brouhaha over de Papoea's nam gestadig toe. Vandaag openden alle Indonesische
kranten met ‘bannerlines’ over het Adres. Ik was de hele dag in de weer met van het
kastje naar de muur lopen om mensen uiteen te zetten, wat de werkelijke bedoeling
was. De eerste stroom van adhesiebetuigingen begon hij ‘De Nieuwsgier’ binnen te
komen. (Die zou in enkele dagen tijd tot 425 uitgroeien.)
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Lang gesprek met de hoofdredacteur van de ‘Times of Indonesia’.
Vandaag ontving ik van de hoofdredacteur van ‘Het Vaderland’, dr. W. van Wijk,
het volgende telegram: ‘Cannot accept mixing of journalistic and political activities
stop sorry to discontinue relations with you and Het Vaderland.’ Ik was niet verrast.
‘Het Vaderland’ bevond zich in Den Haag. Dat was de eerste krant die afzegde, die
dus het dichtste bij Luns zat. Wetende, dat Buitenlandse Zaken reeds enige tijd met
de Röell-Heldring-Westerman-van Haagen dossiers zwaaide kon ik me prima
voorstellen hoe men bij Van Wijk had bepleit mij aan de dijk te zetten met: ‘Ziet u
nu wel, de man is onbruikbaar.’

30 januari 1957 (dagboek)
‘Ben hogelijk verbaasd over door U ontketende Adres-actie stop daarmee overschrijdt
U verre grenzen van journalistieke werkzaamheid stop gebruik hierbij van uw kwaliteit
van nrc medewerker voor mij onaanvaardbaar stop ik verbreek terstond relatie met
u en verbiedt u verder gebruik van nrc legitimatie, Rooy, hoofdredacteur N.R.C.’
‘Uit het feit dat wij van U enkele brieven namen schijnt u het recht te ontlenen u
medewerker handelsblad te noemen stop verzoeke toezending brieven te staken en
geen enkel gebruik van naam handelsblad te maken.
Planten, hoofdredacteur Algemeen Handelsblad.’
Voilá. Nog nooit had ik de perskaarten van ‘Vrij Nederland’ of de N.R.C. ergens
gebruikt, laat staan me uitgegeven als medewerker van het ‘Handelsblad’ om in
Indonesië in welke vorm ook aan contacten te komen. Indien werd vermeld, dat ik
artikelen in deze media publiceerde, dan was dit bovendien waar. Wat werkelijk
gebeurd was zou Henk Hofland me later toe vertrouwen. De Binnenlandse Veiligheids
Dienst alsmede het Ministerie van Buitenlandse Zaken hadden genoemde
hoofdredacteuren gewaarschuwd. Dat ik staatsgevaarlijk zou zijn en dat men met
een dergelijke man, over wie de meest compromitterende rapporten circuleerden,
toch immers niet als fatsoenlijke Nederlandse krant in zee kon gaan!
‘Wees maar niet ongerust,’ probeerde professor Drost me op mijn gemak te stellen,
‘over tien dagen, wanneer ze in Den Haag eenmaal begrijpen wat de portée en
bedoeling van het Adres is zul je er geheel anders voor staan.’
Alleen Mathieu Smedts van ‘Vrij Nederland’ deed niet mee
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aan de kudde-reactie. Hij zweeg. Ik had dus naast de ‘Nieuwsgier’ in Djakarta nog
één opdrachtgever over.
Intussen ontving ik de meest sympathieke persoonlijke brieven. Professor dr. G.J.
de Casparis betuigde zijn ‘sympathie en solidariteit’ met het door mij genomen
initiatief, ‘gedreven door het inzicht dat de Indonesische eis tot overdracht van
West-Irian een rechtvaardige eis is. Tevens hoop ik, dat mede door deze publiciteit
de Nederlandse Regering zich ervan bewust moge worden, dat althans een groot deel
der in Indonesië werkende Nederlandse intellectuelen in dit dispuut volledig achter
de Indonesische regering staat.’
‘Het Nieuwsblad voor Sumatra’,
Geachte collega,
Hoewel ik het bewuste Adres volledig ondersteun betreur ik het, dat U deze
campagne blijkbaar via één bepaalde krant wilde voeren, ‘De Nieuwsgier’. Naar
mijn gevoel zouden daarbij toch alle in het Nederlands verschijnende kranten in
Indonesië ingeschakeld moeten worden. Met collegiale groeten, C.H. Schaap.’
Geachte heer Oltmans,
‘Als executive staff member van de Standard Vacuum Oil Sales Company,
hoofdkantoor te Djakarta, verklaar ik hierbij volkomen in te stemmen met de inhoud
van Uw Adres. Ik ben geen nieuweling in dit land en sinds 1931 hier werkzaam. U
heel veel succes toewensende, E.F. Kroon.’
Er kwamen honderden soortgelijke boodschappen, die ik heb bewaard.’

30 januari 1957 (dagboek)
‘Tengku D. Hafas, hoofdredacteur van “De Nieuwsgier” stelde me voor de krant bij
het debat in de Verenigde Naties in New-York te vertegenwoordigen, omdat de
kwestie Nieuw-Guinea voor de zoveelste maal aan de orde zou komen. Ik nam het
aanbod in overweging.
Intussen, en tot mijn onuitsprekelijke verwondering, ontving ik van de heer
Bergsma van de Faktorij, mijn gastheer in Indonesië, een dringend briefje, dat de
declaraties van mijn auto door chauffeur Hoessein onnauwkeurig werden ingevuld
en of ik hier iets aan kon doen. Daar begon het al. Dit was een eerste signaal uit de
richting van de groep-Rijkens zelf notabene.
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Ik besloot Emile van Konijnenburg op te bellen in Den Haag. Na lang prutsen kwam
er een verbinding per radiotelefonie tot stand. De lijn kraakte van jewelste en viel
regelmatig uit. “Waar zijn jullie mee bezig?” vroeg ik. “Nu heb ik jullie steun nodig.”
Hij antwoordde, dat er vele en koortsachtige contacten achter de schermen waren en
dat de groep eerst nog het hoofdredactionele artikel van “Het Parool” wilde afwachten.
“De N.R.C. heeft niet gek geschreven,” riep hij.
Ik dacht, wij hebben hier onze nek uitgestoken en de heren in Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam, die mij zogenaamd dekken (en financieren) hebben nu het erop
aankomt het lef niet voor de draad te komen met hun opinie. Het leek me een
uitstekende oplossing een tijdje naar Amerika te gaan.
In ieder geval publiceerde de “Times of Indonesia” vandaag een zéér sympathiek
hoofdartikel onder de kop “Courageous attempt”.’

1 februari 1957 (dagboek)
‘De Telegraaf’,
‘Verdachte Actie’ (hoofd-artikel)
‘Een in Indonesië rondreizende Nederlandse journalist is bezig aldaar werkzame
Nederlanders een Adres aan de Nederlandse regering (in werkelijkheid aan het
parlement dus) te laten tekenen, waarin wordt aangedrongen op een ander beleid
inzake Nieuw-Guinea. Deze poging getuigt of van een ontstellende naïviteit of van
een sluw raffinement, omdat Nederlanders in Indonesië uiteraard in een moeilijke
positie verkeren, omdat zij niet vrij zijn in hun beslissingen.
In dit verband moet ook gesignaleerd worden, dat de betrokken journalist, de heer
85.
O. , onder valse voorspiegelingen in Nederland bij verscheidene personen en
instellingen geld heeft geleend, dat hij nog steeds heeft “verzuimd” terug te betalen.
Bovendien heeft hij enige malen op kosten van de Indonesische regering reizen
gemaakt. Ook zijn verblijfplaats in Indonesië wordt niet door hem zelf betaald. Wij
geloven, dat zijn actie hiermede voldoende is gekarakteriseerd.’ Tot zover het
hoofdartikel.
Ik begreep, dat ook ‘De Telegraaf’ nu over het dossier aangaande het zogenaamde
bestelen van mevrouw Röell beschikte. Mijn reizen in Italië en West-Duitsland
werden door Rome en Bonn betaald, omdat Sukarno diens vervoer en ho-

85.

Zo worden immers in de Nederlandse pers nog niet veroordeelde misdadigers aangeduid,
met een hoofdletter?
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tels als staatsgast kreeg aangeboden. Dus ook ik reisde in het zog van de Indonesiërs
op kosten van Italië en West-Duitsland mee. En in Indonesië werden mijn kosten
gedekt door de groep-Rijkens, aangezien geen van de bladen waar ik voor werkte in
staat was die kosten te dragen. Het waren dus pure hoofdredactionele leugens.’86.

2 februari 1957 (dagboek)
‘Vandaag publiceerde ik een lang, weloverwogen artikel in ‘De Nieuwsgier’ onder
de kop: ‘Emotionaliteit van het moment zal plaats maken voor rationaliteit’. Albert
Besnard, Indonesië redacteur van het ‘Algemeen Handelsblad’ - de wegblijver van
de Nederlands-Indonesische journalistenconferentie in Zürich - schreef een
hoofdartikel ‘Dom Adres’. ‘Wij geloven niet,’ aldus Besnard, ‘aan een spontane
demonstratie, vooral niet omdat wij weten dat de actie is opgezet door de Nederlandse
journalist Willem Oltmans. Het is bijzonder raadselachtig hoe deze nog jonge
journalist, die pas in het begin van december in Indonesië aankwam, zonder ooit in
het land te zijn geweest en zonder enige ervaring in Indonesische aangelegenheden,
zich zoveel aanzien heeft kunnen verwerven, dat hij een aantal Nederlanders,
waaronder professoren, voor zijn wagen heeft kunnen spannen.’ Vals werd Besnard
toen hij schreef: ‘Van een dergelijk aanzien in de Nederlandse pers is nooit iets
gebleken, ofschoon de heer Oltmans zich in Indonesië uitgeeft als correspondent van
verschillende vooraanstaande bladen...’ De verdachtmaking! Niet alleen reisde ik op
een perskaart van de N.R.C., maar ook Besnard's eigen krant, het ‘Algemeen
Handelsblad’ had een aantal artikelen van mij uit Djakarta gepubliceerd.
In ‘De Nieuwsgier’ kwam een andere landgenoot, J. de Groot, mij met een
ingezonden stuk te hulp. ‘Het verband, dat de Nederlandse pers meent te moeten
zien in de twijfelachtigheid der actie en de journalist Oltmans ontgaat mij geheel,’
aldus de Groot. ‘De heer Oltmans is mij volkomen onbekend. Ik neem gaarne aan,
dat deze journalist eerst zeer kort in Indonesië verblijft. Ik acht het des te blamerender
voor de betweters in Nederland, dat dit initiatief juist van deze jongeman moest
uitgaan. Dat naar de mening van de Nederlandse pers deze journalist geen “aanzien”
zou genieten laat mij volkomen onverschillig. Ik zou zeggen dat het dan hoog tijd
wordt om de heer Oltmans dat aanzien te geven.’

86.

Maar leugens, die een lang leven zouden leiden.
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Eveneens doopte commentator Johan Luger, alias Pasquino, van ‘De Telegraaf’ zijn
pen in het venijn en schreef (onder meer):
‘Politieke verschillen brachten Johan van Oldenbarneveldt op het schavot. In
vroeger tijden was men niet zuinig met de beschuldiging van landverraad.
Tegenwoordig stapt men daar met elegante pasjes overheen. Alles kan. Het is duidelijk
uitgesproken dat Nieuw-Guinea, of men dat nu leuk vindt of niet, onder Nederlandse
souvereiniteit staat. Men heeft nu kunnen lezen, dat een Nederlandse “journalist”
het bestaat in Indonesië landverradelijke activiteit te bedrijven, door aan daar
gevestigde Nederlanders te verzoeken een Adres aan de Nederlandse regering (nee,
het was aan het parlement, maar “De Telegraaf” vervalste de geadresseerden
opzettelijk) te richten, waarin wordt aangedrongen op een ander beleid inzake
Nieuw-Guinea. Een schurkachtige pressie, die onbeschermde mensen in levens- en
gewetensconflict brengt. Deze man wordt in zijn ondermijnende actie gesteund door
het Indonesische gouvernement, dat hem te eten en te drinken geeft en zijn reizen
betaalt. (Allemaal dus onwaar.) Hij heeft in Nederland geld geleend en tot nu toe
verzuimd dat te regelen (Netty von Baumhauer dus: nog de enige)... Wat zal straks
de Justitie doen, wanneer deze Nederlander in het moederland terugkeert?’
Opnieuw dus, komende van commentator Pasquino, insinuaties in de
richting van de Röell-dossiers, die dus duidelijk in ‘Madurodam’
circuleerden. Voor mij was de vraag: welke instantie leurde niet deze
zogenaamde rapporten over mijn handel en wandel? Uit welke hoek kwam
deze onverhoedse aanval bij mijn werkgevers en elders, ten einde mijn
naam en mijn persoon steeds verder te compromitteren? Ik wist die dagen
dus zeker, dat Luns en Buitenlandse Zaken die ‘informatie’ over mijn
privé leven hadden doen circuleren op ambassades in het buitenland, maar
in welke mate werd er feitelijk met die kant noch wal rakende onzin
gezwaaid, om mij als burger en als journalist verdacht te maken? Welke
rol speelde bijvoorbeeld de BVD? Welke conclusies circuleerden naar
aanleiding van deze privé geschiedenissen?’
Twee heren van de Faktorij, Knook en De jong (management) bleken
intussen van Zeeman uit Amsterdam een missive te hebben ontvangen,
dat het arrangement met mij vanwege de ongekende deining, waarschijnlijk
niet zou worden geconti-
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nueerd. Knook (door professor Drost omschreven als een ‘opgeklommen
kantoorbediende’): ‘Ik kan hier toch niet als manager van de Faktorij mijn
eigen regering gaan afvallen, ook al ben ik het met de inhoud van het Adres
eens?’ ‘Wind je nu maar niet op,’ zei de Jong tegen Knook, ‘kalm blijven.’
Ik dacht, het zijn nog grotere beunhazen dan ik ooit had durven vermoeden.
Henk Hofland schreef, dat hij zowel mijn ‘Vrij Nederland’ reportage over
rassendiscriminatie, als mijn artikel in de ‘Indonesian Observer’
‘uitstekend’ vond. Dat beurde me op. Hij reageerde nog niet op het Adres.

3 februari 1957 (dagboek)
‘Iman Muradi en een vriendje van hem waren deze zondag hier. Heel vrij deden ze
soms hun armen om me heen. Ze bleven beiden slapen. Wat hebben Indonesische
jongens een heerlijke manier van elkaar benaderen. Het deed me zeer sterk denken
aan Bertie, Martin, John en Erwin, die in Amsterdam met deze lichamelijke houding
tussen jongens misschien “ongezond” leken, maar hier gebeurde alles zo natuurlijk
en ongecompliceerd, zonder de minste “arrière pensée”.’

5 februari 1957
‘Tweede telegram van hoofdredacteur Rooy.
Wegens veelvuldige journalistieke contacten gij zozeer bekend als onze
medewerker dat ook in Adresactie door persbureaus als zodanig aangeduid stop
bewijs dat gij onvoldoende distantie van politiek bewaart stop handhaaf mijn
beslissing verbreking relaties.’
De heer Rooy gold en geldt in Nederland als één onzer meest respectabele
journalisten. Hoe hij het op papier kon krijgen, mij te beschuldigen van
vermenging van politiek met journalistiek, alsof beide überhaupt te
scheiden waren, ging ver boven mijn pet.87.
‘De Suwandi's gaven een afscheid dineetje. Astid zag er erg lief uit. Indro Noto
Suroto wordt meer dan Boes een echte vriend.’

87.

Later zou ook de schrijfster Reba Lewis in haar boek ‘Indonesia, Troubled Paradise’,
Robert Hale Limited, London (1962) pagina 72, mijn actie en het Adres aan de
Staten-Generaal positief bespreken.
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7 februari 1957 (dagboek)
‘Manilla Hotel’, Manilla
‘Kwam hier met een Convair van de Garuda.
Was moe en bleef de rest van de dag in bed. Ik kocht een biografie van James
Dean, geschreven door William Bast. Prijs 35 dollarcent. Je kreeg er een brochure
en foto bij. Het verschijnsel Dean blijft me intrigeren.’

8 februari 1957 (dagboek)
‘Met een strato-cruiser van de Pan American Airways vertrokken via Guam, Wake
Island en Los Angeles naar New-York. Telegrafeerde Frieda mijn komst.
Ik las het boek over James Dean uit en zond Henk Hofland vanuit San Francisco
er een brief over.’

12 februari 1957 (dagboek)
New York City, 93 Bedford Street
‘Van de airport nam ik een taxi naar het appartement van Frieda en Victoria Smith
in Greenwich Village. Vrijwel meteen kreeg ik te horen, dat ze de dag te voren nog
een telefonische scène met vader Westerman had gehad. Daarna belde de moeder
om te bevestigen, dat zij haar dochter nooit in de steek zou laten, “maar hoe kan je
bij die man blijven, die door ambassadeur Boon uit Rome werd weggestuurd”.88.
Onmiddellijk kwamen de beelden van de oneindige intriges uit Amsterdam terug,
die ik in Rome en Djakarta juist grondig had proberen te vergeten. Ik werd zó boos,
dat ik op het punt stond even snel te vertrekken als ik was gekomen. Maar Frieda
was zo zichtbaar verdrietig over alles, dat ik intens medelijden met haar had. Wat
kon zij er tenslotte aan doen, dat ik jaren vóór ik haar ontmoette mij stom genoeg
had laten manipuleren door een mesjogge mevrouw Röell. Niet dat ik me schuldig
jegens haar voelde, maar ik had “empathy” voor haar moeilijke positie tussen haar
ouders en mij. Ik wilde niet tussen hen staan, maar omstandigheden hadden hiertoe
geleid. Frieda verwachtte, dat we zouden trouwen, nu de juridische oppositie van de
ouders teniet was gedaan. We spraken er die dagen vele uren over samen.
Ik ontmoette in de late middag de Indonesische ambassadeur, Sudjarwo
Tjondronegoro en diens persattaché, de charmante mejuffrouw Rochmuljati
Wirjohatmodjo. Zij werd een vriendin, ook van Frieda. Sudjarwo, in Rechten afgestu-
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deerd in Leiden, zei me, dat hij zich voortreffelijk op het komende debat over
Irian-Barat had voorbereid. “Ik zal rustig spreken en zonder meer beginnen met de
deur voor een oplossing en overeenstemming met Nederland open laten,” zei hij.
“Maar wanneer jullie man, de heer Schurmann, de remmen los laat, dan kan hij op
mijn passende antwoord rekenen. Mijn kanonnen zijn geladen.” Deze benadering
stemde overigens overeen met wat President Sukarno tegen Emile van Konijnenburg
had gezegd bij diens bezoek de vorige maand aan Djakarta. “U bent nu persona non
grata in Uw eigen land heb ik begrepen,” voegde Sudjarwo me toe.
De eerste avond in New-York was uiterst plezierig. Frieda was aan het naaien. Ik
luisterde naar een piano-concert van Liszt op het station WQXR, het klassieke station
van de “New-York-Times”. In bed lagen we lang te praten. Frieda wilde trouwen.
Zij verlangde eindelijk naar de status van getrouwde vrouw. Ik vond ook, dat ze er
recht op had, maar ik zei haar eerlijk, dat voor mij onze relatie onherstelbaar was
beschadigd en dat ik in ieder geval op dit ogenblik niet meer echt van haar hield. Ze
begreep, dat ik eerst naar Djakarta terug moest, maar later in 1957 zou ik toch
eveneens naar New-York kunnen komen? Dan zouden we samen kunnen wonen en
elkaar de kans geven onze affectie voor elkaar terug te vinden. Ik voelde, dat zij om
tal van redenen, en misschien wel het meeste als gevolg van de breuk met haar ouders,
van me verwachtte dat ik nu de weg vrij was met haar zou trouwen. Ik stemde toe
wanneer zij bereid was te erkennen, dat ik het als een zuivere formaliteit beschouwde
en allerminst als de bezegeling van een huwelijk tussen twee mensen, die echt van
elkaar hielden. Ik beloofde te zullen terugkomen vóór het einde van het jaar.’

13 februari 1957 (dagboek)
‘Sneeuw. Ik heb geen echt contact met Frieda, maar het is allemaal te ver gegaan om
nu nee te zeggen tegen een huwelijk. Misschien, wanneer we eenmaal met rust worden
gelaten, en echt samen zijn, dat zich alles ten goede keert. Vast staat, dat we er aan
zullen moeten werken en dat het voor ons beiden de moeite waard blijft. We lieten
een bloedonderzoek doen, wat nodig is voor Town Hall.
Ambassadeur Sudjarwo gaf een lunch voor ongeveer twintig journalisten.
Ontmoette Bernard Person, Henks vriend, en Paul Sanders van “Het Parool”. Person
wilde een interview met me maken. Ontmoette eveneens de heer Van den Bo-
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gaert, persattaché van de Nederlandse Missie bij de UNO, de Pekelharing in
New-York. Hij deed wel aardig, maar ik vertrouwde niemand meer, laat staan hij
die officieel Den Haag vertegenwoordigde.
We ontmoetten vriendinnen van Frieda en vrienden uit Yale van mij. Geleidelijk
aan wenden we aan elkaar. We begonnen weer iets van plezier samen te beleven.’

15 februari 1957 (dagboek)
‘Lunch met Bernard Person. Hij bleek zeer gesteld op collega Hofland en vond
Hoefnagels - ook het incident van het dollar-biljet kwam op tafel - “stuffie”. Sukarno
beschouwde hij als een zak. Hij begreep mijn vriendelijke woorden en enthousiasme
voor de man niet. “Ik voel me persoonlijk beledigd als hij aan het woord is,” aldus
Person, “want hij behandelt zijn toehoorders als kinderen.” Ik probeerde iets uit te
leggen van wat er in Djakarta speelde. Tenslotte was Person voor het Nazi-dom naar
de V.S. gevlucht. Na me te hebben aangehoord zei hij: “Je moet straks in Amsterdam
een persconferentie geven en dit zelfde verhaal houden.”
Robert Kiek, correspondent van “De Telegraaf” probeerde me al enkele dagen te
vinden.’

16 februari 1957 (dagboek)
‘Vandaag gaan we naar de Town Hall om de aanvraag tot huwen in te dienen. Er
gaat veel door me heen. Ik zou Martin willen schrijven, dat veel mensen niet weten
wanneer zij de verkeerde vrouw huwen, maar ik ben er van overtuigd dat dit een
verkeerde stap is bij een passende redenatie. Juffouw Boekhoudt maakte in haar
brieven steeds weer duidelijk dat ik Frieda niet in de steek moest laten. Henk Hofland
zei zelfs: “wanneer het uiteindelijk mis zal gaan tussen jullie, dan zal zij zich mogelijk
als erger ontpoppen dan Röell.”
We woonden samen de première bij van “Battle Hymn” in het Capitol Theatre
met Rock Hudson, die in de zaal aanwezig was. Honderden teenagers gedroegen
zich hysterisch jegens de man die inderdaad sex-appeal heeft.’

17 februari (dagboek)
‘Zondag
Frieda ziet er lief uit vandaag. We luisterden naar Mahlers tweede symphonie
onder Bruno Walter. Rustige, vrij intieme dag.’
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18 februari 1957
‘Nam om 06.30 de Express-trein naar Boston. Op introductie van mijn vriend Volney
Hurd van de Christian Science Monitor in Parijs bezocht ik Edwin D. Canham, Editor
van dit blad, in zijn bureau. Ik wilde proberen voor de Monitor uit Djakarta te gaan
schrijven, maar hij ging er niet op in. Na een wandeling op de Harvard campus nam
ik de express terug naar New-York.’

19 februari (dagboek)
‘Vanmorgen zeiden wel allebei tegen de gemeentehuisklerk Thomas A. Lenane “I
do” en de ceremonie aan Chambers Street was letterlijk in luttele minuten voorbij.
Ik lunchte hierna met Frieda ergens en toen gingen we uit elkaar, omdat ik het
interview met Person moest hebben en om 20.00 uur aan een diner in het Plaza Hotel
moest aanzitten, dat werd gegeven door de leider van de Indonesische delegatie naar
de Algemene Vergadering van de U.N.O. dr. Abu Hanifah. Person was tevreden met
mijn antwoorden, maar stelde achterdochtige vragen. Hij verzekerde me het gesprek
eerst naar Hofland te zullen zenden, en indien het “Handelsblad” het niet nam, zou
het naar de H.P. gaan.’
Waar het dus 2 maart 1957 over bijna een hele pagina zou verschijnen.
‘Wie zit achter het adres-Oltmans’ stond in de kop. ‘Reis wordt door
Djakarta gefinancierd’ in nog grotere letters over de hele pagina. Dat
‘Djakarta’ het blad ‘De Nieuwsgier’ was, zou de lezer pas later ontdekken,
terwijl het natuurlijk een opzettelijke verdachtmaking was, om te
suggereren, dat er anderen dan Drost en ik achter het Adres aan de
Staten-Generaal zouden hebben gezeten. En dan te bedenken, dat Person
in die tijd de schappelijkste en professioneelste van de Nederlandse
journalisten in New-York was.
Robert Kiek probeerde me in het Plaza-Hotel tot een gesprek te dwingen.
Ik weigerde dit in alle standen. Dit ergerde hem. ‘U gedraagt zich alsof u
een belangrijke man bent of een minister.’ ‘Waarom belt u mij dan drie
maal om mij te ontmoeten?’ vroeg ik en liep door. Dit incidentje zou op
27 februari het volgende door Kiek geschreven verhaaltje in ‘De Telegraaf’
brengen: ‘Bij de V.N. geaccrediteerd als correspondent van “De
Nieuwsgier” te Djakarta loopt rond de heer (expres niet: de journalist)
Willem Oltmans, aan wiens flirten met Sukarno in deze krant onlangs
aandacht werd besteed. De heer Oltmans draagt een lintje in het knoopsgat,
een rood knoedeltje op een geel streepje stof.’
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En tot slot: ‘De drager van de huisorde van de Onbekende Italiaan bleek
niet bereid de naam van de familie te noemen of andere details te onthullen.
Dat deed de glorie ernstig schade.’ (getekend Stan Huygens). Nederland
en Indonesië streden in de U.N.O. over Nieuw-Guinea en ziehier waar
‘De Telegraaf’ zich bij gebrek aan beter mee bezig hield.

22 februari 1957 (dagboek)
‘Vandaag publiceerde ik een ingezonden brief in de invloedrijke ‘New-York-Times’,
waarin ik aandacht vroeg voor het Adres aan de Staten-Generaal van honderden
Nederlanders in Indonesië en tevens een aantal van professor Drost's argumenten
herhaalde. Het was me namelijk opgevallen, dat de toenmalige Albert Besnard van
de ‘Times’, Robert Aura Smith, net zo achter liep als de meeste zogenaamde
Indonesië-redacteuren in Nederland. Ook John Forth Amory kwam in zijn boek
‘Around the edge of war’ tot de conclusie, dat deze Robert Aura Smith jarenlang
met ongelukkige hoofdartikelen over Indonesië en Nieuw-Guinea een negatieve trend
monopoliseerde. Tijdens het diner van dr. Abu Hanifah had ik reeds de degens
gekruist met de ‘New-York-Times’ man, Michael James, toen hij me toevoegde:
‘Wat u schijnt voor te staan is een verschuiving van het internationale recht ten gunste
van Nederlands-Indonesische public-relations.’ ‘Ach, collega,’ zei ik, ‘wat jullie
doen is bij monde van Bernard Kalb sensatie verhalen verspreiden als over de brief
die Minister Abdulgani mee naar Washington zou hebben genomen.’ ‘Beschouwt U
dit dan als geen nieuws?’ aldus James. ‘Zeker, maar er behoeft niet vier maal over
te worden geschreven ten koste van zovele andere berichten die over Indonesië
vandaag aan de dag zouden zijn te melden.’ Ik voegde er aan toe: ‘Waarom schreef
Kalb niet over het Adres van Nederlanders in Djakarta aan de Staten-Generaal? Dat
was toch zeker nieuws? Nu heb ik dit nieuws in een brief aan jullie krant moeten
doorgeven.’89. Door deze schermutseling tijdens het diner maakte ik een nieuwe
vriend, de Indonesische ambassadeur in Washington D.C., Mukarto Notowidigdo.
Miss Rochmuljati zei daarentegen: ‘Ik ben bezorgd over je. Je viel de “Times” zo
krachtig aan. Ik denk, dat je je eigen positie erdoor hebt verzwakt, ook al was James
kennelijk nergens meer.’ Het oude liedje: iedereen, zowel aan Indo-
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Bernard Kalb en Hans Martino waren in Djakarta boezem-vrienden. Het was overduidelijk,
dat Martino collega Kalb had overtuigd niet over ons Adres te schrijven.
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nesische als Nederlandse zijde, babbelde altijd weer over eigen belang versus het
belang van de zaak waar het om ging: namelijk een vreedzame regeling van het
geschil over Irian-Barat. Wat was de taak van de journalist: het smeulende vuur
helpen aanwakkeren óf naar lichtpunten en openingen helpen zoeken om tot een voor
alle partijen bevredigende oplossing te komen?
Intussen had ik een aantal zittingen in de Verenigde Naties, bijvoorbeeld over
Kasjmir, bijgewoond. Ik beluisterde de Indiase Minister van Buitenlandse Zaken,
Krishna Menon. Hij kwam binnen, leunend op een stok. Een dokter was nabij met
medische apparatuur. Soms wond hij zich dermate op, dat hij onwel werd. Hij scheen
een reputatie te hebben in het houden van lange redevoeringen. Hij leek me inderdaad
erg geëmotioneerd. Michael James van de ‘Times’ verliet ostentatief de perstribune.
Ik bleef. Ik wilde de figuur Menon in me opnemen. Een persoonlijkheid, zo duidelijk
in Engeland gevormd, vol humor ook. En dan zei hij weer iets, impulsief, recht voor
zijn raap, betrapte zich op de mogelijkheid de secretaris-generaal, die naast de
voorzitter zat, te hebben gebruskeerd, en vervolgde: ‘I am sorry if Mr. Dag
Hammerskjöld is embarrassed by my remark.’ Ik had Menon eerder in de ‘delegates
lounge’ geobserveerd en constateerde, dat hij zijn secretarissen en assistenten als
‘slaven’ behandelde. Maar hij bleef dus de protegé van Nehru.’
‘Beste Wim,
Zéér gelukgewenst met jullie huwelijk... Verder ben ik eigenlijk razend op je, en
wel omdat je mij niet bijtijds hebt laten weten, dat je uit Indonesië bent vertrokken.
Ik heb je daar nog een brief geschreven met enig nieuws over Hans Beynon en
anderen. Ik zou het niet prettig vinden als anderen die gingen open maken en lezen.
Vanmorgen belde ik Mathieu Smedts. Ook hij was verrast, dat je niet meer in Djakarta
was. Ik heb zojuist je voorpagina artikel over het Adres aan de Staten-Generaal in
“Vrij Nederland” gelezen en vond het uitstekend.90. Smedts had er een stukje boven
gezet, waarin hij zich enigszins van je distantieert, volkomen onnodig volgens mij,
maar je weet niet hoe voorzichtig je hier (over Nieuw-Guinea) moet zijn. Overigens
is dit artikel van je natuurlijk het soort stukken, dat hier nodig is. Ik was er toevallig
bij toen Albert Besnard er door Van Baarsel op

90.
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werd geattendeerd. Hij verdween spoorslags naar zijn kantoortje om zich op een en
ander te beraden.’
Henk (Hofland)
Ontmoette in de wandelgangen van de U.N.O. Michael James. ‘Hoe vond je mijn
brief in jullie blad?’ vroeg ik. ‘Wacht maar,’ zei hij,’ jouw regering gaat er op
antwoorden.’ ‘Denk je dat?’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het zeker.’91.

23 februari 1957 (dagboek)
‘Robert Kiek meldde in “De Telegraaf”: “Aanval op Nederland in de
New-York-Times: Ingezonden brief van journalist”. Kiek kraakte mijn werk,
bedoelingen en persoon steeds verder op oneerlijke wijze af, zoals door zijn
hoofd-redactie werd verwacht.’
Er voltrok zich een belangrijke wijziging in de Indonesische revolutie van
1957. President Sukarno ondernam de eerste pogingen om zijn concept
van ‘geleide democratie’ ingang te doen vinden. Jarenlang had hij
gefilosofeerd over een authentieke Indonesische vorm van democratie.
Hij geloofde niet in de westerse import en de versplintering van nationale
kracht in tientallen partijen en mini-partijtjes. Bij de eenvoudige
meerderheidsdemocratie, aldus Sukarno springen altijd 51 burgers een gat
in de lucht van blijdschap terwijl 49 anderen met zure gezichten naar huis
gaan. Sukarno wilde terug naar de eeuwenoude specifieke Indonesische
modus operandi, het musjawarah en het mufakat. Sedert duizend jaar waren
de dorpshoofden in vergadering bijeen gekomen, waarbij een ieder in de
gelegenheid werd gesteld het zijne te zeggen. Over en weer trachtte men
elkaar voor elkaars standpunt te winnen. Langdurige debatten, waarbij een
ieder water in zijn wijn deed, het musjawarah, liepen dan uit op
overeenstemming, mufakat. Op die manier, meende Surkarno, zou men
de nationale eenheid bereiken, wanneer iedereen tevreden naar huis zou
gaan, wanneer niemand een absolute overwinning zou hebben geboekt.
‘Leiderschap,’ aldus Sukarno in zijn autobiografie, ‘is bij dit soort
democratie het voornaamste ingrediënt.’ Bij krachtig leiderschap zou men
steeds in staat blijken een algemeen aanvaardbare synthese te vinden. De
leider fungeerde als een soort chef-kok. Hij zou een lepel van de meningen
van A. nemen. Er een theelepel van de opinies van B. aan toevoegen. Dan
nog een vleugje achterdocht
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van C. of D. en het recept zou gereed zijn. Men diende de soep dan nog
een half uurtje te laten sudderen alvorens zij gaar zou zijn. Daarom zou
de leider dan tegen de omstanders zeggen, ziehier, dierbare broeders en
zusters, uw maaltijd is gereed, ik hoop dat het u zal smaken. ‘Dit,’ zei
Sukarno, ‘noem ik een functionerende democratie. Tenslotte heeft een
ieder aan het uiteindelijk besluit zijn stem verleend. Iedereen heeft een
woordje kunnen meespreken. Het is eenvoudig belachelijk dit systeem
klakkeloos communisme te noemen...’
Men stond in Indonesië in 1957 aan de vooravond van nieuwe verkiezingen.
In een toespraak tot studenten zei Sukarno die dagen: ‘Vanavond droom
ik van een samenkomen van alle politieke partijen, die zouden besluiten
hun politieke organisaties te begraven.’ Na de opheffing van alle
organisaties zou men alsnog kunnen besluiten tot een één-partijstelsel, een
massabeweging of een meer-partijenstelsel. ‘Ik heb de ziel van een
democratisch liberalist,’ riep hij uit, ‘maar ik wens voor ons land een
geleide democratie!’
Het hoge woord was er uit. Geleide Democratie. Niemand wist precies
wat de grote Bung bedoelde. ‘Wil onze Sukarno een dictator worden?’
schreef het gematigd Islamitische blad ‘Abadi’. Het nationalische
‘Merdeka’ vroeg zich af: ‘Wil Sukarno een Egyptisch systeem, een Sovjet
systeem of een Jugoslavisch systeem?’ De journalist Adinegoro, die
Sukarno's reis naar de Sovjet-Unie en China in 1956 had meegemaakt
schreef: ‘Ik heb de indruk gekregen, dat Sukarno ervan is overtuigd geraakt,
dat het westerse kapitalistische systeem voor ons geen toekomst heeft. Hij
wil in Indonesië een socialistische samenleving invoeren.’ Er was in
Indonesië een nationale discussie op gang gebracht over de voor- en
nadelen van de westerse vorm van democratie voor een land midden in
een historisch revolutionaire omwenteling als in Indonesië.
Uitgerekend op 22 februari 1957 had President Sukarno dus nog eens in
een redevoering ‘de geïmporteerde Westerse democratie’ veroordeeld en
de vorming, van wat hij noemde, ‘een gotong-rojong kabinet’
aangekondigd. Er moest een ‘Dewan Nasional’ (Nationale Raad) komen,
waarin alle functionele groepen uit de samenleving zouden worden
vertegenwoordigd. ‘Alle mensen van de Indonesische familie zullen
voortaan van dezelfde tafel eten.’92. Bernard Kalb van de ‘New-York Times’
haastte zich de uitspraken van Bung Karno in zijn blad te ver-

92.

‘Indonesian Communism’, Arnold Brackman, Frederick Preager, New York (1963)
page 233.

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

230
melden, met verhuld en niet verhuld een toon van ‘de Indonesische
president is op weg de communistische toer te gaan maken’. De ‘timing’
was inderdaad slecht, want het Nieuw-Guinea debat in de U.N.O. stond
er aan te komen.

25 februari 1957 (dagboek)
‘Vanavond hield ik een impromptu redevoering voor de Southeast-Asia Association
over het conclict rond Nieuw-Guinea. De andere spreker was ambassadeur
Gunewardene van Ceylon. Vaz Dias van de N.R.C. was er bij aanwezig, een oudere
man met een baard, totaal bevooroordeeld in alle opzichten.
William Oatis van de Associated Press zei me na afloop: “Jouw inzichten kennende
vond ik je zeer objectief.” Bernard Person: “Je was rustig en weloverwogen, maar
je maakt je natuurlijk steeds onmogelijker bij de regering.” Daar had je het weer:
naar mijn mening zit een journalist bij een dergelijke overweging er falikant naast.’
28 Februari 1957 nam de Politieke Commissie van de Algemene
Vergadering van de U.N.O. een ontwerpresolutie aan met 40 tegen 25
stemmen om goede diensten aan te bieden in het Nederlands-Indonesische
geschil over Irian-Barat. Ik volgde de debatten twee dagen op de voet en
zal er hier niet over uitwijden. Er is voldoende over geschreven. Eén van
de publikaties, die in dit verband op mij de meeste indruk heeft gemaakt
was “Nieuw-Guinea, Wereldprobleem”93. van professor mr. B.V.A. Röling.
Hij schreef het werkje later in 1957 op de boot terug naar Holland, nadat
hij als lid van de Nederlandse delegatie een Nieuw-Guinea debat in
New-York had bijgewoond. Hij was diep verontwaardigd over de politiek
van Luns en de zijnen. De minister op zijn beurt zag kans als repressaille
de benoeming van Röling als hoogleraar in Leiden tegen te houden. Niet
Luns diende in New-York het belang van het koninkrijk, maar Röling, die
hoopte met zijn boekje de publieke opinie ten gunste van het landsbelang
te kunnen beïnvloeden.
(dagboek)
‘Terwijl op 28 februari de stemming over een Nieuw-Guinea resolutie in het
gebouw van de Verenigde Naties aan de gang was, bevonden Frieda en ik ons al in
Carnegie Hall om naar Rudolf Serkin te luisteren, in het 4de piano concert van Beet-
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hoven met Dimitri Mitropoulos.’

1 maart 1957 (dagboek)
‘In het Barbizon Plaza Hotel had ik vanmorgen een ontmoeting met mevrouw Mieke
Bouman, de advocate van de in Indonesië overleden gevangene Leon Jungschlager.
Ook de heer Bouman was aanwezig. Ik wilde haar interviewen voor “De Nieuwsgier”.
Ze noemde in ons gesprek de ex-Nederlandse inspecteur van politie, Van Kleef, die
zich had aangesloten bij de terreur-groep Darul Islam, “een zwarte Indo”, en zij
omschreef de Indonesische Officier van Justitie, Sunarjo als “die aap, die nu ook
hier in New York rondloopt”. Het echtpaar zag Sukarno “als de kwade pier en een
communist” en men schermde met Hatta en Sjahrir als de werkelijke vrienden van
Nederland. “Sukarno gedraagt zich als Hitler, mijnheer Oltmans. Wanneer Indonesië
zich anders gaat gedragen, zal Den Haag ook anders reageren”. Daarom ook dienden
alle Nederlanders achter de regering en haar beleid te staan. Ze hadden het boek van
Hans Beynon gelezen, maar vonden hem een idealist, evenals mij, om te geloven,
dat Schmidt ooit vrij zou komen. Ze vonden Paatje Ritman, de hoofd-redacteur van
“De Nieuwsgier” “een vuile landverrader”. Ik herinnerde me slechts de foto, van
mevrouw Bonman op Soestdijk om geridderd te worden door koningin Juliana en
prins Bernhard. Ik begon te denken, dat het eerder een gunstig teken was, wanneer
je in Holland niet werd gedecoreerd.’

2 maart 1957 (dagboek)
‘Robert Kiek meldde in ‘De Telegraaf’, dat ik het echtpaar Bouman in New-York
had ontmoet. Deze verslaggever liet geen gelegenheid voorbij gaan over mij nieuwe
insinuaties te publiceren. ‘De Boumans hebben weinig woorden voor het gesprek
met Oltmans. Men kan er uit opmaken, dat de Bonmans deze Willem Oltmans een
weinig zeggende jongeman vinden, waaraan ieder woord besteed een woord teveel
is: “Geen partij”.’
In Djakarta heb ik later in een brochure, uitgegeven door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, getiteld ‘Subversive Activities in Indonesia’, de
Jungschlager en Schmidt affaires er in Djakarta's versie op nagelezen. Ook
werd me toen eigenlijk de zogenaamde Andi Azis affaire, rond mijn
hockeyvriendje van het Baarns Lyceum, voor het eerst duidelijk. Ook het
boek van
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Beynon kwam voor mij toen in een ander licht te staan. Samuel Butler
heeft eens gezegd: ‘Het grote publiek koopt haar opinies, zoals ze hun
vlees bij de slager halen. Zo komen ze ook aan hun melk aan de hand van
het principe, dat de melkboer altijd nog goedkoper is dan er zelf een koe
op na te houden.’ Zelden besefte ik zo grondig hoe eenzijdig we in de
vaderlandse pers over Indonesië werden geïnformeerd.’
‘Henk Hofland zendt me een nieuw hoofdredactioneel commentaar uit
‘De Telegraaf’. De titel: ‘Het Woelratje’; dat was ik dus. Eerst werd
herinnerd aan een eerder commentaar, dat ik me in Djakarta ‘onder de
financiële vleugelen van de Republiek’ had gesteld. Men vervolgde:
‘Sindsdien heeft hij zijn activiteiten uitgebreid. Hij vertoeft thans als
correspondent van een Indonesisch dagblad (Nederlandstalig werd
opzettelijk weggemoffeld) in de V.S., stuurt als Nederlander brieven aan
Amerikaanse kranten en tracht voor de Amerikaanse radio te komen, een
en ander gedeeltelijk met succes. Wordt het geen tijd aan deze activiteiten,
die bedenkelijk op landverraad lijken, een einde te maken? De Nederlandse
regering kan zodanige maatregelen nemen, dat een ieder weet waar hij
aan toe is. En dan kan het misschien ook niet meer gebeuren dat een
Nederlands (!) weekblad (Vrij Nederland)94. op pagina één een artikel van
Willem Oltmans plaatst, waarin deze onder andere beweert, dat de
persattaché van de Nederlandse diplomatieke missie in Djakarta hem
zonder dit te beseffen op de gedachte van een Nederlands protest uit
Indonesië over het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea aan de hand
deed.’
Het was duidelijk, dat ‘De Telegraaf’, die in 1956 met mij had gebroken,
zoals Stokvis zelf zei, ‘omdat ik U niet in de hand heb’, nu verwoede
pogingen ondernam om mijn verbondenzijn aan V.N. publiekelijk te
compromitteren. Dat zou, ware het gelukt - maar Mathieu Smedts liet zich
toen niet intimideren - hebben betekend, dat ik mijn laatste lijntje naar de
vaderlandse pers zou hebben verspeeld. Dan zouden Luns c.s. er in zijn
geslaagd mij helemaal monddood te maken.
Intussen schreef ik vanuit New-York een reeks soms lange reportages en
artikelen voor ‘De Nieuwsgier’.
De nacht van 3 op 4 maart bracht ik door met praten bij de schrijver
William Bast, de jongen die enkele jaren met James Dean had
samengewoond in New York, toen Dean daar voor acteur studeerde. Hij
had het boek geschreven, dat ik tijdens de
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vlucht van Honolulu naar New-York, ademloos had uitgelezen. We
ontmoetten elkaar bij ‘Downey's’, waarna we naar zijn flat gingen, waar
we tegen 23:45 aankwamen. Hij schonk wijn en legde een haardvuur aan.
(Ik had Bill via zijn uitgever opgespoord.)
Met Frieda was ik eerder naar de Dean-film ‘Giant’ geweest, die een
teleurstelling was. Bill zei: ‘De mooiste gedeelten van Jimmy's acteren
eindigden in die film op de vloer van de montagekamer. George Stevens
wilde toen Rock Hudson de voornaamste kans geven, die op dat moment
een eigen film-maatschappij was begonnen.’
We spraken lang over James Dean en Bill's relatie met de acteur. Zoals ik
vermoedde was deze dus niet volledig in het boek aan de orde gekomen.
In 1957 was het publiek nog niet rijp voor het aanvaarden van details over
intieme vriendschappen tussen jongens. Zachtjes op de achtergrond speelde
Bill platen van Harry Belafonte en Resphigi's ‘Pines of Rome’. Om 04:45
nam ik een taxi terug naar het appartement van Frieda en Victoria. Ik
schreef: ‘Bill is a wonderful guy. I noticed that he was really sincerely
emotional about things. I left behind a guy, who is very fond of his younger
step-brother. I hope, he will make it as a writer.’95.

4 maart 1957 (dagboek)
‘Capital Airlines, vlucht 271 (Viscount)
New-York-Washington D.C.
Het is schitterend koud weer met een blauwe lucht. Frieda is verdrietig en ik begrijp
het best.
Ontmoette de Nederlandse persattaché op de ambassade van de heer Van Roijen,
J.A. van Houten. Hij praatte goed, dat ambassadeur Schurmann in New-York me
niet had willen ontvangen, want “het maakt toch een vreemde indruk dat U als
Nederlander voortdurend in gezelschap van Indonesiërs wordt gezien”. Ook betreurde
hij, dat ik Pekelharing in “Vrij Nederland” had genoemd, “want hij is een goede
vriend van mij”. Wat hem scheen te verbazen was, dat ik terug ging naar Djakarta.
Lunchte in de Washington Press Club met Joe Borkin, de Amerikaanse
Sukarno-adviseur, die ik in Italië had ontmoet. Hem in “Elsevier” te noemen had hij
als verraad beschouwd. “U zat anders nogal openlijk in de Pers Club in Rome over
Uw positie bij Sukarno te spreken,” antwoordde ik. Hij liet
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het onderwerp vallen. Het gevolg was echter geweest, dat ambassadeur Van Roijen
via een diplomatieke correspondent van “Time” hem had benaderd voor een gesprek,
maar daar was hij nog steeds niet op ingegaan. Verder wijde hij uit over een boek,
dat hij had geschreven tegen kinine-monopolies. Ik zei hem, dat mijn moeders vader,
Ir.H. van der Woude, zo'n monopolist was geweest als één der grondleggers van het
A.C.F. chemische concern in Maarssen. Die mededeling overrompelde hem voor
een moment, maar hij raasde spoedig weer over zijn stokpaardje door.’

5 maart 1957 (dagboek)
‘Willard Hotel’, Washington D.C.
Ontmoeting met ambassadeur Mukarto op de Indonesische ambassade aan
Massachusetts Avenue. Hij sprak vriendelijk over minister Luns uit de tijd dat zij
elkaar kenden, toen beiden tweede man bij de Missie aan de U.N.O. waren. Toen
later Mukarto minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië was, deed Luns een
keer Djakarta aan en had een lijstje meegenomen van vijftien wrijfpunten tussen
beide landen. Eén er van was, dat Indonesië wapens had geconfisqueerd, die zich
aan boord van een Nederlands schip hadden bevonden. ‘Hoeveel wilt U, dat wij
Nederland hiervoor betalen?’ had Mukarto gezegd. Alle vijftien geschilpunten waren
in één uur weggewerkt, aldus Mukarto. ‘Dan stond Nieuw-Guinea er zeker niet op,’
zei ik. De ambassadeur glimlachte. Namens hoofdredacteur Hafas van ‘De
Nieuwsgier’ kon ik twee cheques opnemen op de Indonesische ambassade, van 200
dollars en van 233,74 dollars. Mijn ticket terug naar Djakarta zou door de krant in
New-York worden geregeld. Het leek me, dat Robert Kiek van ‘De Telegraaf’ er
heel wat voor over zou hebben gehad te kunnen bewijzen, dat ik deze bedragen nu
voor het eerst uit een Indonesische ambassadekas ontving.
Bij thuiskomst in New-York vond ik een brief van Hofland: ‘Zoals je misschien
weet wordt “Vrij Nederland” gefinancierd door “Het Vrije Volk” en “Het Parool”.
Die laatste krant is werkelijk niet bang voor een ruzie, maar het “Vrije Volk” is de
officiële krant van de Partij van de Arbeid, dus van een deel van de regering.
Misschien weet je ook, dat een groot deel van de afgevaardigden van de P.v.d.A. in
de Tweede Kamer er fel tegen is Nieuw-Guinea op het ogenblik met Indonesië te
bespreken. Wanneer V.N. hier nu jouw spreekbuis wordt, komt Smedts op den duur
in een moeilijke positie. Gisteren
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sprak ik uitvoerig een journalist van “Het Vrije Volk”, Velleman, die weliswaar een
sukkel is, maar niettemin iets op die krant heeft weten te bereiken, en dus op de
hoogte is van de stemming in de hogere lagen daar. Mijn indruk was, dat er een zeker
scepticisme tegen Smedts bestaat. Van Smedts zelf heb ik altijd het gevoel
overgehouden, dat hij niet te ver buiten zijn P.v.d.A. boekje kan gaan. Conclusie: bij
wat je schrijft, zou je dus voortdurend rekening moeten houden met de positie van
Smedts tegenover zijn orthodox-socialistische raad van bestuur. Ik heb er geen
bewijzen voor, maar het zou me niet verbazen, als Smedts op een gegeven ogenblik
tegen je zei, dat hij je stukken niet meer kon drukken, niet omdat hij dat zelf niet zou
durven, maar gewoon omdat ze het hem niet meer zouden toestaan van hogerhand.
Het kan natuurlijk allemaal ook wel loslopen. Ik schrijf je dit alleen, zodat je weet
op welke mogelijkheid je je moet voorbereiden.’
Wanneer ik deze brief nu in 1985 teruglees, moet ik benadrukken, dat ik
inderdaad van de vaderlandse verhoudingen, zowel in de politieke als de
journalistieke arena, maar weinig afwist. Hofland, die naar zijn vijfde jaar
op de redactie buitenland van het ‘Algemeen Handelsblad’ in Amsterdam
toewerkte, had zich zonder twijfel een belangrijke expertise in deze sector
verworven. Zijn waarschuwing in zake Smedts en diens onvermijdelijke
relatie tot partij-bonzen was in hoge mate à propos. De vraag is: zou ik,
indien ik Hoflands kennis van zaken had gehad anders hebben gehandeld
of anders hebben geschreven? Ik weet wel zeker van niet. Eigenlijk was
het een voordeel om minder van het Hollandse gedoe te weten en me dus
minder snel van mijn koers te laten afbrengen door het gezapig betweterige,
irritante gepruts van politiek Den Haag. En in 1985 herhaalt zich
doodgemoedereerd, alsof het allemaal nieuw is, het internationale
dilettantisme van een nieuwe generatie politieke jongens van stavast ter
gelegenheid van het dekolonisatieproces in Suriname. Vervang Sukarno
door Bouterse en je bent er.
Henk Hofland vervolgde in zijn brief van 28 februari 1957:
‘Gesteld nu dat je straks geen toegang meer zou hebben tot V.N., dan blijven over:
“Het Parool” en “De Groene”. Het standpunt van “Het Parool” is, dat we vlug van
Nieuw-Guinea af moeten, maar het niet moeten overdragen aan Indonesië’. Ze
bepleiten een trustee-ship onder de U.N.O. Zoals
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gezegd, ze durven wel wat (denk maar aan de kamerheer Van Maasdijk geschiedenis),
maar er zitten ook een paar dolle mannen, met name Frans Goedhart, alias Pieter 't
Hoen, die een paar jaar geleden een uiterst extremistische en vijandige Open Brief
aan Sukarno heeft geschreven. Je weet nooit hoe deze mensen zullen reageren.
‘De Groene’ heeft een zeer redelijk hoofdartikel over het Adres aan de
Staten-Generaal geschreven, het redelijkste wat er hier is verschenen. Ze zouden
ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in een ontmoeting met je. Ik heb een zekere goodwill
bij Davids. Ik zal hem een dezer dagen misschien peilen wat ze denken. Wees niet
ongerust: ik doe het uiterst voorzichtig, als ik het doe. Het bezwaar van de ‘Groene’
is, dat hij bij veel mensen in een kwade reuk staat vanwege beweerd
cryptocommunisme.
‘De Telegraaf’ is buiten zichzelf. Heeft dus dat hoofdartikeltje gehad, getiteld ‘Het
Woelratje’ en een stukje over je Paléologue-lintje. Bernard Person schreef me
trouwens: ‘Oltmans is mijns inziens een onverstandig heethoofd en een gevaar voor
zichzelf.’
Hofland vervolgde, dat hij mijn aanval in ‘De Nieuwsgier’ op Planten en Besnard
had gelezen.
‘Ik weet, dat Besnard de eerste is geweest, die persoonlijke en onbehoorlijke
argumenten tegen je heeft gebruikt in het hoofdartikel tegen het Adres. Ik kan mij
verdomd goed voorstellen, dat je hem zo hard mogelijk van repliek wilde dienen,
maar het verpest de stemming bij mensen, die je nog nodig zou kunnen hebben. Ik
weet zeker, dat niemand in Nederland, dat wil zeggen geen enkele journalist, het
leuk zal vinden, als je je keert tegen een krant, waar je vroeger hebt gewerkt en waar
je nog een hoop vrienden hebt zitten.96. Volgens mij is het ook in je nadeel er een
persoonlijke kwestie van te maken. Zolang alléén de andere partij persoonlijke
argumenten gebruikte, kon jij voor je zakelijke bewijsvoering op een redelijke
hoeveelheid steun rekenen. Maar veel mensen zullen aan jouw zakelijke motieven
gaan twijfelen, zodra je op persoonlijke kwesties ingaat.’
Zond Henk een telegram, dat ik vrijdag in Amsterdam zou zijn op doorreis naar
Djakarta.’

96.
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sedert 1955 permanent achter me had laten liggen.

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

237

14 maart 1957 (dagboek)
‘Vijf dagen in Nederland was te kort. Zag mijn grootmoeder Poslavsky, lunchte bij
mejuffrouw Buringh Boekhoudt in Baarn, bracht veel tijd door met Hofland en Mimi,
met John van Haagen en Greet, hij was terug uit Biak, met Albert Hilverdink, en
vele anderen. Mathieu Smedts van V.N. was slechts geïnteresseerd in niet-politieke
reportages van mijn hand, vertelde hij me. De Iraanse olie, wanneer ik naar Teheran
ging, was prima. Ik ontmoette de heer Alberts van ‘De Groene’ die kennelijk met
mijn werk sympathiseerde, maar daar bleef het bij. Roethof van de N.R.C. herhaalde,
dat hij het niet met het Adres eens was geweest, maar we gingen als collega's uit
elkaar. Dr. van Wijk, hoofdredacteur van ‘Het Vaderland’ ontving me vriendelijk
en betreurde dat aan mijn werk een abrupt einde was gekomen. De heer Koets van
‘Het Parool’ ontving me samen met medewerker Peereboom. Koets zei van
Indonesiërs zelfs berichten te hebben ontvangen, dat zij de Adres-actie onsympahtiek
hadden gevonden. ‘Dat is niet waar,’ antwoordde ik, ‘er is altijd een loslopende idioot
te vinden, die zoiets zegt of denkt.’ Koets werd boos: ‘Weest u nu niet eigenwijs.’
Hij wilde geen politieke onderwerpen hebben, maar ‘andere reportages kunt u ons
vrijblijvend sturen’. Met Friso Endt sprak ik over de koningshuiskwestie en de affaire
Van Maasdijk, waar kennelijk geen nieuwe ontwikkelingen waren te verwachten.
De doofpot werd hier effectief gehanteerd.
John van Haagen ging in een gesprek onder vier ogen diep in op het vraagstuk
Frieda. ‘Ik heb vreselijk veel medelijden met Frieda,’ zei hij, ‘wanneer jij nu, na alles
wat zij voor jou heeft over gehad, niet van haar zou houden.’ Ik vertelde hem, dat ik
luttele dagen na ons formele ‘huwelijk’ in New-York had geschreven: ‘Frieda heeft
de gewoonte om er bij het opstaan uit te zien als een huisvrouw, geen kleur,
doodsbleek, haast unpleasant. Het zal nooit meer goed komen tussen ons. Ik kan me,
na alles wat er is gebeurd op dit punt onmogelijk forceren. Ik voel wezenlijk niets
meer. I like her very much, but I do not love her anymore.’ John luisterde stil en ik
hoorde hem denken. ‘Ze zegt wel, dat ze alles voor me heeft opgegeven, en dat heeft
ze ook gedaan, maar begrijp je me wanneer ik je zeg, dat ze me op geen enkele manier
meer bereikt? Het is of ik van binnen afgesloten ben voor haar. Ik geloof haar niet,
omdat ik denk en voel, dat ze in wezen heel ver van me af staat en eigenlijk niets
van me begrijpt. Ik heb met jou geen seks, met Bertie geen seks, met Martin geen
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seks, met Erwin geen seks, maar wanneer ik met jullie samen ben gaan altijd weer
nieuwe werelden open en voel ik ook geen lichamelijke afstandelijkheid tussen ons.
Bij Frieda, ondanks dat we soms veel plezier hebben en ook wel lief voor elkaar zijn,
bestaat niets van dit alles. Sorry, maar zou ik dan seks met Frieda moeten hebben,
omdat we nu staan ingeschreven bij de burgerlijke stand, terwijl ik niet voel, dat ik
dat met haar zou moeten doen? Tot 14 april 1955, onze oorspronkelijke huwelijksdag,
was er al veel gebeurd, maar op dat moment was ik nog heilig besloten Frieda tot
mijn vrouw te maken. Daarna werd alles systematisch vernield.’
John: ‘Maar waarom ben je dan in godsnaam in New-York met haar getrouwd?’
‘Het was haar liefste wens,’ antwoordde ik. ‘Omdat ze verwachtte, dat je eindelijk
met haar naar bed zou gaan.’ ‘Nee, want ik heb haar eigenlijk vanaf dat we elkaar
kenden steeds op het hart gedrukt, dat ik nooit de liefdesdaad zou bedrijven, wanneer
ik niet echt en met mijn hele hart voelde dat die onvermijdelijk was geworden. Wat
we in New-York elkaar beloofden was om elkaar voorlopig trouw te blijven, om aan
het einde van 1957 samen te gaan wonen in de V.S. en er aan te werken de opgelopen
psychische averij geleidelijk aan te herstellen, omdat dan de seksuele sluizen
misschien van zelf open zouden gaan.’
Bij de K.L.M. in Den Haag sprak ik met Emile van Konijnenburg. ‘Om zaken te
kunnen doen zeg ik je liever de waarheid. De heer Zeeman van de Nederlandse
Handels Maatschappij heeft zorgen om jou. Hij vond het Adres eigenlijk te fel en
niet objectief genoeg.’ ‘Dat moet hij dan maar eens aan Professor Mr. Dr. P.N. Drost
zeggen, niet aan mij. We deden ons best. Hij deed helemaal niets, behalve cheques
uitschrijven.’ Konijnenburg beklaagde zich er ook over, dat te weinig vooraanstaande
personen in Djakarta hadden meegedaan. ‘Achttien hoogleraren, dat noem ik nog al
iets.’ ‘Ja, maar van de zijde van het zakenleven hadden jullie meer steun moeten
krijgen.’ ‘Maar die heren werden van hieruit carrément verboden om te tekenen door
hun opper-bazen,’ riep ik verontwaardigd uit. ‘Had je van Meeteren van de K.P.M.
bijvoorbeeld geprobeerd?’ ‘Hemeltje, er zitten 44.000 Nederlanders in Indonesië.’
‘Ja, maar professor Drost staat bovendien bekend als een zuiplap, die soms geen
tentamen kan af nemen, omdat hij een glaasje teveel op heeft.’ Deze burgerlijke,
typisch Hollandse achterklap maakte me razend. Het scheelde een haar of ik was
opgestaan. Enkele weken lang zag ik professor Drost iedere dag in Djakarta,
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soms tot diep in de nacht, geen enkele keer zag ik hem drinken buiten acceptabele
proportie's.
Ik was misselijk van al het Hollandse gedoe, dus belde ik de protocol-officier van
de Indonesische diplomatieke missie in Den Haag, Lex Behitu, en ging bij hem eten
en bleef bij hem slapen om bij te komen.
Voor het eerst sprak ik Ir. Hein Vos, eerste kamerlid voor de P.v.d.A., een
ontmoeting welke Mathieu Smedts vermoedelijk had gearrangeerd om zijn eigen
positie binnen het partijbestuur te versterken. Vos was een oud-minister en een man
met visie, ook op de verhouding met Sukarno en Indonesië. We zouden elkaar over
de jaren dikwijls zien en spreken. Zijn politieke invloed was echter niet groot meer.
Ik bezocht Sima Sastro Pawiro, mijn tweede grootmoeder, en legde op haar verzoek
witte seringen op het graf van mijn grootvader, Ir. Willem Oltmans.

15 maart 1957 (dagboek)
‘Rome
Gisteravond kwam ik hier aan en de Kusumasmoro's en Salim's - Indonesische
vrienden van de ambassade - haalden me af en bij hen bleef ik slapen. Henk en Mimi
hadden me naar Schiphol gebracht met Eddy Alderse Baes.
Zag veel vrienden, Paolo Bennicelli, Alfonso Matthis (die er aantrekkelijker uitzag
dan ooit) en “Handelsblad” correspondent Luijdjens wist te vertellen, dat Frits Pengel
in Amsterdam zat. “Wist u dat gekleurde mensen hun baard kunnen laten staan?”
vroeg deze oud-Indisch man.
De Prins Paléolugue had een nieuwe secretaris gekregen, een jongetje met rood
geverfd haar. Hij kwam naar “Dohney's” met een stapel paperassen, waaronder een
aanbevelingsbrief van kardinaal Tisserand voor de Paus. De prins was begonnen aan
een project van 20 miljoen lire om zijn voorvader Constantin Paléogue XII heilig
verklaard te krijgen. “Tenslotte is hij met zijn zwaard in de hand voor het Christendom
gesneuveld,” zei hij. Verder was hij samen met prinses Maria Pia peetoom van de
zoon van de Deense graaf Holstein-Fürstenberg geworden.
Dineerde met monseigneur Hemmick in diens appartement in het Palazzo Doria.
Hij droeg nog steeds zijn wijnrode kamerjas en serveerde kreeft uit de Zwarte Zee
in brandy gestoomd. Hij was verbaasd, dat Frieda en ik uiteindelijk getrouwd waren.
We spraken over alle ervaringen van het laatste half jaar. Het vuur knapte in de haard.
Hij leek ouder en
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brozer geworden. Hem zo “frail” terug te zien maakte me triest en ik slipte later nog
even in de kapel van San Silvestro om een kaars te branden.
In bed noteerde ik, dat Prins Paléologue had gezegd: “Ik begrijp maar al te goed,
dat er zoveel pederasten in de wereld zijn. Met vrouwen heb je alléén maar
embêtements.” Ik dacht: “Speak for yourself.” Voor mij nooit een secretaris met
rood geverfd haar!’

17 maart 1957
‘Athene, (dagboek)
De stewardess van het T.W.A. toestel voelde mijn stemming. Ze vroeg of ik van
comics hield, later bracht ze koffie. Tenslotte vroeg ik haar om schrijfpapier om een
lange, lieve brief aan Frieda te schrijven.
An old woman at Rome airport, with a black woolen scarf around her head, veel
te grote zwarte platte schoenen, een boeren-vrouw, verwelkomde een jongeman met
een zwerm familie om zich heen. Het was roerend om te zien. Ze zoende en zoende
hem, en alhoewel ze hem bijna niet kon bereiken, omdat hij groot en sterk was,
plaatste zij haar handen op zijn rug en overal. Steeds raakte ze zijn gezicht aan als
om te zien of hij het werkelijk was. Ik stond er stil naar te kijken en dacht wat is
dieper in het leven dan moederliefde? Later droomde ik van Bertie.
In de late middag volgden twee soldaten me tot bij het hotel. Ze floten zachtjes
om mijn aandacht te trekken. Het was wel opwindend, maar het hoefde niet.
Omstreeks 19:00 uur begreep ik dat er buiten wat was te doen. Toen ik de straat
op ging kwam de begrafenisstoet voorbij voor Prinses Helena van Griekenland, te
voet gevolgd door de koning en koningin en andere vorstelijke personen. Een
geel-rode vlag bedekte het stoffelijk overschot. Men was op weg naar de kathedraal.’

18 maart 1957 (dagboek)
‘Na pal over het eiland Lesbos te zijn gevlogen verbleef ik één dag in Constantinopel,
de vroegere residentie van de Paléologues.
Wandelde in de avond in de stad. Er lagen Amerikaanse oorlogsschepen op de
rede en het wemelde van Yankee-matrozen. Ik zag hoe een vrij kleine negerjongen,
die teveel had gedronken ruzie kreeg met een andere zwarte matroos. Aan zijn lot
overgelaten schoten onmiddellijk drie Turkse jon-
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gens op hem af en trokken hem mee een donkere steeg in. Een andere Amerikaanse
sailor, een blanke, zag dit en schoot de jongen in het donker achterna en kwam even
later met hem terug. Mijn hart klopte sneller van de scène.’

19 maart 1957
‘Cairo (dagboek)
Na een nachtvlucht met de KL 301 hier vanuit Turkije gearriveerd om 03:00's
ochtends. Nam een kamer in het “Continental Savoy Hotel” niet ver van de Nijl. Ik
werd door twee functionarissen van de Indonesische ambassade opgewacht, omdat
de hoofdredactie van “De Nieuwsgier” om assistentie had gevraagd bij het schrijven
van reportages over het Garuda I bataljon, dat was gestationeerd bij de troepenmacht
van de Verenigde Naties.
De public relations officier, kapitein Sugeng Djarot, had voor mij een programma
van vijf dagen opgesteld: morgen naar Suez; 21 maart naar de A-Compagnie in
Abusuwair, vervolgens naar Port Said, Ismailia, en overnachten in het kamp El
Shandura; 22 maart bezoeken aan El Nakl en El Thamed; 23 maart naar Ras El Naob,
El Kuntila en terug in El Thamed; 24 maart vertrek van El Shandura naar Cairo. Alle
afstanden werden in twee legerjeeps afgelegd. Ik kreeg een uniform met boots en,
waar ik eigenlijk trots op was, een zwarte Garuda baret. (Het insigne van het Garuda
bataljon heb ik bewaard.) De Indonesische militairen liggen verspreid in de zeer
uitgestrekte Sinaï-woestijn, ten oosten van het Suez-kanaal in de richting van de
grens met Israël en de golf van Akaba. De in België in licentie gebouwde jeeps
houden het niet lang uit in het ruwe terrein. De afstanden tussen de Indonesische
onderdelen bedragen honderden kilometers.’
Ik zou tenslotte vijf dagen langer blijven, omdat zich hevige Martin- en
John-type vriendschappen ontwikkelden met twee luitenants in het
bijzonder, Machram Tjokrodimurti en Sumarto, terwijl een reeks officieren
en soldaten zo ongeremd met me om gingen, dat wanneer het aan mij had
gelegen ik er nog langer zou zijn gebleven. We trokken dagenlang door
het woeste terrein, aten rond vuurtjes, sliepen samen in tenten, droegen
elkaars kleren, en uit de eindeloze gesprekken met de meest verscheiden
jongens, sprak dikwijls een onbevangen, spontane eerlijkheid van
kameraderie van jongens onder elkaar, die me niet alleen feilloos aansprak,
maar die gevoelens uitstraalden, die ik wilde vasthouden en omarmen. Ik
was eigenlijk onverwachts
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geparachuteerd tussen tientallen Martin's.
De commandant, luitenant-kolonel Suadi, nam me op verscheidene
inspectietochten zelf in zijn jeep mee. Ik raakte zeer op hem gesteld. Later
werd hij ambassadeur in een aantal landen en na de coup van Suharto zou
hij het slachtoffer worden van arrestaties en pesterijen. Ik weet niet eens
of hij nog leeft. We bereikten op een onzer tochten de grens met Israëlisch
gebied. We stopten om de Israëlische militairen te ontmoeten. Het gesprek
kwam op wapens en men testte elkaars geweren uit. Suadi bleek een prima
schutter. Majoor Sutikno Lukitodisastro,97. Majoor Sukarno, Kapitein Hadi
Hermono, Luitenant Boesjro, Luitenant Bambang Sugeng, Luitenant
Suwandito, Luitenant Suhartono, de fotograaf van het bataljon, Muskin,
en ook soldaten, Sutrisno, Yussuf Effendi, Sumarjono en soldaat Kaspi,
de chauffeur van één van de jeeps, en vele anderen betoonden op alle
mogelijke voor mij nieuwe manieren van omgaan hun aanhankelijkheid
en persoonlijke warmte.
Op een avond lagen we met zes jongens in een tent. Het gesprek kwam
op seks en op grootte van penissen. Na veel lachen en praten en gefingeerd
verzet van mijn kant kwamen ze naar mijn stretcher om mijn penis te
bekijken. Het charmante van deze ervaring was, dat in die sfeer niemand
het verlangen had verder dan kijken of praten te gaan. Iets anders kwam
niet ‘im Frage’. Wel ging een soldaat bij me liggen om me te ‘pietjieten’,
maar ook dat liep niet uit de hand.
Er waren enkele militairen, die wél in de markt waren om verder te gaan.
Dat gebeurde een enkele keer, maar om te beginnen discreet en daarnaast
veel meer met de ambiance - zoals ik het zelf na de ontmoeting met Bertie
heb gevoeld - om elkaar op een kameraadschappelijke en liefdevolle manier
van overtollige hormonen af te helpen.
In Abusuwair schreef ik: ‘In deze sfeer van alléén maar jongens heb ik
onder een warme douche gemasturbeerd. Ik vraag me soms af, waarom
onze schepper dit allemaal niet heeft voorzien. De produktiviteit van
menselijke geslachtscellen is triljoenen malen te uitgebreid. De verspilling
is onvoorstelbaar. En bij een gezonde constitutie keert de drang every hour
on the hour altijd weer terug. Ik had sinds Athene weer eens stil gestaan.
Het kon niet langer. Is er eigenlijk nog wel ruimte voor natuurlijke
gaathenen-en-vermenigvuldigt-u seks? Komt niet langzamerhand
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alles wat we met die verdomde terugkerende erectie's doen neer op
onnatuurlijke handelingen, zoals de paus, dominees en anderen, “sexually
displaced persons”, het noemen? De do-it-yourself actie mist alles. Het is
een surrogaat rechtvaardiging van niet alléén willen zijn terwijl je weet,
dat het aan een partner ontbreekt. Seks met een vriendje is een
midden-van-de-weg oplossing om menselijke kaviaar te lozen, zoals men
soms tomaten, appelen of citroenen naar de brandstapel verwijst. Voor
mij staat vast, dat wanneer ik ooit seks met een vrouw zou hebben, dit die
oorspronkelijke, heilige seks zal moeten zijn, gebaseerd op werkelijk
doorleefde liefde en allereerst gericht op het verwekken van een kind.
Offspring mag en moet het produkt zijn van psychische en fysieke
schoonheid, Het is om die reden, dat ik innig dankbaar ben, dat ik Frieda
nog altijd niet werkelijk heb aangeraakt.’

23 maart 1957 (dagboek)
‘Sinai woestijn
Panne met de jeep van overste Suadi. Ik schrijf zittend in het woestijnzand. Ik ben
stil van de jongens, die ik deze dagen ontmoet. Er zijn nog altijd zoveel wonderful
people in this world. Velen van hen voelen zich eenzaam en hebben heimwee naar
vrouw en kinderen. Kaspi ligt in bed met de foto van zijn gezin in de hand. Wanneer
ik een priester was, zou ik velen van hen kunnen helpen en tot troost zijn. Boesjro
zei me: “Seks wordt hier langzamerhand wel een probleem. We zijn hier nu drie
maanden en de plaatselijke bevolking is nauwelijks vriendelijk jegens ons.” De
Indonesiërs vinden het overigens onbegrijpelijk, dat Israëli's en Egyptenaren zoveel
deining deden ontstaan over een barre woestijn.
Schreef mejuffrouw Buringh Boekhoudt een brief omdat zij morgen jarig is.’

25 maart 1957 (dagboek)
‘El Shandura
Gisteren had ik moeten vertrekken, maar niemand had er het minste bezwaar tegen,
dat ik bleef logeren. Na in Suez naar een waardeloze film te zijn geweest, “High
Society”, reden Machram (aan het stuur), ik tussen hen in, en Sumarto (Tot) rechts
van me, in de jeep terug naar het kamp. Tot viel in slaap tegen me aan. Ik praatte
met Ram over zijn zus, Penny, in Djakarta, die de taak op zich genomen had, voor
haar bejaarde vader te zorgen.98. Intussen leunde Tot steeds dichter
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en zwaarder op me en in me. “Zou hij slapen?” dacht ik. Ik was eigenlijk bij Tot en
praatte met Ram. Opeens, als een gevoel, dat sterker was dan mezelf, gaf ik Sumarto
een zoen. Ik schrok er van. Tot werd wakker. Ik fluisterde: “You are not angry?”
“Oh, no,” antwoordde hij op een hele speciale manier. Machram deed helemaal of
hij van de liefdevolle aanraking niets had gemerkt. Later sliep ik op een stretcher
tussen Tot en Ram vertrouwd tussen twee Indonesische officieren in. Ik voelde me
bijzonder bevoorrecht. Ik had hem, Sumarto, gevraagd waarom hij een groot rond
litteken op zijn been had. “Mijn vader sloeg me een keer, toen ik naar het strand was
gegaan. Hij was erg streng.” Hij was kennelijk zeer op zijn moeder gesteld. We
hadden reeds afgesproken, dat ik zijn familie in Surabaja zou bezoeken.’

26 maart 1957 (dagboek)
‘Vandaag vloog ik met kapitein Sugeng Djarot en fotograaf Muskin vanuit Abusuwai
met een Otter van de UNO naar de Gaza-strip. We lunchten bij de Noren en Denen.
Ik begon steeds meer te begrijpen van de rampspoed, die het ontstaan van de staat
Israël over de volkeren van het Nabije-Oosten had uitgestort. Gaza is feitelijk 350
vierkante kilometer niemandsland tussen Israël en Egypte. Er woonden toen ongeveer
300.000 mensen, waarvan 220.000 Arabische vluchtelingen waren. Zij leefden op
kosten van de UNRA in miserabele tentenkampen en onderkomens. Er heersten ten
hemel schreiende toestanden waar niemand in de wereld zich werkelijk om scheen
te bekommeren. Het kon niet anders, of dit moest vroeg of laat mis gaan.
In Gaza was alleen een groep Indonesische M.P.'s gestationeerd. Een sergeant, K.
begon te praten. Er waren voortdurend problemen met de plaatselijke bevolking,
vooral ook in het Sinaï gebied en de steden Suez en Port-Said. Arabieren gapten wat
los en vast zat, en wanneer je even een jeep liet staan, stalen ze de wielen of wat
anders. Er waren schietpartijen geweest. Er waren aan beide zijden reeds slachtoffers.
“Wanneer ik dan ook nog lees, dat er thuis in Indonesia problemen zijn, dan krijg ik
tranen in mijn ogen,” zei K. “Daarbij komt, onze officieren zijn vaak hoogmoedig.
Ze hebben misschien in de revolutie gevochten, maar hier (en hij wees naar zijn
hoofd) hebben ze niets.” Hij nam me mee naar zijn kamer, en liet foto's zien van zijn
vriendin en zijn vroegere commandant. Ik moest beloven, dat ik foto's van hem bij
ze zou brengen. Je slaapt vanavond bij mij,’ zei hij alsof het een
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uitgemaakte zaak was.
In de avond vroeg luitenant Suwandito of ik bij hem wilde slapen, maar ik
antwoordde: ‘Ik ben al gevraagd bij de jongens.’ Dat was verder geen enkel punt. Ik
sliep in een kamer vol soldaten. Een jongen speelde, ik weet het, een sentimenteel
liedje op een gitaar. Ik kreeg toch tranen in mijn ogen. Ik voelde me versmolten met
alles en iedereen om me heen. Vraag me niet hoe dat werkt, ik weet het niet.’
Wat die dagen zonder meer duidelijk werd, was dat de Indonesiërs als
gevolg van de talrijke sabotagedaden van Egyptische zijde steeds
geïrriteerder werden. Een Egyptische bediende werd betrapt, toen hij met
een lange stok via een openstaand raam een camera van een soldaat wilde
gappen. Toen de jongens van de E-compagnie met een genie-peloton bezig
waren de weg over de Mitla pas te herstellen moesten zij het materiaal,
als bulldozers en trucks, daarbij van de Egyptenaren huren. De Indonesiërs
legden op de zwakste plekken stalen platen op het wegdek. Nauwelijks
was het werk beëindigd, of het Egyptische leger haalde de weg opnieuw
open, zogenaamd bij het wegslepen van neergeschoten vliegtuigen en in
puin geschoten tanks. Arabieren in Gaza probeerden een Indonesische
M.P., Mochtar Ali Nafiah, te gebruiken om 20 kilo opium voor hen te
vervoeren. De drughandelaren werden gearresteerd en opgesloten. In het
kort: de spanning groeide. Ik berichtte hierover in drie reportages in ‘De
Nieuwsgier’ van 9, 10, en 11 april 1957. Zij zouden leiden tot een
diplomatiek incident tussen Indonesië en Egypte, waarna een persoonlijk
ingrijpen van mij bij President Sukarno mede zou leiden tot de terugroeping
van het Indonesische bataljon.

31 maart 1957 (dagboek)
‘Cairo
Sumarto en Machram kregen toestemming van overste Suadi om nog een paar
dagen mee te gaan naar Cairo, alvorens ik via Beyrouth naar Teheran zou vliegen.
We logeerden in het “National Hotel”. De Indonesische ambassadeur, Latjuba, gaf
een diner voor ons. We beleefden werkelijk een heerlijke tijd, intiem, vol afwisseling,
en onuitwisbaar voor me. We namen, evenals in de Sinaï, rollen films. Ik zond een
zorgvuldig gekozen set opnamen naar Frieda in New-York. We waren op de
tennisbaan, in het zwembad, gingen naar films en wandelden tot diep in de nacht in
de stad. Ik dacht bij het opstaan 's morgens met Tot en Ram aan het ontwaken in

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

246
Greenwich Village met Frieda en Victoria. Een vergelijking was niet mogelijk. In
Cairo met mijn Indonesische vrienden stond ik innerlijk in vuur en vlam. In Greenwich
Village dacht ik: “Dames, jullie zeggen me eigenlijk helemaal geen rooie rotmoer.”
Terwijl er noch in Cairo, noch in Greenwich Village iets (in bed) gebeurde. Dat was,
dit ten overvloede, in beide gevallen dus ook niet à propos, zelfs niet noodzakelijk.
Hoe lostte je dit op? Vooral wanneer “men” van je verwachtte juist in Greenwich
Village te genieten en “men” de verbondenheid tussen jonge mannen, als in Cairo,
die dagen nog afwees. Gelukkig maar, dacht ik, dat het Oosten niet het Westen is.’

2 april 1957 (dagboek)
‘Cairo airport
Om 18:00 uur vertrok ik met een Skymaster van Liban Airlines naar Beyrouth.
Tot en Ram brachten me weg. Ik was “en plein larmes” en geneerde me er niet voor.
Gelukkig schenen zij zich er niet over te verwonderen.’

3 april 1957
‘Teheran, “Keyan Hotel”
Dr. K. Scholtens, die morgen uit Rome komt, liet me afhalen en alles is geregeld.
Ik ben gast van de oliemaatschappijen.
Ik bleef alleen in mijn hotelkamer, en was nog in gedachten in de woestijn van
Sinaï. Ik hoorde de stemmen van mijn vrienden en dacht, dat de mooiste ervaringen
altijd het kortst duren.’

5 april 1957
‘Abadan, “Guesthouse”
In de Convair van “Iranian Airways” las ik een artikel van Beverly Wills. Zij had
een affaire met James Dean gehad, die negen maanden had geduurd. Toen was het
uit. “I kissed him on the cheek and wished him well, and then watched him walk
down the street. He kicked some stones like a little boy scuffing down the street, and
he stopped under a lamp-post to light a cigarette. Then he squared his shoulders,
turned the corner and was gone.” Was het in werkelijkheid maar zo makkelijk.
Voelde me koortsig en nam aspirine. Ik vroeg me af: hield ik van Hetty de Marees
van Swinderen, omdat haar broer Wicher mijn vriend was? Hield ik van Frieda in
de periode dat John van Haagen centraal stond? Het is misschien raadzamer
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om de affectie van een man te veroveren, want wanneer het raak is zal je hem nooit
verliezen. Een man heb je wel nooit helemaal voor je zelf: maar er blijft tenminste
ruimte over om alléén te zijn. Een vrouw wil alles hebben, de hele handel, van top
tot teen. Althans, de vrouwen, waarmee ik serieus in contact kwam - zonder één
uitzondering - waren zij de allesof-niets types. De totale omhelzing is ieders ideaal,
maar dan moet er in mijn geval wel eerst een dijk van factoren als een bus kloppen
voor ik als de cream on the cake aan seks denk. En ook dat zat bij de betrokken dames
precies andersom. Dan maar liever de boot gemist.
Tegen middernacht stond ik op. Ik kon niet slapen. Het was een koele, zwoele
avond. Het guesthouse lag aan de Perzische Golf. De palmolie-industrie van Irak
was aan de overkant van het verre water te zien. De lichtjes en de kustlijn herinnerden
me aan het vroegere Singapore. Ik liep langs het strand en zag een kleine legertent,
een drie-ligger op zijn hoogst. Er brandde een olielampje. Een Iraanse militair, in
een khaki-uniform, met een machinegeweer en een helm stond erbij op wacht. Hij
vroeg me om een sigaret. Hij vertelde, dat hij de villa van de broer van de Shah
bewaakte. We praatten nog wat, waarna hij het tentzeil opzij schoof, iets zei tegen
twee liggende collega's, ook mariniers, en daarop nodigde hij me naar binnen te gaan.
Heel zorgvuldig begon hij het tentzeil dicht te knopen, nam zijn helm af en deed zijn
koppel los. Ik vreesde, dat ik begreep, waar hij naar toe wilde. Hij had warme, bruine
ogen, een vette snor, mooie witte tanden: hij was eigenlijk een aantrekkelijke kerel.
Hij begon me te betasten en voor we het wisten rolden we over de matrassen. Hij
probeerde me op mijn buik te krijgen en was sterk. Ik wilde niet, dat hij me
penetreerde, want ik herinnerde me maar al te goed de waarschuwing van Cees
Bellaar Spruijt. Hij kwam daarop klaar tussen mijn benen en straalde van voldoening
en opluchting.
Hij kleedde zich aan, zette zijn helm op, nam zijn stengun mee en vertrok naar
buiten. Ik lag nog even en hoorde ze buiten praten. Voor ik het wist kwam nummer
twee naar binnen en begon het ritueel te herhalen. Hij ging op zijn knieën boven op
me zitten, maakte mijn jeans los en begon me zeer professioneel te zuigen. Ik dacht:
deze heren hebben hun werkverdeling uitstekend geregeld, en liet het dus rustig
gebeuren. Hij nam het sperma in. Wat een bedrijf voort-plantings-cellen verdwijnen
à fond perdu in de keel van een Iraanse marinier! The world truly is a madhouse.
Toch
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voelde ik dit gebeuren aan de Golf van Perzië niet als een overtreding. In een
hotelkamer in Lausanne met Inez Röell zou ik dit niet hebben gekund en deed het
dus ook niet. Dat zou wél een overtreding zijn geweest.
Toen nummer 2 zichzelf weer op orde had gebracht, kwam warempel nummer 3
naar binnen. Deze kerel was blijkbaar door het lange wachten in een zodanige staat
van beroering gebracht, dat hij niet meer in staat was te avonturen, waartoe ik met
hem bereid zou zijn. Hij werd een makkelijke klant. Hij masturbeerde, puffend en
hijgend, terwijl hij zich de hemel mag weten wat voor seksuele voorstellingen in zijn
hoofd haalde, want hij keek naar mij en betaste me af en toe maar, en terwijl hij hevig
met zijn tong langs zijn lippen bewoog, ontlastte hij zichzelf van de spanning.
Ik dacht, ziezo, let's go to sleep. Ik kwam naar buiten, om te constateren, dat er
inmiddels een vierde wachtpost was gearriveerd, die een ronde had gemaakt. Er was
een levendige discussie aan de gang. Nummer één maakte zich van het groepje los
en vroeg of ik hem wat geld kon geven: “You have dollars?” zei hij. Dat leek me de
bloody limit op de koop toe. Daarna kwamen nummer 2 en 3 naar me toe en gaven
mij een exotische paarse bloem aan een lange steel. Zij begonnen een pleidooi om
hun kameraad ook gelegenheid te geven zijn overtollige hormonen te spuiten. Ik
dacht: “Zoek maar een boom voor mijn part, maar ik ga naar bed.” De mop ging dus
niet door. Naar het guesthouse teruglopende dacht ik met weemoed aan mijn
Indonesische vrienden in El Shandura en de andere kampen in de Sinaï.’

6 april 1957 (dagboek)
‘Om 08:00 uur kwam een mijnheer Kalkar, een oud-Indischman, me halen. We reden
naar het vliegveld en vertrokken met de PH-IOL genaamd “Lali”, eigendom van de
oliemaatschappij, naar de olie-velden. Daar voerde ik een gesprek met een Iraanse
manager, de heer Ramazan-nia, die me de verzekering gaf, dat het uiteindelijke doel
van de Iraanse olie-industrie was alle buitenlanders de deur uit te werken. Van de
45.924 man personeel waren nog slechts 453 buitenlanders. Reeds 5.080 Iraniërs
bevonden zich in staf-posities. Waar zou Iran zijn geweest zonder de olie en zonder
de exploitatie, die het Westen tenslotte was begonnen?’

7 april 1957
‘Bezoek, per vliegtuig, aan de olievelden van Agha-Jari. On-
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voorstelbaar, dat één boortoren iedere 24 uur voor niet minder dan 60.000 dollars
aan petroleum met die ene zwengelende arm naar boven haalt.’

13 april 1957 (dagboek)
‘Nieuw Delhi, “Central Court Hotel”
Bleef nog enkele dagen in Teheran en sprak met dr. K. Scholtens, gezant baron
Gevers, de Indonesische ambassadeur A.S. Bachmid, dineerde thuis bij Johan Maramis
en zijn vrouw, de Indonesische zaakgelastigde en had de gebruikelijke toevallige
ontmoetingen met een verscheidenheid van andere mensen. Na een dag doorgebracht
te hebben in Karachi, Pakistan, was ik dan eindelijk voor het eerst in India.
In “Time” magazine las ik een reportage over hoe 15 (blanke) jongens in Chicago,
Illinois hadden gezegd: “Kom, we gaan een neger zoeken.” Ze verveelden zich
namelijk. Als een meute wolven pikten ze in de jungle van straten en stegen een
17-jarige zwarte jongen uit en ranselden hem dood. De officier van justitie vroeg
voor alle 15 jongens tussen de 15 en de 20 jaar de doodstraf. Zo heeft Clémenceau
eens gezegd, dat de Amerikanen van barbarisme naar decadentie evolueerden en
daarbij de tussenfase van beschaving hebben overgeslagen. Het is een feit, dat de
V.S., die menen andere landen en volkeren moreel advies te moeten geven, en
bovendien graag politie-agentje spelen, nog veel werk aan hun eigen augiasstal van
misdaad en rassenscheiding hebben te verzetten.’

14 april 1957
‘Ik reisde met enkele zware plunjezakken, voorzien van ambassade-tags, propvol
geladen met pakjes van Indonesische militairen voor familie en vrienden thuis. Het
leverde op iedere luchthaven de nodige problemen op. Ook in Delhi moest de militaire
attaché, Air-Commodore Iskandar er aan te pas komen om de goederen te klaren.
Op de Nederlandse ambassade had ik gesprekken met de ambassaderaad J.B.
Haverkorn van Rijsewijk en daarna met de landbouw-attaché's De Waal en Los.
Maar de kroon spande ambassadeur H.A. Helb zelf. We spraken uitvoerig, zij het
als achtergrondinformatie, over de kwestie Nieuw-Guinea en Indonesië’ inbegrepen
het Adres aan de Staten-Generaal. ‘U bent een voortreffelijk pleitbezorger voor het
standpunt van de heren Zeeman, Van Konijnenburg en Rijkens,’ zei hij. Wat hij me
toestond desnoods te publiceren was: ‘Ik heb voor mijn vertrek naar deze post
uitvoerig overleg gepleegd met
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het bedrijfsleven in Amsterdam en Rotterdam. Het vraagstuk, dat U noemt, had toen
reeds mijn aandacht. Ik heb tenslotte zelf jarenlang in Indonesië gewoond. Ik ben tot
de conclusie gekomen dat onze huidige moeilijkheden in Indonesië zeker van invloed
zijn op onze betrekkingen met India.’ Meer wilde hij voor publicatie niet kwijt, terwijl
hij privé dus blijk gaf de Nieuw-Guinea politiek van minister Luns onverkort af te
keuren. ‘Ik ken Indonesië van haver tot gort,’ aldus Helb, ‘we zitten totaal op het
verkeerde spoor.’ Maar ik bleef correct en zond naar ‘Vrij Nederland’ een vier
pagina-reportage van de verschillende gesprekken.’ (Maar zelfs die ene gecensureerde
zin was voor Mathieu Smedts té politiek, en té actueel. Mijn stuk belandde in de
prullebak.)
Mijn vertrek uit Delhi werd vertraagd, vanwege de over-bagage van de
Garuda I mannen. Kapitein Suparman, militair attaché en Abdul Kadir,
de secretaris van de ambassadeur, waren echter uiterst behulpzaam.
Uiteindelijk vloog ik naar Calcutta, waar ik de dag door bracht met
consul-generaal Rudi en zijn vrouw Fie Gontha om daarna per K.L.M.
naar Singapore te reizen.

19 april 1957 (dagboek)
‘Singapore,
Oom en Tante Pandu Surathiningrat waren me gisteren heel lief van het vliegveld
komen halen. Ik logeerde bij hen. Indonesiërs, en een Javaanse familie uit Djokjakarta
in het bijzonder, zijn dermate gastvrij, dat je ze werkelijk binnen de kortste keren als
familie beschouwt. In de middag namen ze me mee naar de paarden-races, waar ik
absoluut niets om geef. Bracht een bezoek aan Duco Middelburg, nu weer
consul-generaal in Singapore. Hij leek me veranderd, nerveus en op één of andere
manier onder druk te staan.99. Hij bepaalde zich uitdrukkelijk tot bespreken van zijn
eigen gebied, Singapore. West-Duitsland was overgegaan tot het vestigen van een
ambassade, en aangezien, ná Indonesië, Singapore de tweede belangrijkste post in
Azië was voor Nederland hoopte hij dat Den Haag dit voorbeeld zou volgen, “maar
tot dusverre zwijgen ze als het graf”, zei hij met enig misnoegen.
Ik ontdekte dat enkele oude vrienden in Singapore waren, zoals Dieneke van der
Meer van Kuffeler en Wieb van Pallandt.100. Vroeger zaten we samen op de Zeister
School Ver-
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Zie Memoires (1925-1953) pagina 65.
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eniging en hij was de zoon van mijn commandant in de ondergrondse strijdkrachten,
Baron van Pallandt. Toen ik Dieneke belde en zei, dat ik bij de Surathiningrat's
logeerde, zei ze: “O, jasses, Indonesiërs!” Eerst zei ik: “Wanneer je zo praat wil ik
je helemaal niet ontmoeten,” maar we maakten een afspraak voor zaterdag. Ook
Allard Hulshof (Baarns Lyceum) werkte in Singapore.’

20 april 1957 (dagboek)
‘Oom en tante namen me mee op een autorit naar Johore (Maleisië). We bezochten
vrienden, een sultan, die in een waar paleis woonde. Intussen waren er weer
moeilijkheden met de Garuda I bagage, maar Oom Pandu bemoeide zich er mee en
ging mee naar de betreffende hangar en douane. Mijn oog viel op drie enorme kooien
met aapjes. De mannetjes en vrouwtjes waren gescheiden. Ze kwamen uit India en
moesten nog helemaal naar Australië. Sommige dieren bloedden van het springen
tegen het gaas. Ze keken me aan, met mensenogen. Met een uitdrukking - of
projecteerde ik dit maar - van “zie je niet wat ze met ons doen?” Ik werd er helemaal
naar van en geneerde me voor die beesten eigenlijk. Wat doen mensen dieren in
godsnaam aan, alsof het dingen zijn, gebruiksvoorwerpen, zonder ziel, zonder
bewustzijn? Het is misschien heel anders.
Vanavond bracht Hulshof me in de flat van Wieb van Pallandt, waar ook een
andere diplomaat logeerde, een jongen Boreel, die in Bangkok was gestationeerd.
Ik begreep onmiddellijk, dat men zich had voorbereid op een “discussie”. “Was je
vroeger niet een klein dik ventje?” vroeg mijnheer Boreel als openingsfrase. “Niet
dat ik me kan herinneren,” antwoordde ik. Boreel: “Het is maar al te gemakkelijk
om een grote naam te maken als Nederlander door in het buitenland op je vaderland
te schelden. Ken je eigenlijk wel de verantwoording, mannetje, om in een artikel de
naam van Pekelharing te laten vallen of gewoon te schrijven, dat de Nederlandse
diplomatieke missie in Djakarta onderbezet is?”
Er was geen beginnen aan om de Nieuw-Guinea affaire die avond in minder
emotioneel perspectief te zetten. Wieb, die bezadigder en rustiger was, zei niet
overtuigd te zijn, dat wanneer Nederland Irian-Barat zou overdragen, de betrekkingen
zich dan werkelijk zouden normaliseren. “Mij gaat Nieuw-Guinea werkelijk aan het
hart,” meende Boreel met een ernstig gezicht. “Mijns inziens ben je schijnheilig
wanneer je zoiets eruit flapt,” antwoordde ik. En ik dacht aan T.S.
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Eliot's waarschuwing, dat een “general mess of imprecision of feeling” leidde tot
“undisciplined squads of emotion”. Er werd bovendien ongezouten gescholden op
professor Pieter Drost, die in Utrecht bij een debat tussen de professoren Pompe en
Verzijl was afgegaan. Mijn reactie op dit soort mededelingen was steeds: daarover
zou ik eerst Drost zelf willen horen.
Met Dieneke van de Meer van Kuffeler was ik in de late middag naar de “Willem
Ruys” gegaan, die in de haven lag, want ik wilde Sufian en de andere jongens van
de band van djongossen terug zien. Sufian had nu een soort baardje en een roverssmoel
gekregen. Ook Dieneke en ik spraken eindeloos over Nieuw-Guinea en de politiek,
waar ze weinig van begrijpt. Nog minder dan ik.’

21 april 1957 (dagboek)
‘Was intussen aan Oom en Tante Surathiningrat gehecht geraakt. Kon van mijn
laatste peculanten (het woord was een uitvinding van mijn moeder) een kleine doos
bonbons voor tante kopen. Ik telegrafeerde naar de Faktorij in Djakarta of Pak
Hoessein, de chauffeur, me kon afhalen en vloog vanmiddag terug naar Indonesië.’
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Djakarta (2)
Vrij Nederland 1956-1957
De ontvangst in Djakarta stond in schril contrast met vier maanden geleden.
Het ontbrak niet aan Indonesische vrienden, maar van Nederlandse zijde
zag ik alleen Pak Hoessein met de auto. We reden eerst naar de Faktorij.
Hier werd ik ontvangen door mijnheer Kalma, die meedeelde, dat de
regeling via de groep-Rijkens was komen te vervallen. Er lag ook een brief
van mijn oom, A.F. Bronsing, directeur van de Stoomvaart Maatschappij
Nederland.
‘Uit de kranten, die je me hebt toegezonden en ook uit de berichten hier te lande heb
ik gezien, dat je je bezig bent gaan houden met politieke kwesties en daarbij zelfs
een eigen standpunt hebt ingenomen en actief bezig bent geweest om te komen tot
een Adres van in Indonesië wonende Nederlanders inzake de kwestie Nieuw-Guinea.
Ik betreur dit zeer. Waarschijnlijk heb je niet beseft, dat je daardoor je waarde als
objectief journalist hebt verloren.
Ik weet wel, dat er in Indonesië verscheidene Nederlanders zijn, die van mening
zijn, dat de Nederlandse regering een meer tegemoetkomende houding ten opzichte
van Indonesië zou kunnen innemen inzake Nieuw-Guinea - en misschien hebben zij
gelijk - maar als er één is, die zich daarover niet moet uitlaten en zich zeker niet voor
het karretje moet laten spannen van degenen, die in dit opzicht een eigen, van anderen
afwijkende mening hebben, dan is het de journalist die hoopt voor een objectieve
berichtgever te worden aangezien.’101.
Hoe te reageren op een dergelijke brief? Wat verstond Bronsing onder
‘een objectieve berichtgever’? Bedoelde hij, dat de Nederlandse
correspondent in Djakarta zich afstandelijk diende op te stellen? Mocht
ik geen eigen mening hebben of verkondigen? De groep-Rijkens, en de
heren Zeeman en Bronsing, hadden mij immers aangemoedigd om naar
Indonesië te reizen, juist omdat zij in mij een journalist zagen, die zich
onafhankelijk op-
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stelde en andere dan stereotype verhalen over Indonesië en Sukarno
schreef? Dezelfde zakenlieden hadden in 1952 dr. M. van Blankenstein
van ‘Het Parool’ naar Indonesië overgeheveld. In diens voorwoord verwees
Van Blankenstein naar de steun, die hij van het bedrijfsleven bij zijn reis
had ondervonden.102. Vijf jaar later was de situatie slechts verslechterd.
De critici van ons Adres aan de Staten-Generaal waren de status-quo
handhavers, de Sukarno-haters en de super-patriotten, die maar niet in de
gaten wilden hebben, dat je het niet met alle politieke besluiten van je
regering eens behoefde te zijn om je land lief te hebben. De Britse journalist
James Cameron was één van de eerste journalisten, die naar Ho Chi-minh
reisden. Hij liet een ander geluid over Noord-Vietnam horen, dan
gebruikelijk en in de mode was, waarna hij bij terugkeer in de V.S. voor
rotte vis werd uitgemaakt. Cameron antwoordde, toen men ook hem à la
Bronsing ervan beschuldigde, dat hij niet meer objectief was geweest, dat
er geen objectieve journalistiek bestond en dat men hoogstens van een
journalist kon verwachten dat hij ‘fair’ zou zijn. Ik zou hieraan willen
toevoegen: fair en gewoon eerlijk.
Het is altijd mijn credo geweest, dat wanneer ik schreef, ik dit deed voor
een denkbeeldige Piet Zijlstra in Roodeschool. Ik wist dus niet of de man
rooms-katholiek, protestant, liberaal of communist was. Het zou me een
zorg zijn. Waar Piet recht op had, wanneer hij de krant waar ik in schreef
kocht, was dat hij naar waarheid zou worden geïnformeerd. Maar in het
verzuilde Nederlandse media-‘establishment’ werkte het precies andersom.
Iedere zichzelf respecterende scribant wordt gepersonifieerd door een zuil:
‘Volkskrant’, ‘Parool’, ‘Vrije Volk’ of A.V.R.O., K.R.O., V.P.R.O.,
V.A.R.A., T.R.O.S. enzovoorts. Hij, die niet herkenbaar is aan een
algemeen erkend label, dus geen identificeerbaar etiket draagt, is
onmiddellijk verdacht. Is hij ook nog succesvol, dan loopt hij ogenblikkelijk
het risico onder een gecombineerd spervuur te geraken van de labbekakken,
die zelf a) niet weten waar ze het over hebben en b) te schijterig zijn om
hun eigen nek uit te steken, zoals in mijn geval de collega's Roethof, Rooij,
Planten, Besnard, Van Wijk en consorten. Pas helemaal desastreus wordt
het, wanneer de betrokken zogenaamde Sukarno-propagandist vijf jaar
later ook nog eens onverkort in het gelijk wordt gesteld en Nieuw-Guinea
tenslotte op 15 augustus 1962 in de zaal van de Veiligheidsraad van de
U.N.O. formeel aan Indonesië wordt overgedragen.
Voor mij, die minder goed van de sfeer van intrige en wraakne-
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ming in het madurodamse op de hoogte was dan Hofland, waren twee van
Henks brieven, op 31 januari en 7 februari 1957 geschreven, dus vlak na
de lancering van het vermaledijde Adres aan de Staten-Generaal, een
openbaring.103.
‘Beste Wim,
Er is hier een kleine rel tegen je aan de gang, waarover je je mijns inziens niet
bijzonder ongerust behoeft te maken, omdat de agressie bij gebrek aan tegenstand
ter plaatse wel vlug uitgedoofd zal zijn.’ Dan over het Adres: ‘De toon van “De
Volkskrant” tegen jou vond ik een beetje verdacht, omdat er een persoonlijke aanval
uit bleek, die verder niets met het Adres te maken had. Diezelfde ochtend sprak ik
met Parée (chef binnenland “Handelsblad”). Hij vertelde, dat ook Besnard een
hoofdartikel had geschreven voor het avondblad. Hij liet mij de getypte kopij zien.
Hij vertelde, dat Besnard al langer op pad was om persoonlijke gegevens over je te
verzamelen. Ik begreep er uit, dat hij een heel dossier over je had samengesteld. Hij
was ook al op Buitenlandse Zaken geweest, waar hij een paar vriendjes schijnt te
hebben, geen wonder omdat hij de trouwste verdediger van hun politiek is.
Ik werd bang, dat het de oude en bekende kant op zou gaan, en dat, God mag
weten, Besnard zich misschien geassocieerd zou hebben met een trawant van
Westerman of met advocaat Heldring, en daarom heb ik nog wat nader mijn licht
opgestoken. 's Avonds heb ik met Hans Beynon in Den Haag gegeten. Hij vertelde
mij, dat hij dat hoofdartikel tegen jou had geschreven. Ik heb hem toen precies
uitgelegd, wat hij riskeerde door jou persoonlijk op deze manier in de geschiedenis
te betrekken. Daarop vertelde hij reeds veertien dagen geleden door Buitenlandse
Zaken te zijn opgebeld en verzocht of hij daar zelf eens wilde komen praten. Op B.Z.
hebben ze Beynon toen gezegd, dat jij “een wankele figuur” was, en dat je bevriend
was geraakt met een zekere Drost, ook al “een wankele figuur”. Ik vroeg me af,
waarom ze juist Beynon hadden opgebeld en niet bijvoorbeeld de Indonesië-man
van “De Tijd” of “Het Vaderland” of wat voor krant ook. Ik heb mijn vermoedens,
namelijk dat dit initiatief niet van B.Z. maar van Beynon is uitgegaan - maar let op:
dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Daarna kwam het verhaal van B.Z.,
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dat jij in verband met een schandaal van Yale was afgetrapt, wat ik natuurlijk heb
tegengesproken. Maar je ziet, er is dossier-werk verricht dáár.’
Daarna schreef Henk naar Mathieu Smedts te zijn gegaan, ‘één van de weinige
mensen, die ik volkomen vertrouw,’ zei hij, en Smedts had andermaal onderstreept
niet van plan te zijn mij als medewerker te laten vallen. Hij was ook niet omtrent mij
benaderd. Hofland vervolgde: ‘Wat B.Z. Smedts zou vertellen wist hij al vooruit en
het zou hem volkomen koud laten. Hij zou elk goed artikel van je, of het nu pro of
contra regering was, drukken.’ Henk concludeerde: ‘ik geloof, dat je je ten aanzien
van de linkervleugel van de pers in geen geval ongerust hoeft te maken.’ Mijn reactie
was: ‘En dat is juist de hoek waar ik absoluut niet in wil zitten.’
‘Blijft dus de lammeling Besnard,’ vervolgde Henk. ‘Ik zal Oltmans kraken,’ zei
hij tegen Van Baarsel, die een heel gesprek met hem zeer natuurgetrouw imiteerde.
Van Parée heb ik vandaag gehoord, dat er een oekaze van de hoofdredactie is
gekomen, dat er niets meer van je gedrukt mag worden. Een artikel over Bali, dat al
gezet was en waarvan de foto's ook al waren geclicheerd, is door Besnard in zijn
geheel weggegooid, met instemming van (hoofdredacteur) Planten. Ik heb je altijd
gezegd, dat Planten een onbetrouwbare Gooiman is, wie niets zozeer aan het hart
gaat als het conservatisme van zijn abonnés. Aan het ‘Handelsblad’ is trouwens
weinig verloren. Het enige waar ik me ongerust over maak, is dat Besnard zich met
oude vijanden van je zal verenigen, en zoals ik je zeg, sporen daarvan heb ik gevonden
in het dossierwerk, dat hij ten behoeve of samen met Buitenlandse Zaken heeft
verricht. ‘Besnard,’ vertelde Parée mij, ‘is een buitengewoon haatdragende man en
bovendien zeer ijdel.’ Misschien heeft hij rancunes tegen je. Ik weet zeker, dat hij
de mogelijkheid ziet om met deze kwestie zijn eigen naam een soort reclamecampagne
te bezorgen, zij het dan in de kleine kring van zijn vriendjes, de ambtenaren van
B.Z.’
Henk besloot de eerste brief met: ‘Een dergelijk artikel van Besnard als tegen jou
bewijst weer met wat voor voorlichting we hier te doen hebben. Het artikel staat
propvol met insinuaties. Het is eigenlijk eerste klas riooljournalistiek, dit hoofdartikel
in het “Handelsblad”. Daarom lijkt het mij juist zo belangrijk, dat jij in je
berichtgeving vóór alles zorgt voor de reportage van duidelijke, harde en
onweerlegbare feiten. Opinies zijn altijd gemakkelijk tegen te spreken en politieke
analyses ook, maar feitelijke bewijzen, daar kan niemand iets
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aan doen.’ Hij meldde nog, dat Bernard Person tijdens de Nieuw-Guinea debatten
in New-York elke dag telegrafische verslagen had gezonden en tegen Henk had
gezegd, dat Besnard zijn stukken gewoon vervalste. ‘Sommige dingen liet hij weg,
ergens anders knoeide hij er weer zijn eigen mening tussen door, en het ergste,’ zei
Person, ‘dat hij er dan tenslotte nog boven zette: van onze correspondent.’ Henk
raadde me aan op mijn hoede te zijn en eindigde de eerste brief met: ‘Denk eraan,
dat ik voortdurend je bondgenoot ben.’
‘Beste Wim,
Uit je brief van 2 Februari maakte ik op, dat de oudvaderlandse woede over het
Adres je verbaasd heeft. Maar wat wil je, zolang de machtigste figuur in de
Nederlandse pers de Onverdraagzaamste Abonné is (de abstracte eenheid, waarmee
iedere hoofdredacteur rekent en die in het achterhoofd van iedere journalist woont),
kan je moeilijk andere dingen verwachten. Het is niet nieuw. Het is al een eeuw oud.
Het is jammer, dat je aan boord van de “Willem Ruys” niet de tijd hebt gevonden
om het een en ander in Multatuli te lezen, want die heeft al met dergelijke toestanden
te maken gehad. Ik heb er over gedacht, wat je nu het beste kunt doen. Ik blijf bij
het advies, dat ik je in de vorige brief gaf: factual reporting, de harde feiten in volgorde
achter elkaar gezet. Daar kan niemand wat tegen doen. Smedts heeft zeker de moed
om dat te drukken.’
Hofland sloot het hoofdartikel uit ‘De Telegraaf’ in van 1 Februari 1957 onder de
titel ‘Verdachte Actie’.104. ‘Het is naar mijn smaak het smerigste wat er tot nu toe is
verschenen. Ik zou er graag wat tegen doen. Maar dan moet ik precies weten wat
voor financiële verbintenissen je hier bent aangegaan, en in hoeverre je ze bent
nagekomen. Vorige week kwam de B.V.D. (Binnenlandse Veiligheidsdienst) aan
het “Handelsblad”. Het is onze uitgave van de F.B.I., onze N.K.V.D. “sozusagen”,
beheerders van de martelkelders onder het Binnenhof onder leiding van commissaris
Kaasjager. Een mannetje informeerde naar mij. Ik dacht al, dat ik me verdacht had
gemaakt als vriend van W.L.O. Maar ze waren op het spoor gekomen van mijn reizen
naar Tsjecho-Slowakije en Hongarije. De Haagse speurhonden blijven waakzaam.
Veilig gevoel. Hartelijke groeten, ook van Mimi,
Henk.’
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Door de hier vermelde stroom van politieke notities uit mijn dagboek heb
ik weinig recht gedaan aan de correspondentie met mijn ouders in
Zuid-Afrika, met Frieda, met mijn naaste vrienden, en met mejuffrouw
Boekhoudt.
Mijn ouders waren het er volkomen mee eens, dat ik mij door Mr. J.C.S.
Warendorf had laten adviseren om bij de Officier van Justitie te
Amsterdam, een klacht wegens smaad in te dienen tegen de hoofdredactie
van ‘De Telegraaf’ en de medewerker Johan Luger, alias Pasquino. Mijn
moeder schreef 8 april 1957 vanuit Port-Elisabeth,
‘Ik hoop maar, dat “De Telegraaf” op blote knieën excuus zal moeten aanbieden
voor die schandelijke aantijgingen, want het zit ons toch heel hoog, dat dergelijke
beschuldigingen in het openbaar naar jouw hoofd zijn geslingerd. Dat zoiets ooit zou
kunnen gebeuren, is zeker nooit bij ons opgekomen, maar het is helaas al een feit.’
Mijn broer Theo voegde er een brief aan toe vanuit Kaapstad, dat hij het Adres
aan de Staten-Generaal had bestudeerd.
‘Ik moet bekennen, dat ik blij ben dit te hebben mogen lezen. Het heeft mij in
aanraking gebracht met een standpunt, dat ik nooit heb onderzocht maar waar ik ook
beslist nooit sympathiek tegenover stond. Nu moet ik echter toegeven, dat ik jullie
West-Irian actie steun en dat deze brief dus als een adhesie-betuiging moet worden
opgevat.’
Zijn brief maakte me werkelijk blij.
Op de redactie van ‘De Nieuwsgier’ wachtte mij een verbluffende stapel
brieven van Nederlanders in Indonesië, die er behoefte aan hadden mij te
schrijven en het Adres te steunen. Ik noem: R.A.H. Arentz; H.W.O. de
Bruin; Dr. Ir.G.J. van der Bie; Dr. W. Bais; F.H.M. Coenders; Prof. Dr.
C.A. Goethals; K. Huizinga; J.M. ter Haar; Ir.N. van 't Hoogerhuis; Ir.L.
Jansen; Dr. H. Koperberg; K.W.Th. Kruse; Ir.J.C.v.d. Linde van
Sprankhuizen; J.W. Maas; W.J.A.A. van Oyen; Ds. C.W. de Planque;
Prof. Dr. J.J.M. Reesinck; A.J. Snouck Hurgonje; Ir.P. Snethlage; Prof.
Dr. G.C. Schuil; J.M. Spier; Ir.J.J. van Weering; Prof. dr. W.F. Wertheim;
Mr. P.J. Wery; Ir.E.C. Paardekooper zond een brief met 21 handtekeningen
van Bogorianen; W. Beukema, Internist te Surabaja schreef me: ‘Niets is
me liever dan zeer uitdrukkelijk mijn adhesie met Uw Adres te betuigen.’
Collega Kees Schaap uit Medan: ‘Hier zijn al 114 namen binnen gekomen
(op 8 februari). Ze komen van alle maatschappijen, HVA, VDM, Sipef,
Socfih, DSM (zelfs de hoogste
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baas!), Serbadjadi, HAPM, Goodyear enzovoorts. Alléén van Senembah
heb ik nog niets. Opvallend is overigens ook, dat ik wel beide dominees
binnen heb, een hervormde en gereformeerde, maar nog geen enkele
pastoor.’
Dick Broekmeyer, een voormalige medeleerling van het ‘Baarns Lyceum’
had tijdens mijn Amerikaanse verblijf voor mij waargenomen. Hij had
nog meer namen: Mr. A.J. d'Ailly; Prof. Elisabeth Allard; Mr. E.H. von
Barnau Sythoff; Prof. Dr. R.F. Beerling; J.A. de Boer; B.J. Boas; Prof. dr.
A.A. Fokker; D.K. van Houten; Prof. dr. A. Kraal; ds. J.J. Oranje en vele,
vele anderen.
De avond van 22 april arrangeerde Indro Noto Suroto voor mij een kamer
in de Mess van de Stanvac Olie Maatschappij, waaraan hij was verbonden.
De heren van de groep Rijkens lieten me dus op straat staan. Van dit
voornemen was bij mijn korte bezoek aan Amsterdam niets gebleken.

23 april 1957 (dagboek)
‘Tengku D. Hafas en de andere redacteuren van “De Nieuwsgier” waren in de wolken
met de lange reeks reportages, die ik van overal en elders had geschreven en die
strijk en zet waren gepubliceerd (en zonder coupures en vervalsingen à la
Indonesië-redacteur A. Besnard van het “Algemeen Handelsblad”).’
Intussen was er ook nog een klein stormpje in Nederland gerezen rond
een uitlating van mij in New-York aan Bernard Person, dat ik een gesprek
had gehad bij de ‘Wall Street Journal’ over mogelijke medewerking vanuit
Djakarta. Soortgelijke gesprekken had ik gevoerd bij de ‘Christian Science
Monitor’ en enkele andere Amerikaanse media. Kennelijk hadden de
Nederlandse autoriteiten in de V.S. er de lucht van gekregen. Men had
mijn woorden geïnterpreteerd - misschien wel opzettelijk - dat ik me uitgaf
voor medewerker van de ‘Wall Street Journal’. In ieder geval verschenen
in de vaderlandse pers berichten onder de kop: ‘Oltmans onder valse vlag
naar Djakarta.’ Ik werd omschreven als een van de weinige landgenoten,
die in de gunst stonden bij Sukarno, terwijl Igor Organesof, de
correspondent van de ‘Wall Street journal’ in Singapore door zijn
hoofd-redactie zou zijn gewaarschuwd, dat ik me onder valse
voorwendselen naar Djakarta had begeven. ‘De Telegraaf’ voegde er aan
toe, dat ik ‘voormalig correspondent van een Nederlands weekblad in
Indonesië was’ (dus ‘Vrij Nederland’) en dat ik me onledig hield met het
verdedigen van het Indonesische standpunt
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inzake Nieuw-Guinea. Zo waren onze manieren in het lieve vaderland. Ik
wist absoluut zelf niet waar het allemaal over ging, maar intussen stond
ik opnieuw negatief in de pers.

24 april 1957 (dagboek)
‘Confrontatie bij de Faktorij met de heren de Jong en Kalma. Voorlopig behield ik
toch de 6.000 roepia's, die waren toegezegd. Ook Pak Hoessein kwam voor een paar
dagen opdraven. Maar ik woonde ditmaal dus als gast van Stanvac.
Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken sprak ik met de secretaris-generaal,
Suwito Kusumowidagdo. Hij begon met mee te delen, dat de Egyptische ambassade
in Djakarta naar aanleiding van mijn reeks Garuda I artikelen en de spanningen en
moeilijkheden met Egyptenaren, een protestnota naar het Kementrian Luar Negeri
had gezonden. Van Indonesische zijde zat men hier zéér mee in de maag, ook omdat
President Gamal Abdel Nasser een persoonlijke vriend van President Sukarno was.
Anderzijds was het ministerie er terdege van op de hoogte, dat wat ik had geschreven
niet alleen waar was, maar dat de spanningen zelfs gevaarlijker waren dan gezegd.
Er werd namelijk voor open incidenten gevreesd.’

25 april 1957
‘Hon Wahono pikte me op. We reden samen in een bedjak naar Kemajoran om
Sukarno te gaan afhalen. Iedereen was op het vliegveld, ook Bernard Kalb van de
“New York Times”.
Daarna ging ik naar Djalan Abdul Muis om Penny Hedinah, de zus van Machram
(uit El Shandura) te ontmoeten en pakjes bij haar te brengen. Haar bejaarde vader
leek me blind. Hij was een hadji (naar Mecca geweest) met een witte pitjie (fez). Ik
vond deze jonge vrouw een schat.
Later kwam Jitno met een andere journalist me halen. We gingen naar de “Cozy
Corner”, waar veel jongens kwamen. Ik ontmoette twee vrienden. Ali en Hassan.
We reden met een bedjak naar hun huis. Ik sliep bij ze.’

26 april 1957 (dagboek)
‘Om 08.00 uur was ik op het Istana Merdeka om met andere journalisten een
conferentie van burgerlijke en militaire autoriteiten uit heel Indonesië, door Sukarno
belegd, bij te wonen. Ik bleef niet lang, want ik verstond natuurlijk geen woord
Bahasa Indonesia.’
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30 april 1957
‘In een speciale trein naar Cheribon vertrokken, waar de president een redevoering
zou houden. Hans Martino was ook mee. We negeerden elkaar. Kalb zat bij Martino.
Ik was steeds te vinden bij Wint Latumeten en Ganis Harsono. In Cheribon klom ik
op het dak van de persbus en zo reden we door overvolle straten met juichende
mensen naar Hotel Ribberink waar ik een kamer kreeg toegewezen met Macline
Wilde van de “Associated Press”. “You are the guy, who writes about Irian-Barat?”
vroeg hij. “Yes, I do think we Dutch are making asses of ourselves,” antwoordde ik.
“I quite agree with you there,” was zijn reactie.
Voor het eerst was ook Olga Chechotkina mee van de “Pravda”. We maakten
kennis en konden het prima vinden.105. Ook leerde ik een Indonesische fotograaf
kennen, die me was opgevallen: R. Omo Karmana. Na afloop van de redevoering
ging ik met hem mee. Hij was ex-militair, die ruzie met zijn commandant had
gekregen en nu fotograaf was. “Ik trouwde tegen de wil van mijn ouders met een
vrouw, waar ik niet meer van houd,” zei hij. “Nu is iedereen ongelukkig, inbegrepen
ik zelf. Over drie maanden komt er een derde kind. Mijn liefste speelgoed, een
volbloed hengst, is me ook nog afgenomen en bij mijn ouders in Bandung.” Hij gaf
me een mooie foto, in rijbroek en rijlaarzen en een open wit hemd op zijn paard
boven op een heuvel. We deden onze armen om elkaar heen. Zijn hand was op mijn
gezicht. Ik dacht aan Bung Karno's woorden vanmiddag: “No journey's end in
friendship for ever!”
Op de terugreis ontmoette ik een journalist van het blad “Keng Po”, Utomo Prijo.
We zouden vrienden worden. Ook Ismail Daud van “Abadi” was er en Mohammed
Nahar van het persbureau P.I.A., Tom Anwar van “Bintang Timur” (die ik in Italië
had leren kennen) en natuurlijk de persoonlijke crew van de president, filmer Silitonga,
fotograaf Rochman, en geluidsman Piet van Bel.’

1 mei 1957 (dagboek)
‘Lebaran, het Mohammedaanse nieuwjaar.
Alles was dicht. Ik bezocht daarom de Italiaanse ambassadeur, de markies La
Terza. “Waarom heeft de president toch in februari die geleide democratie-rede
gehouden vlak voor het Nieuw-Guinea debat?” vroeg hij. “Hij heeft niet aan de
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slechte timing gedacht, omdat New-York ver is en hij hier in het land zelf 24 uur per
dag met vele dagelijkse problemen wordt geconfronteerd, zodat mijn gissing is, dat
het hem geen bliksem kon schelen, wat de Hollanders voor keet maakten in de UNO.
Hij is immers overtuigd, dat Irian-Barat uiteindelijk toch naar Indonesië zal gaan.
Holland is geen werkelijke factor meer in het politieke denken hier.” “Maar waarom
haalt hij nu ook nog maarschalk Voroshilov voor een staatsbezoek naar Indonesië?
Wanneer u het mij vraagt is het onvermijdelijk, dat de communisten de winnaars
zullen worden van een dergelijk bezoek. En dan worden vlak daarna verkiezingen
gehouden. Vindt u niet dat het er dik op ligt?” “Dat vraag ik me dus ook af,”
antwoordde ik. “U bent een vrij man, spreekt u er met hem over,” zei de ambassadeur,
die Bung Karno “en passant” met Mussolini vergeleek.’

2 mei 1957 (dagboek)
‘Vreemde droom. Ik kwam per vliegtuig bij mijn ouders aan, maar mijn moeder
wilde me niet afhalen. Ik huilde hierom en rekende toen op mijn vader. Maar toen
ik tenslotte bij mijn ouderlijk huis “De Horst” arriveerde zag ik dat mijn vader zelf
huilde van achter het raam van zijn werkkamer. Het was avond en de gordijnen waren
al half dicht.
's Avonds Lebaran-receptie op het paleis.’
Bij mijn terugkeer te Djakarta in mei 1957 bewoog de Indonesische
revolutie zich in een nieuwe richting. Geleidelijk aan zei men dat wat voor
democratie had moeten doorgaan vaarwel en evolueerde de situatie in de
richting van een verlichte dictatuur. Er was een nieuw kabinet. Dr. Ali
Sastroamidjojo was verdwenen. De bekwame en rustige Ir. Djuanda
Kartawidjaja was premier geworden van het zeventiende kabinet sinds
1945. Subandrio had zijn zin gekregen. Hij beheerde de portefeuille van
Buitenlandse Zaken. Hij had menig wit voetje bij de president moeten
halen, maar Sukarno was dan toch voor het geslijm van Bandrio gezwicht.
Sukarno's ijdelheid heeft hem niet meer uit te wissen parten gespeeld in
zijn hele politieke carrière en heeft zeker belangrijk bijgedragen tot het
weinig glorieuze einde ervan in 1967.
De uit het buitenland teruggekeerde Chaerul Saleh was minister
Veteranenzaken geworden. Ik heb Saleh later in diens toen nog gammele
kantoortje tegenover KEMLU opgezocht. Hij leek mij een ambitieus man.
Met Subandrio en Saleh had Sukarno waarlijk twee paarden van Troje in
zijn officiële familie binnen-
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gehaald. Jarenlang hield het buitenland er ernstig rekening mee dat één
van beide heren voorbestemd zou zijn Sukarno's kroonprins te worden.
Maar de coup van 1965 zou aan beider schijnbaar onaantastbare
machtspositie een abrupt einde maken.
Beiden hadden hun kaarten op Sukarno gezet. Toen de grote Bung nog
maar begon te wankelen, vielen Bandrio en Chaerul al. Chaerul Saleh
overleed spoedig in de gevangenis. Bandrio werd ter dood veroordeeld
maar zou in leven worden gelaten. De boer is de voornaamste burger in
Azië. Ondanks alles, de bevrijding van de Europese koloniën, de Apollo
maanraketten en de pil, speelt het werkelijke leven in Azië zich nog altijd
af op het platteland. Gandhi noemde het dorp het ware hart van India. De
Aziaat is plattelander. Hier wordt hij geboren, hier groeit hij op, hier trouwt
hij en sticht hij zijn gezin, hier, binnen de dorpssamenleving zal hij sterven.
In Peking spreekt Mao van een platteland van continenten, waarmee Azië,
Afrika en Latijns Amerika worden bedoeld, die de gestroomlijnde wereld
van het westen (en de Sovjet Unie) omringen en op den duur zullen
verpletteren. Van hieruit, vanuit die plattelanden zal volgens deze theorie
het westerse democratische kapitalisme en het socialistische revisionisme
onverbiddellijk ten val worden gebracht.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is er inderdaad een gevecht ontbrand om
de hegemonie van bepaalde politieke ideologieën, juist in deze overwegend
agrarische streken van de derde wereld. Zowel Moskou als Peking blijven
in een blank, bruin en zwart proletariaat geloven, dat broederlijk zou
coëxisteren mits men Marx en Lenin maar juist zou interpreteren.
Revoluties ontpoppen zich als meloenen, zacht groen van buiten, fel rood
van binnen. Washington blijft zogenaamde westerse democratie exporteren
naar gebieden, die nog in geen halve eeuw de eerste vrije verkiezing zullen
kunnen organiseren. En waar dit niet lukt worden politionele oorlogen met
napalm en B-52 bommenwerpers gevoerd, of grijpt de C.I.A. in om een
groep corrupte generaals in het zadel te helpen. De slachtoffers van de
derde wereld zelf trachten zich met man en macht aan het spel der grote
mogendheden te onttrekken.
Helaas zijn deze landen nog altijd te verdeeld om zich tegen buitenlandse
inmenging collectief te verzetten. Het ene land na het andere schijnt vroeg
of laat ten prooi te vallen aan de chaos, waar door aasgieren van buitenaf
op is gehoopt, geloerd en gewacht. Het Indonesië van ná 1965 is hier een
tragisch voorbeeld van. Dan komt namelijk de weg vrij voor een
fascistische dictatuur, die met de westerse monopolies gaat samenwerken
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om het eertijdse imperialisme in een ander jasje gegoten voort te gaan
zetten.

4 mei 1957 (dagboek)
‘Het Kementrian Penerangan gaf een persconferentie over het aanstaande bezoek
van maarschalk Voroshilov. Wat opviel was hoe Bernard Kalb opnieuw de
bijeenkomst monopoliseerde met de meest domme, typisch Amerikaanse vragen.
Hij wilde bijvoorbeeld per se weten, hoeveel geld Indonesië voor het bezoek van de
Russen had uitgetrokken. On-Indonesischer kan het immers niet? Daarna wilde hij
weten, waarom voornamelijk de socialistische landen hun diplomaten naar het
staatsdiner voor Voroshilov konden sturen. De woordvoerder antwoordde: “Omdat
we maar 74 plaatsen hebben.” En wanneer een antwoord hem niet bevredigde,
reageerde hij als een verwend kind, dat zijn zin niet kreeg.’106.

6 mei 1957 (dagboek)
‘Vandaag arriveerde Maarschalk Kliment E. Voroshilov in een tweemotorige
Ilyushin-14. Zijn gevolg was verdeeld over nog twee toestellen. De plechtigheid op
Kemajoran verliep vlekkeloos. De beide staatslieden, Voroshilov en Sukarno,
vertrokken staande in een open Lincoln-Zephyr naar het paleis. De opkomst van het
Indonesische publiek was massaal.
Sukarno had president Eisenhower in 1956 eveneens voor een tegenbezoek
uitgenodigd, toen hij in Washington was. De Amerikanen vonden het kennelijk niet
de moeite waard naar Java te reizen.107. De Sovjet-president kwam wél en het Witte
Huis en Bernard Kalb schreeuwden moord en brand, dat Sukarno nu de Sovjet-kant
op zou gaan, omdat Voroshilov wél dertien dagen uittrok voor een rondreis door
Indonesie.’
Gezegd moet worden, dat President Kennedy er later anders over dacht.
Mede aangezwengeld door de toenmalige actieve Indonesische
ambassadeur in Washington, dr. Zairin Zain, had J.F.K. (reeds) instructies
gegeven een staatsbezoek aan Djakarta voor te bereiden, maar de kogels
van Dallas zouden tussenbeide komen. Het zegt alles van de Nederlandse
mentaliteit, dat ko-
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ningin Juliana pas lang nádat Sukarno was verraden en overleden, het
eerste Nederlandse staatshoofd zou zijn, dat in driehonderd jaar naar de
archipel reisde. Die ‘eer’, zo het een eer was, zou het koninkrijk de
gebieden overzee natuurlijk al lang hebben moeten bewijzen, waar
miljoenen onderdanen zich door de eeuwen heen toch in meer dan één
opzicht ook voor onze belangen hadden uitgesloofd. In 1967 schreef ik
hierover in ‘De Verraders’:
‘Mijn inziens zou prins Bernhard al lang een werkbezoek aan Djakarta hebben moeten
brengen. Tijdens mijn verblijf in Indonesië, oktober 1966, heb ik mede om die reden
in mijn televisie-reportage voor de N.T.S. Sukarno de vraag gesteld of bijvoorbeeld
prinses Beatrix een bezoek aan zijn land zou kunnen komen brengen. Hij ging hier
onmiddellijk enthousiast op in. De prinses zelf zei later tegen de Indonesische
ambassadeur in Den Haag, Sudjarwo, dat zij opgetogen was bij de gedachte naar
Indonesië te zullen gaan. “Ik ben namelijk nog nooit ten zuiden van de equator
geweest,” zei zij tegen de ambassadeur. “Maar u was toch in Suriname?” antwoordde
Pak Djarwo. “Maar Suriname ligt nog juist boven de equator,” aldus Beatrix. Waarom
zijn wij toch zo laks in het maken van een koninklijk gebaar in de richting van
Indonesië. Een gebaar, dat zich verder uitstrekt dan een enkel vriendelijk woord in
de troonrede.’108.
Na drukke dagen in Djakarta, gevuld met kransleggingen, staatsdiners en
talrijke besprekingen op hoog niveau, rustten Voroshilov en zijn gezelschap
op de Puntjak uit. Hier stelde Sukarno de pers aan de maarschalk voor.
Na een bezoek aan Bandung vertrok het voltallige gezelschap met een
vloot van tien vliegtuigen naar Djokjakarta. De pers en leden van het
gevolg reisden met vier Convairs van de G.I.A., Sukarno en Voroshilov
gebruikten de presidentiële ‘Dolok Martimbang’. Het merendeel der Russen
steeg op met drie speciaal hiervoor uit Moskou overgevlogen tweemotorige
Ilyushins. De bagage volgde met twee Dakota's van de AURI, de
Indonesische luchtmacht. In Djokja wachtten sultan Hamengkoe Boewono
IX en de Paku Alam van Surakarta (Solo) ons op. Er waren muziekkorpsen
en een erewacht presenteerde het geweer. Op een nabij gelegen
heldenbegraafplaats werden kransen gelegd. Daarna volgde een zegetocht
door het onvergetelijke landschap naar het centrum

108.

Die echter door de regering wordt opgesteld.

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

266
van de stad. Tienduizenden plattelanders waren van heinde en verre
gekomen om Bung Karno en Voroshilov een uitbundig welkom te bereiden.
In de avond dansten de prinsessen in de kraton. De kostuums, de juwelen,
de dansbewegingen, de intensiteit van expressies, de mystieke sfeer van
de Javaanse dans maakte de voorstelling tot een overstelpende, totaal
onvergetelijke gebeurtenis.
Sukarno sloofde zich uit de betekenis van de verschillende dansen aan de
maarschalk uiteen te zetten. Het late avonduur, misschien ook de warmte,
en zeker het overladen, officiële programma speelden de 74-jarige Rus
parten. Hij zat bij tijden te dommelen. Sukarno liet hem dan tactvol
doezelen en maakte van de gelegenheid gebruik tussen zijn gasten door
te wandelen. Toch zag de Russische maarschalk de volgende dag kans alle
zeven terrassen van de Borobudur tempel te voet te beklimmen. Met een
gebloemde Chinese pajong gewapend tegen de felle zon - Sukarno
gebruikte een zwarte Hollandse huis tuin en keuken parapluie - beschermde
Voroshilov bovendien zijn inmiddels fel rood verbrande gezicht met een
slappe strohoed. Sukarno had het warm, trok de tuniek van zijn uniform
uit en wandelde gewoon rond in een overhemd en een paar beige bretels.
Na de bezichtiging van het Boeddhistische meesterwerk uit de zesde eeuw
reden wij naar de verderop gelegen even beroemde Prambanan tempels.
‘In Magelang werd gelunchd. In de hoek van de eetzaal musiceerde een gamelan
orkest. Ik stond van tafel op om van dichtbij naar de muziek te luisteren. Een paar
kinderen zaten bij hun ouders tussen de instrumenten. Een jongetje van vier maakte
dansbewegingen met zijn armpjes. Even later hoorde ik een stem achter mij. Het was
Sukarno. Hij kwam mij de techniek van het orkest uitleggen. Hij bleef vijf minuten
met me zitten praten.’
Onze vaderlandse geschiedenis wordt ons op school als één lange reeks
patriottische heldendaden opgedist. Bij mijn reizen naar Indonesië heb ik
mij voortdurend door mijn leraren van het Baarns Lyceum misleid gevoeld.
Pas daar begon ik mij te realiseren hoe eenzijdig men de historie van onze
koloniën interpreteerde. Men verschuilt zich hierbij dan achter het doekje
voor het bloeden, dat onze daden overzee pasten in de tijd waarin zij zich
afspeelden. Wat past eigenlijk in welke tijd? Paste Van Heutsz in de tijd
van de jaren 1900, als Westerling in die van 1950? Pasten Coen en
Daendels beter bij hun tijd, dan van
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Heutsz of Westerling bij de onze? Paste Napoleon met zijn Russische
avontuur in zijn tijd beter dan Hitler in de zijne? In 1901 bracht onze grote
‘pacificatie’ generaal van Heutsz met enkele van zijn officieren een bezoek
aan de koningin op Het Loo. In 1959 herinnert Wilhelmina zich in haar
mémoires: ‘een nieuwe wereld ging voor mij open...’
Van Heutsz kwam verslag uitbrengen over zijn ‘arbeid’ in Indië. De
koningin had zijn rapporten over de oorlog in Atjeh nauwkeurig bestudeerd.
Onze vorstin raakte diep geïmponeerd door de wilskracht en taaie
volharding van haar generaal. Zij zou hem dan ook spoedig tot
gouverneur-generaal van Indië benoemen. Zoals Westerling zichzelf als
‘rechtvaardige vorst’ had gezien, zo wist Van Heutsz H.M. er van te
overtuigen, ‘dat hij gedreven werd door een grote en sterke
rechtvaardigheidszin’, aldus Wilhelmina. Rechtvaardigheidszin bij het
uitmoorden van de bevolking van Atjeh. Volgens Wilhelmina had hij ‘een
open oog voor de belangen van de bevolking’.
Hij had ‘een grote kennis van plaatselijke toestanden’. Zonder twijfel.
Maar niemand sprak over de duizenden Indonesische patriotten, die onder
de handen van generaal Van Heutsz en zijn mannen zijn gesneuveld bij
de verdediging van hun vaderlandse bodem.
In het oud Sanskriet van de Hindoe betekent balie sterk. Het eiland Bali
is ons over de jaren aangediend als het onvergetelijkste droomeiland ter
wereld. Reclame advertenties roepen toeristen op dit lieflijkste aller
Indonesische eilanden op hun reis door de Oriënt niet over te slaan. Op
school leren wij, dat Bali in 1906 door het wettige koloniale gezag in
Batavia werd ‘gepacificeerd’. Verder werd er in de klas geen woord over
gezegd. Wanneer men er de bestaande documentatie echter op naslaat hoe
het, passend in die tijd, in zijn werk is gegaan kan men zich als Nederlander
slechts generen voor wat eens als een roemrucht verleden is voorgesteld.
Aage Karup Nielsen beschrijft hoe enige duizenden Nederlandse soldaten
in 1906 aan land gingen om orde op zaken te stellen. De Balinezen leerden
al gauw inzien dat het een uitzichtloze zaak was met lansen tegen
machinegeweren te strijden. Zij keerden daarom naar hun rijstvelden terug
en gaven de invasietroepen wat zij verlangden. Alleen de koning, de radja,
besloot met zijn familie en onderhorigen de dood in te gaan. Onze
landgenoot Gregor Krause schreef hierover: ‘De troepen trokken langs
een brede weg op. Zij was aan weerskanten door muren afgesloten. Vanuit
het paleis van de vorst kon men hen zien op-
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rukken. Enige oude vrouwen en zieken, die niet meer konden lopen, werden
met een dolk doorstoken. Uit het paleis sloegen vlammen op. Een
merkwaardige optocht kwam vervolgens naar buiten. Mannen, in
schitterende rode en zwarte gewaden, blootshoofds, met lang golvend
haar. In de gordels staken gouden krissen, fonkelend met diamanten. In
hun midden bevonden zich feestelijk getooide vrouwen met bloemen in
het haar en honderden kinderen om hen heen. Allen droegen zij de witte
kap, die bestemd was voor hen, die aan de dood zouden worden gewijd.
Tenslotte kwam de vorst zelf in zijn gouden draagstoel, gedragen door
vier mannen, naar buiten.
Langzaam, geluidloos, ging de optocht de Nederlandse troepen tegemoet.’
Krause vervolgde: ‘Op ongeveer honderd pas afstand stond de stoet
plotseling stil en de vorst verliet zijn draagstoel, die voorzichtig door de
dragers op de grond werd gezet. Een schot uit een oud bronzen geweer
ontplofte en doodde de schutter. Het teken was gegeven. Met opgeheven
lansen en getrokken krissen storten allen zich in het snelvuur der
Nederlandse machinegeweren. De artillerie zond haar shrapnells midden
in de dichte mensenmenigte. De lijken hoopten zich op en hielden de
nieuwe scharen, die uit het paleis kwamen, tegen... De soldaten aarzelden
om verder te schieten. Daarop wierpen de vrouwen hen een regen van
goudstukken toe en zij riepen, hier is het goud waarvoor u komt en wezen
vervolgens op de borst om getroffen te worden. Tenslotte kwam de toegang
tot het paleis van de radja vrij...’
Het koloniale gezag in Indië zal in 1906 zeker in de rechtvaardigheid van
haar optreden op Bali hebben geloofd. Dit zal zij ongetwijfeld ook in haar
rapporten naar Den Haag hebben vervat, die dan ook door H.M. de
Koningin werden bestudeerd. De vraag rijst alleen, of wij aan het einde
van deze eeuw gekomen onze kinderen het verleden op basis van sprookjes
over good guys en bad guys zullen moeten blijven voorspiegelen.
Vast staat, dat de Indonesiërs hun kinderen beslist een andere versie van
het verleden betreffende heren als Van Heutsz of Westerling zullen
voorzetten, dan wij tot dusverre aan onze jeugd hebben gedaan. Hoe
verzoent men komende generaties wanneer men zelfs niet in staat is de
geschiedenislessen te objectiveren?109.
Sukarno's moeder kwam uit Bali. Zij heette Idajoe. Zij was geparenteerd
aan de laatste koning van Singaradja. Als gevolg van
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onze pacificatie van het eiland werden de bezittingen van de koninklijke
familie gekonfiskeerd. In zijn door Cindy Adams opgetekende
herinneringen zegt Sukarno, dat de familie van zijn moeder als gevolg van
deze onteigening verarmde.
Om deze reden voegt hij er bitter aan toe, zou hij van moeders zijde de
haat voor het Nederlandse koloniale régime hebben meegekregen.

15 Mei 1957 (dagboek)
Bali, Den Pasar
‘Met dezelfde stoet van tien vliegtuigen zijn wij van Midden-Java naar Den Pasar
gevlogen. De Russische staatsgasten werden op traditionele wijze met animistische
rituelen verwelkomd. Jongens en meisjes, met frangipani bloesems getooid en de
met bloemknoppen gevulde gouden schalen op de palmen van de handen omringden
en bestrooiden ons. Een hoge Hindoepriester voerde een ceremonie uit waarbij de
dialectische materialist Voroshilov uitvoerig werd bewierookt. Hij onderging zijn
lot met veel geduld.
De Russen kregen het mooiste wat Bali te bieden heeft onder ogen. De legong
dans. De gong gde. De ketjak, gebaseerd op de klassieke epische gedichten uit de
Ramayana met daarin de beroemde apendans. De oude maarschalk toonde zich
geagiteerd tijdens een bloederig hanengevecht. Sukarno liet hierbij verstek gaan. Hij
haatte dit soort vertoningen. Er werd een traditionele Balinese begrafenis-processie
gehouden waar door duizenden personen aan werd deelgenomen.
Mijn dierbaarste herinneringen aan het Gauguinesque eiland hebben echter weinig
uit te staan met het afwerken van het officiële programma voor Voroshilov. Er bestaan
dozijnen boeken en geïllustreerde naslagwerken over Bali. Niets hiervan benadert
ook maar in de verste verte haar waarachtige, levendige, natuurlijke schoonheid. Om
hier een glimp van op te vangen moet men het binnenland ingaan. Hier ruikt men
het waarachtige Azië, het Aziatische platteland.
In het hotel Den Pasar leende ik een fiets. Ik ben gaan rijden. Ver van het rumoer
van de stadjes. Aan de zee heb ik op koraalrotsen gezeten. De vissers, op blote voeten
in het water staande, wierpen hun netten uit. Bij het ondergaan van de zon, als de
vuurvliegjes gaan lichten, ben ik door afgelegen dessa's en kampongs gekomen, waar
de vrouwen, die de rijst hadden gestampt, hun stokken wegborgen. Waar de kleine
herdertjes de waterbuffels naar stal brachten. Of waar mensen, in groepen, om
kerosinelampen heen zaten te eten. De
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Indonesiër lijkt altijd bezig met snoepen. Naakt ravotten kleuters in een snel stromende
beek. Zij sprongen van rots naar rots en speelden krijgertje. Ik zag, hoe een jonge
vrouw bij de avondschemering een kokosnoot, gevuld met bloemen, bij het pad naar
haar kleine woning in brand stak. Een eeuwenoude gewoonte om met dit vuur kwade
geesten of ongewenste gasten van de deur te houden. Dit was volgens mij het echte
Indonesië. Dit was het land, zoals het geweest moest zijn, toen mijn vader, mijn
grootvader en overgrootvader hier woonden.
Julian Huxley heeft een cultuur levend genoemd, als een dier of een plant in het
oerwoud. ‘Wanneer men het doodt,’ schreef hij, ‘is de wereld er slechts armer door
geworden...’ Hoe lang nog zou Bali puur en ongerept blijven?
In Den Pasar kwam een kleine jongen op mij afgestoven.
‘Change dollars, sir?’ en hij keek mij met zijn grote bruine ogen vragend en
verleidelijk aan. Ik antwoordde niet direct, daarom misschien zei hij: ‘I, good boy,
sir’. De blik in de ogen van zo'n kind brengt mij in verwarring. Wat doe je? Geef je
een fooi? Wat kopen wij af, wanneer wij in Azië aalmoezen uitdelen? In Calcutta
liep laatst een klein doodarmoedig meisje, met een bemodderd gezicht, vier straten
met mij mee, haar handje ophoudend met een onverstaanbaar klagend gehuil. Ik was
zojuist in India aangekomen en had werkelijk niets anders dan een dollarbiljet bij
me. Ik heb haar dit tenslotte gegeven, maar het maakte mij misselijk.
Op een late avond reed ik op mijn fiets langs de rijstvelden bij Singapad.
Landbouwers keerden naar huis toe. Achter elkaar, op smalle paden, de breedgerande
hoeden nog op hun hoofden. Hun contouren staken scherp af tegen een donker
wordende, met rood en goud gekleurde avondlucht. Een zwoele bries stak op. Met
geknetter raasde een bromfiets voorbij. Een man spreidde een matje uit, keerde zich
naar Mecca, en kuste herhaaldelijk de aarde bij het prevelen van zijn gebeden.
In de verte hoorde ik gamelan muziek. Ik reed op het geluid af en bereikte een
dorpje. Er stond een oude, dichtbegroeide tempel. Een vervallen muur blokkeerde
de ingang. Een oude man met een stok, wees mij een pad om er binnen te komen. Ik
bereikte een binnenplaats. Omringd door wat toeschouwers zaten een twaalftal
jongens en een twaalftal meisjes, geen van hen ouder dan 15 of 20 jaar, in een vierkant
op de grond. De zes jongens tegenover elkaar en de zes meisjes aan iedere zijde
tegenover elkaar. De meisjes op de knieën. De
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jongens met gekruiste benen. In een hoek van het hofje heb ik tot lang na middernacht
naar hun dans en spel geluisterd en gekeken. Onvergetelijk. In ‘De Nieuwsgier’
schreef ik: ‘Over enkele jaren zal men nog slechts tegen contante betaling naar zoiets
ongerepts en onbevangens, naar zoiets echts kunnen luisteren. Maar dan is het
natuurlijk niet meer werkelijk echt en puur, maar verkracht en vercommercialiseerd.
Of, nog beter, dan kopen wij even een grammofoonplaat. En de levende cultuur is
opnieuw armer geworden.’ (En zo is het in 1985 dan ook precies.)
Sterren stonden hoog aan de hemel, toen ik die nacht in de vroege ochtenduren
naar het hotel in Den Pasar terugfietste. Onheilspellend stak de heilige Gunung Agung
tegen de donkere lucht af. Vishnu, Shiva en Brahma, die in haar krater woonden,
moesten reeds lang te ruste zijn gegaan. Het maanlicht overgoot het land en verlichtte
de asfalt weg. Ik reed dan ook zonder lamp. Ik waande mij zalig alleen en onbespied.
Plotseling kwamen met grote vaart drie auto's aanrijden. De koplichten schenen
verblindend in mijn ogen.
De volgende ochtend wenkte Sukarno: ‘Wat voerde jij vannacht daar in de kampong
uit?’ vroeg hij met een geamuseerd lachje. ‘Heb je een lief vrouwtje gehad, ha, ha,
ha!’
Van Bali vloog het hele gezelschap met hetzelfde convooi van tien
vliegtuigen naar Surabaja. Vanuit de lucht kon men zien hoe honderden
open vrachtwagens met plattelandsarbeiders en boeren naar de stad
onderweg waren om de rapat raksasa, de massavergadering waarbij Sukarno
en Voroshilov het volk zouden toespreken te gaan bijwonen.
Men kan zich het effect van een dergelijke gebeurtenis nauwelijks
voorstellen. Hier verscheen de nationale held van Indonesië, Bungkarno,
in gezelschap van de Sovjet-maarschalk voor honderdduizenden
Indonesiërs. De Amerikaanse journalist Arnold Brackman zou in zijn boek
‘Indonesian Communism’ tot de conclusie komen dat het effect van de
reis van Voroshilov ‘vernietigend’ zou zijn geweest. ‘Beide presidenten
vertoonden zich overal gezamenlijk aan het volk. Zij deelden het
sprekerspodium letterlijk en figuurlijk. Sukarno zou de Rus omarmen en
uitroepen dat vele doelstellingen de Sovjet-Unie en Indonesië aan elkaar
bonden, zoals bijvoorbeeld de strijd tegen het kolonialisme en
imperialisme.’ Volgens Brackman konden de kleine Indonesische boer en
arbeider niet anders dan tot de gevolgtrekking komen, dat Sukarno zelf
zijn sympathie van de P.N.I. (na-
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tionalisten) naar de P.K.I. (communisten) zou hebben verlegd. Brackman's
conclusie lijkt mij wat overdreven en simpel. Zeker, de Russen hadden
voor het staatsbezoek van Voroshilov aan de vooravond van verkiezingen
in Indonesië, geen beter moment kunnen kiezen. Ik ben er zeker van, dat
wanneer generaal Eisenhower, als gevraagd, naar Djakarta zou zijn gereisd
het enthousiasme in Indonesië even groot zo niet groter zou zijn geweest.
En Sukarno zou minstens even dikwijls Eisenhower hebben omarmd en
geprezen, als hij het nu Voroshilov deed. Ik weet trouwens uit eigen
ervaring pertinent zeker, dat Sukarno's persoonlijke smaak en sympathie
onvergelijkelijk dichter bij de Amerikanen, dan bij de Sovjets lag. De
Russen slaagden er echter in de Indonesische president niet voortdurend
op de tenen te gaan staan. En de Russen bleken grootmeesters in het
hanteren van Sukarno's ijdelheid en zwakste punten. De nonchalance van
het westen om de meest primaire oosterse beleefdheden zelfs halverwege
tegemoet te komen of te beantwoorden, heeft westerse belangen in
Zuidoost-Azië beslissende parten gespeeld. Het heeft bovendien stemmen
gekost. Het was niet zozeer de slimheid van het communisme, welke in
Indonesië maximale winstpunten zou boeken, maar de onverschilligheid,
domheid en hoogmoed van het westen, welke de Anglo-Nederlandse
populariteit in de archipel verliezen zou toebrengen. Het westen, vooral
Nederland en de V.S., hebben de pro-westerse elementen in Indonesië dan
ook geen been gegund om op te staan. Blunder na blunder vergrootte de
kloof en gaf de linkse krachten gelegenheid om een verre achterstand met
grote snelheid in te lopen.

16 mei 1957 (dagboek)
‘Surabaja
In gloedvolle bewoordingen verzekerde maarschalk Voroshilov zijn gehoor in
Surabaja, dat het Kremlin met haar hele hart de rechtvaardige Indonesische eis op
Nieuw-Guinea zou steunen. Wat maakte Luns het de Russen toch gemakkelijk! De
Indonesische republiek zou volledig op de morele en militaire steun van de
Sovjet-Unie kunnen rekenen. Woord voor woord werden Voroshilov's woorden door
een tolk voor de massa vertaald. Dit vertraagde het élan van zijn speech en men werd
onrustig. Pandu's, dus padvinders en zeeverkenners op de eerste rijen, trachtten
tevergeefs de opdringende menigte tegen te houden. Men raakte geleidelijk aan in
opwinding. Plotseling brak pandemonium uit. Er vielen mensen flauw. Anderen
werden onder de voet gelopen.
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Militairen droegen brancards aan. Voroshilov brak ontzet zijn rede af en keek onthutst
naar Sukarno, alsof hij om hulp vroeg.
Sukanro stond op en greep in. Hij liep naar de batterij microphoons en riep, “djam,
djam, djam...” Zijn stem klonk luid over het hele veld. Stilte, stilte, stilte. Bij het
horen van Bungkarno's stem ontstond een onmiddellijke reactie onder de massa. Alle
ogen richtten zich direct naar hem, zoals hij daar stond, rustig, met een hand aan de
microfoon. Iedere Indonesiër kende die vertrouwde stem. Daarop begon de president
een Indonesisch lied te zingen. Geleidelijk aan werd de melodie overgenomen en
zongen de mensen mee. Het volk bedaarde. Ik zat op de tribune vlak schuin achter
de beide presidenten. Ik heb de show van ogenblik tot ogenblik kunnen volgen. Met
onverholen bewondering stond Voroshilov te kijken hoe Sukarno met zijn interventie
duizenden en duizenden mensen tot kalmte wist te manen. Even later zou de
maarschalk zijn rede vervolgen.
In de middag volgde ik niet het officiële programma, maar begaf me naar het huis
waar de moeder, broers en zusjes van Sumarto, mijn vriend uit het Garuda I bataljon
woonden. De moeder had dezelfde ogen, zoals ook Martin Portier de
gezichtsuitdrukking van zijn moeder had. En, Janto, Tot's broertje, leek al evenveel
op hem. Een portret in uniform hing onder een schilderij van een Javaans landschap.
Ik maakte er een foto van. Opnieuw ontdekte ik, dat mijn vriend uit de Sinaï-woestijn
opnieuw de lieveling van diens moeder was. “Wat denkt u van mijn jongen?” vroeg
ze mij. Hoe kon ik dat verwoorden?’

17 mei 1957 (dagboek)
‘Djakarta
Na een zo heerlijke reis herinnerde mij het handschrift van Frieda tussen de stapels
post altijd weer aan de misère in mijn persoonlijke leven. Zij werkte toen op Idlewild,
nu J.F.K. airport in New-York. Zij had mij tijdens de nachtdienst een brief geschreven,
die me volledig op mijn nummer zette. In mijn hart gaf ik haar gelijk. Maar hoe kon
ik haar ooit duidelijk maken, of laten voelen, laat staan per brief, wat er in me om
was gegaan in Egypte, aan de Golf van Perzië of nu hier in Indonesië? Lord Byron,
die in zijn schooldagen eveneens een aantal intense relaties had gehad met vrienden
werd eens zo verliefd op een jongen uit een kerkkoor, dat hij hem sommige van zijn
mooiste gedichten opdroeg in de vorm van
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verzen geschreven voor een meisje. In Athene werd Byron eens smoorverliefd op
een Griekse jongen, Nicolo Giraud. Er bestaat geen twijfel over, dat hij intens genoot
van de ontspannen sfeer in het toenmalige Ottomaanse keizerrijk ten aanzien van
mannenrelaties. Ik had immers soortgelijke ervaringen gehad? Hoe verder ik naar
het oosten reisde, hoe natuurlijker mannen zich onder elkaar gedroegen. Toch sloot
dit voor mij in 1957 nog altijd niet a priori een relatie met een vrouw uit, inbegrepen
de relatie die gestoeld was op het vormen van een gezin.
“Les femmes fières dissimulent leur jalousie par orgeuil. Elles passent de longues
soirées silencieuses et froides, avec cet homme qu'elles adorent, qu'elles tremblent
de perdre, et aux yeux duquel elles se voient peu aimables. Ce doit être un des plus
grand supplices possible, c'est aussi une des sources les plus fecondes de malheur
en amour.” Stendhal liet er zeer betekenisvol op volgen: “Pour guérir ces femmes,
si digne de tout notre respect, il faut dans l'homme quelque démarche bizarre et forte,
et surtout qu'il n'ait pas l'air de voir ce qui se passe.”110.
Ik probeerde Frieda zo lief mogelijk te antwoorden, wetende in mijn “hearts of
hearts” dat we waarschijnlijk onbereikbaar voor elkaar zouden blijven.’
Machram zond een brief uit Rafah, Egypte die aanving met ‘Lieve Kontjo’
en ondertekend was met ‘kisses and love’, eigenlijk precies als de brieven
van Frieda. Toch voelde ik me dichter en onbevangener wanneer ik bij
Machram en Tot was - of sliep - dan bij Frieda. De gevoelsuitdrukkingen
waren dezelfde, met dit verschil, dat Machram en Tot niet van me
verwachtten, dat ik seks met hen zou bedrijven, terwijl Frieda heel
natuurlijk, haast hoorbaar, er op lag te wachten. Was het de
consequentieloze relatie met jongens, die me aantrok (met uitzondering
van Albert Hilverdink) tegenover het heilige moeten van seks met een
vrouw bedrijven? Wilde ik wel de rest van mijn leven aan één persoon
vastziten?
De schrijver William Bast111. zond me een lange brief uit New-York, waarin
hij onder meer zei: ‘Your letters, Wim! They are lovely. I read them and
reread them many times over. They speak of people and places, true, but
they speak of something

110.
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“De l'Amour”, Stendhal, Editions de Cluny, Paris (1938) pag. 142.
De vriend van James Dean.
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more valuable than even that. They reach out and draw me to the breats
of souls I have yet to touch; they blend me into a potpourrie of desert and
death: of love and loneliness, and of where and when. To say, I envy you
is not to say I covet what you possess, but merely to express this crying
need to partake of life as you now do. My work seems so futile when
compared with the extravagance of your present experiences... Write more
to me, Wim. And tell me of your enthusiasm. Love, Bill.’
Steeds weer kwamen herinneringen aan de ‘rombongan’112. met Sukarno
en Voroshilov terug. In Jogja had ik een lang gesprek met Mustafa
Sulaiman van het ministerie van Voorlichting. ‘Op 1 maart 1949113. hebben
Indonesische soldaten Djokjakarta gedurende zes uren bezet gehouden
om de Verenigde Naties en de wereld te laten zien, dat de Republiek nog
altijd bestond en dat we onze vrijheid wilden. In repressaille hebben
Nederlandse militairen toen alle mannen die aan Djalan Sostro Widajan
woonden gearresteerd en doodgeschoten.’ Hij zag hoe geschokt ik was.
‘Soms hebben wij Indonesiërs nog wel gevoel voor Nederland in ons hart,
maar het is jammer, dat ook dat laatste restje nog wordt vertrapt. Het wordt
steeds minder, maar we zullen het niet steeds blijven herhalen. Het is hun
eigen keuze. Holland moet het zelf maar weten.’ Een gesprek als dit
illustreerde mijn diepere motivering voor mijn
te-redden-wat-er-te-redden-viel operatie, waarmee ik sinds het historische
gesprek met Sukarno in de ruïnes van Pompeï in 1956 bezig was.
Eveneens in Djokjakarta ontmoette ik een student medicijnen, Adi Widjaja.
Hij nam me in de avond mee naar een studentenhuis. Ik discussieerde daar
tot diep in de nacht met tien studenten. Wat me steeds weer verbaasde,
was, hoeveel Indonesiërs mijn artikelen hadden gezien of over mijn
activiteiten hadden gelezen in de Indonesische pers. Adi wilde me op de
fiets naar het hotel terug brengen. Ik zei: ‘nee, ik wil bij jullie slapen.’ Hij
gaf me een sarong en in de ochtend zeepten we elkaar in onder de douche,
alvorens hij me naar de woning van de gouverneur bracht. Hoe is het
mogelijk, dat een afscheid na slechts één avond en nacht soms zwaar kan
vallen en zelfs pijn doen.’ Zonder - dit ten overvloede - dat er seks was
geweest.

24 mei 1957 (dagboek)
‘Dit was de trouwdag van mijn ouders en Martins verjaar-
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Groep; presidentiële gezelschap.
Dezelfde actie waarbij mijn vriend luitenant Wenk Schimmelpenninck omkwam.
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dag. Ik was bij Olga Chechotkina van “Pravda” geweest in “Hotel des Indes” en
wandelde vervolgens naar het paleis. Ik kon de geel en gouden standaard van de
president door de bomen zien bewegen. Overste Sugandhi en valet Tukimin
verwelkomden mij. Professor Mohammed Yamin en zijn vrouw waren nog bij
Sukarno. Ik moest even wachten.
De president ontving me deze morgen met de woorden: “Excusez-moi que je suis
un peu en retard.” Ik voelde me trouwens meteen om mijn gemak, als bij een oude
bekende, een familielid haast. Ik had mijn agenda gereed.
Ik begon hem te bedanken voor zijn invitatie in Italië en West-Duitsland niet hem
mee te kunnen reizen. Hierdoor kon ik in “Elseviers” schrijven en was ik opgevallen
bij de groep-Rijkens. Zij financierden toen mijn volgende reizen, zoals zij dat vroeger
bij dr. M. van Blankenstein hadden gedaan. “Dit heb ik dus indirect aan u te danken.
Weet u,” vervolgde ik, “toen ik u ontmoette wantrouwde ik zeer uw bedoelingen ten
aanzien van Nederland. U weet hoe schandalig er wordt geschreven. En de reacties
van veel Nederlanders zijn nog altijd, dat wanneer we Irian-Barat eenmaal aan
Indonesië zouden hebben overhandigd, dat u dan pas echt alle Nederlanders uit
Indonesië zou gooien.” “Je weet heel goed,” antwoordde de president,’ ‘en ik heb
het ook aan Konijn114. gezegd, dat zonder de oplossing van Irian de betrekkingen niet
kunnen worden hersteld, maar daarna zal ik naar Den Haag gaan.’ ‘Ik hoop niet, dat
u denkt,’ vervolgde ik, ‘dat ik het eens ben met de overdracht van Nieuw-Guinea
om bij u of in Indonesië een wit voetje te halen. Ik vind het een dwingend Nederlands
belang, zoals we ook in het Adres expliciet hebben gezegd.’ ‘Daarom werk je er zo
hard aan,’ antwoordde Bungkarno. ‘Ja voor mijn land en mijn koningin,’ heb ik
geantwoord.115. ‘En toch roept “De Telegraaf”, zoals u al in het vliegtuig vanuit
Bandung verwachtte, dat ik een landverrader ben en dat de Justitie me moet
oppakken.’ ‘Wim,’ zei de president,’ ik ken jullie Hollanders. Ik wist hoe ze zouden
reageren.’ ‘Maar scheert u ons please niet allemaal over één kam.’
Daarna sneed ik het onderwerp van het Garuda I bataljon aan. Mij had een brief
bereikt van Majoor Sutikno Lukitodisastro met nieuwe gegevens over incidenten
tussen de Indo-
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Sukarno noemde Emile van Konijnenburg altijd Konijn en zijn omgeving zei dikwijls “Pak
Kelintji”, wat konijn betekende.
Dit gesprek zou spoedig in de openbare redevoeringen van Sukarno door hem te berde worden
gebracht.
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nesische militairen en de Egyptische bevolking. Er werd nu vrij regelmatig met scherp
geschoten. Ook Machram en Marto (Tot), en verscheidene andere militairen hadden
me inmiddels brieven gezonden. Op 6 mei had ik hier over een hoofdartikel in ‘De
Nieuwsgier’ geschreven, dat eindigde met, ‘het zou ons inziens meer op zijn plaats
zijn geweest, wanneer de Egyptische ambassade in Djakarta een formele nota met
verontschuldigingen voor dit optreden aan de Indonesische regering zou hebben
aangeboden (dan dus een protest nota tegen mijn reeks artikelen niet feitelijke
gegevens te laten overhandigen).’
Door dit hoofdredactioneel commentaar begreep ik, dat de Egyptische ambassadeur
helemaal in de gordijnen was geklommen. Ik gaf Sukarno, als ‘commander-in-chief’
de brief van Majoor Sutikno. Deze had om vertrouwelijkheid verzocht, dus ik maakte
er geen kopie van. Daarna besprak ik de politieke gevangenen, Schmidt en De Braal,
en bepleitte, dat een vroegtijdige vrijlating bij zou dragen tot vermindering van de
spanningen, terwijl er toch nauwelijks een belang mee gediend zou kunnen zijn om
Nederlanders om politieke redenen tot in lengte van dagen achter slot en grendel te
houden. ‘Je zegt hetzelfde als Konijn,’ merkte de president op. Maar ik had het
gevoel, zoals advocaat Lips ook had gevraagd, bij de hoogste macht in het land naar
behoren voor beide landgenoten te hebben gepleit. De president wilde nog weten
hoe het met Frieda was en wat mijn verdere plannen waren. Ik gaf aan, dat ik
overwoog naar Amerika terug te gaan om bij haar te kunnen zijn, ook nu mijn
journalistieke arbeid in Nederland langzamerhand onmogelijk werd gemaakt. Ik
wilde dáár iets gaan opbouwen met bijvoorbeeld het geven van lezingen onder andere
over Indonesië en het Nieuw-Guinea geschil.
Bij het afscheid vroeg hij: ‘Komt u op mijn verjaardag, 6 juni, hier, wilt u?’
Sugandhi liet ambassadeur Mukarto naar binnen en hij vroeg mij het gastenboek
te tekenen, hetgeen ik deed direct onder premier Djuanda, Minister van Financiën
Slamet en de Sovjet ambassadeur Zukov.’
Twee jaar later, op 18 maart 1959, is gevangene Schmidt op een vliegtuig
naar huis gezet. De Braal ging al eerder naar Nederland. In 1961
publiceerde Schmidt zijn mémoires en schreef onder meer: ‘Oltmans werd
al gauw een groot vriend van Sukarno en had dagelijks toegang tot het
paleis... Veel Indonesiërs be-
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schouwden Oltmans als een landverrader.’116. Ik zond Schmidt in 1961 een
brief om uiteen te zetten hoe Van Konijnenburg en ik oprechte moeite
hadden gedaan zijn vrijlating te helpen bevorderen, maar daar kwam
uiteraard geen antwoord op. Vincit omnia veritas.117.
Jan Portier, Martins broer, bezocht me. Op het Hoge Commissariaat had
men hem gezegd: ‘Waarom helpt Oltmans jou naar Nederland te komen,
terwijl hij zo anti-Nederlands is?’ Jan begreep heel goed het verschil tussen
de politiek van de regering vis à vis Indonesië bestrijden of anti-Nederlands
zijn. Maar het gaf opnieuw aan hoe geborneerd en emotioneel er die dagen
werd gedacht en gevoeld.
Intussen hoorde ik bij toeval, dat twee officieren van het Garuda I bataljon,
de kapiteins Hermanto en Haddi in Djakarta waren. Ik bezocht hen. 26
Mei 1957 vertrok Bungkarno, samen met mevrouw Hartini, per ‘Dolok
Martimbang’ voor vijf dagen rust naar Tawang-Mangu bij Solo. Ik spoedde
me naar Kamajoran. Ik sprak met zowel Overste Sugandi als Majoor
Sudarto. We maakten een afspraak, dat de beide kapiteins 1 juni om 09:00
uur door de President zouden worden ontvangen. Het leek me noodzakelijk,
dat Bungkarno nu uit de eerste hand kon vernemen waar de Garuda
militairen mee te kampen hadden. De president stond te praten met de
commandant en de crew van de ‘Dolok Martimbang’, kapitein-vlieger
Raden Sri Muljono Herlambang. Ik maakte foto's.

28 mei 1957 (dagboek)
‘Wim Hutabarat, de particulier secretaris van dr. Mohammed Hatta, had vandaag
een gesprek, het eerste, met de andere ondertekenaar van de Indonesische
onafhankelijkheids verklaring, de Sumatraan dr. Mohammed Hatta, gearrangeerd.
Emile van Konijnenburg had er op aan gedrongen Hatta te gaan interviewen, omdat
au fond diens inzichten inzake Nieuw-Guinea dezelfde waren als die van Sukarno.
Ook Hatta voelde zich door Nederland opgelicht, omdat hem bij de Ronde Tafel
Conferentie, in 1949, door Minister J.H. van Maarseveen en anderen op het hart was
gedrukt, dat Nieuw-Guinea om psychologische redenen nog even buiten de Indische
boedel werd gehouden, maar dat de overdracht zeker binnen één jaar zou volgen.
Het was nu 1957 en de spanningen waren geleidelijk aan steeds verder opgelopen.
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‘In de greep van Sukarno’, A.W. Sythoff (1961) pagina's 225-226.
De waarheid verovert uiteindelijk alles.
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Hatta bleek hier verdrietig en teleurgesteld over. Aanvankelijk wilde hij slechts off
the record spreken, maar ik drong er op aan, dat het noodzakelijk was, dat hij voor
de draad kwam met zijn mening, juist opdat men in Den Haag beter zou begrijpen,
dat de Nederlandse Nieuw-Guinea politiek niet zou kunnen inspelen op een
Indonesische oppositie, want die was er in deze kwestie niet. Alle Indonesiërs stonden
wat Irian-Barat betreft achter Bungkarno.
Hatta maakte op mij een nogal Nederlandse indruk. Hij had aan de Economische
Hogeschool in Rotterdam gestudeerd. Zijn zit- en werkkamer was zo van de lage
landen naar Djakarta overgebracht. Zo Indonesisch als Sukarno overkwam, zo sterk
Europees beïnvloed was Hatta in zijn optreden en bij wat hij naar buiten toe
presenteerde. Ik kon me niet voorstellen, dat Hatta, zoals Sukarno, nog het liefste
rijst met zijn vingers zou eten. Sukarno was ook informeler in zijn omgang, ondanks
de paleis-sfeer. Kortom, als mens waren de beide grondleggers van de
onafhankelijkheid van Indonesië tegenpolen: de Javaan versus de Sumatraan.
“Voor Indonesië is de eis om Irian-Barat nu een ere-kwestie geworden,” aldus
Hatta. In de eerste plaats zou het voor ons moreel niet verantwoord zijn het gebied
aan haar lot over te laten. Indertijd met de onderhandelingen hierover met Nederland,
welke ik meestal heb geleid,’ aldus Hatta, ‘heb ik met vele van uw leiders gesproken,
zoals Van Mook, Schermerhorn, Van Poll, Stikker en anderen. Ik heb in den beginne
nimmer het gevoel gekregen, dat Nederland Irian van het voormalige koloniale rijk
wilde scheiden. Ik heb ook nooit begrepen, waarom uw regering zich daar op het
laatste moment aan heeft vast gegrepen. Volgens de overeenkomst van Linggadjatti
zou het territoir van het voormalige Nederlands-Indië, dus ook West-Irian, naar de
Republiek Indonesia overgaan. Voor ons land is deze kwestie thans zowel een morele
als een juridische kwestie geworden. Wat ik mij steeds afvraag is, wat Nieuw-Guinea
in de grond van de zaak voor Nederland betekent. Beseft men wel voldoende in
Nederland, dat de voortdurende strijd over dit gebied de gehele situatie tussen
Nederland en Indonesië onnodig bederft?’
‘Naar ik hoor,’ vervolgde Hatta, zijn woorden zorgvuldig afwegend, ‘schijnen er
thans in Nederland wel stemmen op te gaan, die bereid zouden zijn Irian-Barat onder
beheer te stellen van de Verenigde Naties. Ik ben echter geneigd me te scharen achter
de mening van een vooraanstaande Nederlan-
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der,118. die mij hier onlangs vanuit Den Haag kwam bezoeken. Hij was van oordeel,
dat een in handen geven van Irian-Barat aan de U.N.O. niet alleen een laffe politiek
was, doch bovendien een beleid, dat zou zijn gebaseerd op een kinderachtig niet
willen toegeven aan Indonesië.’119.
‘Uw landgenoten bezien het huidige Nederlands-Indonesische vraagstuk van een
zuiver juridische kant. Dit is mijns inziens een ernstige fout. Ik heb altijd
aangedrongen op het scheppen van een sfeer van wederzijds vertrouwen, waarbij het
niet noodzakelijk zou zijn op zijn Hollands iedere onderling overeengekomen afspraak
of ieder gesprek op papier vast te leggen. Even een contractje maken is een
benadering, die in het westen misschien populair is en opgeld doet, maar die kennen
wij niet. Onze Nederlandse gesprekspartners wilden daar nooit van horen. Alles
diende altijd tot in de puntjes zuiver juridisch en exact op papier te staan. En uit al
deze tractaten en protocollen is thans een Nederlandse verblindings-politiek ten
aanzien van het vraagstuk Irian-Barat voortgekomen, een politiek, welke geheel
tegen het eigen Nederlandse belang indruist en welke in hoge mate ten nadele is van
uw koningkrijk en ten voordele van niemand.’
Ik gaf de tekst van dit gesprek onmiddellijk door aan Mathieu Smedts van
‘Vrij Nederland’, die het na zéér lang aarzelen op 6 juli 1957 fraai
opgemaakt op een binnenpagina zette. Daarentegen brachten alle
Indonesische bladen mijn interview met Hatta in grote koppen op 3 juni
1957 (‘De Nieuwsgier’) en 4 juni alle andere bladen. Op een moment in
de Indonesische geschiedenis, dat er een verwijdering tussen Sukarno en
Hatta was ontstaan, baarde mijn reportage temeer opzien, omdat ik er in
was geslaagd brede publieke aandacht te vragen en te benadrukken wat
beide mannen verbond, in plaats van wat in die dagen in de mode scheen,
te onderstrepen welke tegenstellingen er tussen hen waren. Nadien heb ik
Hatta nog in 1966 uitvoerig gesproken en voor de toenmalige N.T.S.
gefilmd, maar mijn sympathie en warmte lag onverkort bij Sukarno, die
dan misschien in sommige opzichten minder volmaakt in zijn financiële
denken mag zijn geweest dan de econoom Hatta, maar die voor mij een
vollediger en ook authentieker mens was.
Ik sprak die avond langdurig met professor P.N. Drost.

118.
119.

De naam van Emile van Konijnenburg mocht er dus niet in.
De herhaling van de zotte Irian Barat politiek zou zich na 1982 voordoen ten aanzien van
Desi Bouterse en Suriname.
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‘Sukarno is inderdaad nog altijd de magneet van dit land. Maar hij is eerder een
emotionele man. Hatta is rationeel. Sukarno bezit geen materieel constructieve
gedachten. Hij praat eigenlijk nooit over economische opbouw. Sukarno regeert in
feite met de massa van het volk. Dat is een riskante zaak. Sukarno is ongetwijfeld
een uniek mens, een groot revolutionair leider. Zowel hij als Hatta hebben een
brilliante rol gespeeld. Toch heerst er een gezagscrisis. Er is geen werkelijke discipline
in het land. Wanneer het gezag zou worden hersteld zouden de V.S. onmiddellijk
met 500 miljoen dollars komen. Bedenk wel, Java met haar overbevolking moet nog
steeds rijst en suiker importeren. In Sumatra gaan zelfs stemmen op om zich aan te
sluiten bij Malakka, in plaats van onder één vlag met Java te blijven zitten. Want
Sumatra is de centen-bron van Indonesië, niet Java. Sumatra is de nouveau-riche met
haar onmetelijke rijkdommen en de zakelijke energie van de Sumatranen. Wanneer
de Republiek zou verbrokkelen is Indonesië ten dode opgeschreven. Het is waar, dat
Sukarno zeer veel energie besteedt aan nationbuilding, aan het grondvesten van het
gevoel, dat alle Indonesiërs tot één land en één natie behoren, ook al is die natie
eigenlijk een Nederlandse koloniale schepping.’
Professor Drost keek in de toekomst: ‘Wat zou er gebeuren wanneer een militaire
junta naar de macht zou grijpen en Sukarno het zwijgen zou worden opgelegd, omdat
hij niet meer op de massa van het volk zou kunnen terugvallen? Naar mijn mening
zien we hier toch langzamerhand de stuiptrekkingen van de zogenaamde revolutionaire
generatie van Indonesië, die bovendien dikwijls op Nederland was georiënteerd. Op
den duur zullen jongere militairen en academici de leiding in het land overnemen.
Deze nieuwe generatie zal de oude band met Nederland niet meer zo sterk voelen
en Nederland zal hier geen belangrijke ontwikkelingsrol meer spelen.’
Professor Drost raadde me aan, wanneer ik in Nederland zou zijn, niet via de
publiciteit maar in persoonlijke gesprekken met politici de situatie in Indonesië te
gaan uiteenzetten. ‘De Nederlandse katholieken waren verdeeld in een groep rond
Romme en een groep rond Welter. Ten behoeve van de rooms-katholieke eenheid
werd Welter weer binnengehaald op voorwaarde dat men zijn Indonesië- en
Nieuw-Guinea-beleid zou huldigen. Joseph Luns kreeg eenvoudig “perintah”120. van
de kerk. De rooms-katholieken pleegden zonder

120.

Opdracht.
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meer chantage onder elkaar. Het is toch overal hetzelfde? Kijk maar naar het
zogenaamde puriteinse Zuid-Afrika: enerzijds wordt een onchristelijke, onmenselijke
politiek tegen de autochtone bevolking gevoerd en in de andere hand zit een revolver.’
Professor Drost, die Hatta ook herhaaldelijk had ontmoet, vatte hem aldus samen:
‘Hij is het type van de kapitalistische bourgeois, zuinig, spaarzaam, berekenend,
geen élan, geen fantasie, precies als de exponenten van de Nederlandse
kruidenierspolitiek. Was hij Nederlander geweest, dan zou hij een aarts-koloniaal
zijn geweest. Hatta is een man, die een handboek over de economie zou hebben
kunnen uitdokteren.’ Hij besloot met: ‘Ik zie eigenlijk geen andere oplossingen dan
het in het leven roepen van een militaire junta, waarin Generaal Nasution's rol eigenlijk
zal zijn uitgespeeld. Sukarno zal dan worden teruggebracht tot ceremonieel staatshoofd
en wat dan onmiddellijk zal moeten worden geregeld is een ontvangst voor hem op
Soestdijk.’

30 mei 1957 (dagboek)
‘Palembang, Sumatra
De Stanvac Olie Maatschappij stelde me voor een bezoek aan de raffinaderij hier
te brengen. Ik vloog met een Convair van de Garuda. Logeerde in de Stanvac Mess.’
Ik publiceerde drie reportages over de olie-industrie van Sumatra, op 4, 5
en 6 juni 1957 (‘De Nieuwsgier’). Het probleem bij het schrijven van deze
stukken was, tot op welke hoogte ik, de Stanvac zelf kon of moest
bekritiseren voor problemen, die ik had aangetroffen, terwijl deze
maatschappij mijn vliegbiljet had betaald en ik nog steeds de gast was in
de Stanvac Mess in Djakarta. Ook toen, in 1957, trok ik de conclusie, die
ik vandaag in 1985 zou trekken, namelijk: eerlijk en objectief schrijven,
wat ook de consequentie's zouden kunnen zijn.
In de eerste reportage vermeldde ik wat Stanvac allemaal deed om
Indonesiërs op te leiden, zodat men op den duur steeds minder
buitenlanders zou behoeven aan te trekken. Dus ik schreef over het
zogenaamde ‘indonesianisatie-programma’. Maar ik wees er ook op, dat
in het Stanvac Clubhuis in Suneil-Gerong de bridgers over vele tafeltjes
waren verdeeld: één groep Indonesiërs, één groep Nederlanders en één
groep Amerikanen. Het was weer hetzelfde liedje als op de ‘Willem Ruys’
met haar Indonesische en Nederlandse tafels in de eetzaal. In de tweede
reportage ‘Gesprekken met Indonesische werknemers’ belichtte ik
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moeilijkheden bij de Stanvac vliegdienst, waar men opnieuw twee
Amerikaanse piloten (die veel duurder waren) had aangetrokken, terwijl
Indonesische piloten hadden gesolliciteerd en beschikbaar waren. Een
Garuda Indonesian Airline piloot verdiende die dagen 4.500 roepias per
maand: een Amerikaanse Stanvac piloot 50.000 roepias. In het derde
artikel. ‘Stanvac zou dertig Indonesische ingenieurs per jaar kunnen
gebruiken’ benadrukte ik enerzijds, wat Stanvac aan welvaart aan Indonesië
had gebracht (‘Stanvac legde maar liefst 1.100 kilometer wegen aan’),
maar anderzijds vroeg ik om de legitieme indonesianisering van het
exploiteren van eigen bodemschatten. De Stanvac-directie en de hoge
omes in Djakarta stonden op hun kop. Ze waren woedend. Maar wat had
men dan anders van me verwacht? Een slijmstuk over de zegeningen van
het Amerikaanse petroleum-imperialisme? Het gevolg was natuurlijk, dat
de gastvrijheid in de Stanvac Mess, ondanks vurige pleidooien van mijn
vriend, Noto Suroto, spoedig zou worden beëindigd en ik opnieuw op
straat zou komen te staan.
Voor vertrek uit Palembang sprak ik nog met de plaatselijke Nederlandse
consul, de heer Van Nierop, die kennelijk een man van de praktijk was
met een duidelijke visie op de toekomstige Nederlands-Indonesische
betrekkingen. Ik begreep, dat ook hij met handen en voeten aan de
Luns-politiek was gebonden. Wat ik niet begreep was, dat je dan op zo'n
post bleef zitten, om tegen beter weten in aan het afbrekende werk te
blijven mee doen.

1 juni (dagboek)
‘Wim Hutabarat ontving me in dr. Hatta's werkkamer, omdat zijn baas zelf met
mevrouw Hatta naar de Puntjak was. De voormalige vice-president had mijn
interview-tekst bewerkt en goedgekeurd. Wim nam me vervolgens mee naar zijn
eigen kamer in huis en na de mededeling, dat hij mijn batik hemd zo mooi vond, stak
hij al spoeding zijn hand er onder en de situatie dreigde falikant uit de hand te lopen.
Ik moest echter spoedig weg naar een andere afspraak.
Er kwamen sinds El Shandura voortdurend de meest roerende brieven, dikwijls
met foto's, binnen van Indonesische militairen, die ik in Egypte had leren kennen.
Ik schreef altijd direct terug.’

2 juni 1957 (dagboek)
‘Ik was al enkele weken bezig om voor “De Nieuwsgier” van de overheid een
vergunning te krijgen om met roepias enn
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vliegbiljet terug naar Nederland en New-York te kunnen kopen, waarmee tevens
mijn artikelen zouden worden betaald. Ik had Sukarno reeds gevraagd om er met
Minister Subandrio over te spreken. Voortdurend moest ik Willem Latumeten, Suwito
Kusumowidagdo en Overste Sugandhi hieraan herinneren. Ik was al bij Gandhi thuis
geweest en vandaag zei hij me: “Bapak heeft het Bandrio vanmorgen nog gevraagd.
De Minister verzekerde de president dat het nu in orde zou komen.”
De moeder van Sumarto schreef me uit Surabaja om te bedanken voor de foto's
die ik had toegezonden.’

4 juni 1957 (dagboek)
‘De secretaris van Subandrio, de heer Husin zei me dat de Minister opdracht had
gegeven om te wachten tot ambassadeur Mukarto terug was uit Oost-Java alvorens
‘De Nieuwsgier’ een vergunning te geven voor roepias tegen dollars. Ik dacht,
Bungkarno wordt door Bandrio gewoon in de maling genomen. Wat is hier aan de
hand? De kwestie speelde nu al vele weken.
De heer Jilderda van ‘Stanvac’ vertelde dat Frieda's vader vroeger bij de Stanvac
in Indonesië had gewerkt, en dat hij van plan was mijn serie artikelen over ‘Stanvac’
aan hem toe te zenden. Ik zei: ‘Gaat uw gang, er niet aan denkende dat Westerman
c.s. met een negatief advies mijn vertrek uit de Stanvac Mess nog zou kunnen helpen
verhaasten.’
Mejuffrouw Boekhoudt schreef onder meer:
‘Ik zit weer met allerlei eind-examen druktes. Deze maand doet Irene eind-examen
middelbare meisjesschool en dan hebben we dus de tweede van de vier prinsessen
afgeleverd. Begin mei hadden we nog een aardige werkweek, waarvoor Prinses
Wilhelmina aan Irene en haar klasgenoten de villa “Ruygenhoek” had afgestaan. Ik
was mee, om ze aan het werk te houden. Het was een heel merkwaardige belevenis.’

‘Het Parool’, 29 mei 1957
‘Zeer geachte heer Oltmans,
Tot mijn spijt moet ik U meedelen, dat Uw artikelen ongeschikt zijn voor ons blad.
Zij staan op onvoldoende niveau om in een Nederlands dagblad te worden afgedrukt.
U blijkt over onvoldoende journalistieke training te beschikken om Uw onderwerp
volgens te stellen normen te behandelen. Zij worden bovendien ontsierd door nogal
ijdel klinkende passages over persoonlijke ervaringen, die bijzonder onaange-
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naam aandoen.’ Drs. L. Metzemaekers voegde aan zijn boodschap toe, dat de afwijzing
niet op politieke maar journalistieke gronden geschiedde. Ja, ja: ‘Het Parool’, dat
Nieuw Guinea naar de U.N.O. wilde overhevelen...’

5 juni 1957 (dagboek)
‘Ambassadeur Mukarto zei me vandaag: ‘Ik was helemaal niet blij, dat u de hulp
van de President heeft ingeroepen. Ik heb zelf in het kabinet gezeten en de executive
wil niet hebben, dat men zich van buiten hiermee bemoeit.’ ‘Noemt u Bungkarno
van buiten?’ vroeg ik verbaasd. ‘Nee, maar Suwito was er al aan bezig en had
tweemaal met de thesaurier-generaal gesproken. Wanneer de President en Sugandhi
er zich mee gaan bemoeien, dan gooit u uw eigen glazen in.’ ‘Ik heb anders nog vrij
veel geld te goed van “De Nieuwsgier” en waarom moet zo'n eenvoudige zaak zoveel
commotie veroorzaken? Trouwens, ik begrijp de houding van Subandrio en Suwito
niet, die schijnen te saboteren wat de President hen heeft gevraagd. Bovendien spreken
ze onwaarheid.’ ‘Ik zal ze beiden morgen spreken,’ zei de ambassadeur, ‘en de zaak
komt natuurlijk in orde.’
Ontmoette de journalist Sukrisno: ‘Thanks Wim voor de Hatta story: you got
yourself an excellent primeur.’ Ik dacht, dat zou Metzemaekers moeten horen.’

6 juni 1957 (dagboek)
‘De verjaardag van Bungkarno en van Wonk's vader, Jonkheer Ernest
Schimmelpenninck.
Wim Latumeten kwam me om 05:45 halen, samen met Piet van Bel. We reden
naar het paleis. Wat Sukarno noemde, ‘de familie’ was de ganse paleisstaf tot en met
de laatste man en die zou om 06:00 uur bijeen komen. Op de trap van het Istana
Merdeka werd een groepsfoto genomen.
Ik stond achter Piet Bel bij het feliciteren. ‘Ik weet niet hoe ik je voor alles moet
bedanken, Piet,’ zei de President tegen hem. Ik vroeg Bungkarno om mij voortaan
liever Wim te noemen, in plaats van het afstandelijke mijnheer Oltmans. ‘Goed Wim,’
zei hij me een hand gevende. Ik zag hoe iemand bij het portret van zijn moeder, dat
achter hem op een tafel stond, bloemen had gezet.
Ik vertelde Latumeten van mijn gesprek met Mukarto. ‘Die mensen zijn altijd
meteen op hun teentjes getrapt,’ antwoordde hij. ‘I would not be.’
Eindelijk ontmoette ik vandaag Andi (Abdul) Azis, de Boe-
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ginese prins, met wie ik op het Baarns Lyceum had gezeten. We haalden oude
schoolverhalen op. Hij was in 1944 naar Londen gegaan en had een opleiding voor
de groene baretten gekregen. Later was hij als luitenant bij het K.N.I.L. gekomen.
Hij werd naar Sulawesi (Celebes) gezonden, waar hij heer en meester was geweest.
Nà een opstandige beweging tegen de centrale regering in Djakarta te hebben
ontketend was hij gevangen genomen en had zes jaar, vier maanden en zeventien
dagen gevangen gezeten. Daarna had Sukarno hem weer uitgenodigd voor een
ontmoeting op het paleis.
Hans Oosterhof riep me naar Radio Republik Indonesia. Daar werd ik gevraagd
of ik uitzendingen wilde verzorgen en de kwestie Nieuw-Guinea behandelen. Dit
leek me niet het meest geschikte moment, om me ook nog de kwalificatie van
‘Djakarta Roos’121. op de hals te halen.
Ir.H. Vos schreef me, het kon haast niet weinigzeggender: ‘De Nederlandse politiek
houdt zich intussen reeds weer met andere problemen bezig, maar ik meen toch, dat
het goed is dat de verhouding tot Indonesië niet teveel uit het oog wordt verloren.’
Ik had ergens aan een warong wat sateh gegeten, toen mijn oog viel op een kleine
jongen, die zich uiterst effectief bezig hield met aanwijzingen geven voor het parkeren
van auto's. Toen ik wegging wilde ik hem een roepia geven. Hij weigerde die. Hij
was gekwetst. Ik was gekwetst.
's Avonds woonde ik op het paleis een buffet bij ter gelegenheid van Bunkarno's
56ste verjaardag.

9 juni 1957 (dagboek)
‘Serang, Oost-Java
In een lange stoet auto's kwam het presidentiële gezelschap hier vanmorgen aan.
De ministers Chaerul Saleh, Sudibjo, Hanafi en ook Ruslan Abdulgani waren
meegekomen. Olga Chechotkina was mee evenals de medewerkers van Reuters en
Tass.
Sukarno zou een rede uitspreken. Meer dan 600 burgerlijke en militaire autoriteiten
waren in een zaal bijeen. Serang is de plaats waarvan men op school leert, dat Cornelis
de Houtman in 1596 de eerste Nederlander zou zijn geweest, die hier in het
toekomstige Indië aan land was gegaan. De zeereis om Kaap de Goede Hoop had
achttien maanden geduurd. Pro-

121.

Zoals in de Tweede Wereldoorlog een dame van uit Tokyo (Tokyo-roos) anti-Amerikaanse
uitzendingen had verzorgd.
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fessor Vlekke heeft erop gewezen, dat het bij deze expedities van Nederlanders ruw
en onchristelijk is toegegaan. Dat paste uiteraard in de tijd? Vlekke schreef, dat
Javaanse prinsen, die onze roemruchte Indiëvaarders tegemoet kwamen om hen
beleefd te verwelkomen voor alle zekerheid maar werden neergeschoten. Ook over
de pogroms, zoals die bij de pacificatie van de eilanden Ambon, Ternate en Tidore
zijn voorgekomen, heb ik in mijn schoolboeken nooit iets teruggevonden. Professor
Wertheim spreekt in dit verband van ‘militaire straf-expedities’ en zet het woord
pacificatie maar meteen tussen aanhalingstekens, evenals wanneer hij het heeft over
ons militair optreden bij Djambi op Sumatra, op Zuidoost-Borneo, Zuid-Celebes,
Bali, Lombok en andere buitengewesten. Sukarno sprak dus vanmiddag op deze
historische plaats.
Onverwachts, halverwege zijn redevoering, die bovendien over alle Indonesische
radiostations live werd uitgezonden, ging hij in het Nederlands over, dat was dus in
een tijd dat de verhouding met Nederland steeds kritieker werd. ‘Hier, dáár,’ en hij
weest met zijn vinger naar mij, ‘dáár zit een Nederlander. Een echte Nederlander.
Ik wens hem hier dank te zeggen, voor de steun die hij ons bij onze claim op
Irian-Barat (Nieuw-Guinea) heeft gegeven. Ik heb deze Willem Oltmans eens
gevraagd,’ aldus de president, ‘waarom hij ons eigenlijk in onze strijd om Irian-Barat
steunde. Hij gaf mij toen het volgende antwoord,’ en Sukarno herhaalde de volgende
zin tot tweemaal toe, ‘Ik doe het voor mijn land en mijn koningin.’
Applaus. Ik begon mij hoogst onbehaaglijk te voelen. Hij ging nog verder. ‘Ik
vond dit een zeer juist antwoord. Ik acht het dáárom juist, omdat deze Willem Oltmans
zijn persoonlijkheid en zelfstandigheid niet heeft prijsgegeven. Hij kent precies de
belangen van zijn eigen land. Want wanneer de Nederlanders Irian-Barat eenmaal
zouden loslaten, zou dit slechts in het voordeel van Nederland zelf zijn.’ En hierop
riep Sukarno tot tweemaal toe uit, ‘Terima kasih, Willem Oltmans!’ Het hele verhaal
stond de volgende dag uitgebreid in de kranten.
Daarna sprak hij ook over Olga Chechotkina en enkele van de andere buitenlandse
correspondenten, maar zijn warmste woorden waren voor mij, als Nederlander,
gereserveerd. Bij het Indonesische gehoor trok deze geste sterk de aandacht. Minister
Saleh kwam me feliciteren. Collega Darmosugondo van R.R.I. zei: ‘Wanneer eens
Sukarno er niet meer is
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en onze jongeren nemen de zaak over, dan wil ik nog wel eens zien hoe de Hollanders
er dan aan toe zullen zijn.’ Piet van Bel: ‘Door Sukarno's uitlating ben je nu koning
in dit land. Vergeet niet, de redevoering is door het hele land uitgezonden. Je hebt
het niet verstaan, maar Chaerul Saleh, de Minister voor Veteranenzaken, die voor
de President sprak, had de Hollanders zowat voor goed afgezworen.’ Nu begreep ik,
waarom uitgerekend Saleh mij een hand kwam geven. ‘Ze verguizen Bungkarno in
Nederland,’ vervolgde Piet ‘en hij is juist degeen, die de Hollanders nog altijd de
hand boven het hoofd houdt.’
God only knows, Piet is right.
Mathieu Smedts waarschuwde opnieuw in een brief: ‘Er is genoeg kopij in
Indonesië buiten de politiek. Zoek ze! Ik wil een verhaal over mensen, waarin u
desnoods uw theorieën kunt spuien maar geen hoofdartikel, dat hier op de redactie
kan worden geschreven. Mijn hartelijke wensen.’
‘Beste Wim,
We zijn op weg naar Sicilië. Voor ik wegging heb ik nog uitvoerig met Smedts
over je gepraat. Mijn indruk is, dat hij nog altijd graag artikels van je wil nemen,
maar hij beklaagt zich er over, dat je nog altijd teveel politiek door je stukken mengt
en te weinig zakelijk bent. Ik begrijp eerlijk gezegd niet, wat je dan schrijft. Indertijd
kreeg ik een brief van je uit Abadan, waarin je schreef over de rotzooi in Iran, en die
werkelijk een meesterstukje van reportage was. Als artikel was mijns inziens je brief
perfect geweest.’
Henk bevestigde opnieuw dat Smedts wel wat durfde, ‘maar overigens niet alles’.
Hij vervolgde: ‘Ik schreef twee artikelen voor hem, onder een andere naam (Katz).
Het eerste was een zeer kritisch stuk over de Nederlandse journalistiek in het algemeen
en een fictieve figuur (“de onverdraagzaamste abonné”) die er een belangrijke rol in
speelt. De kwestie's Jungschlaeger, Schokking en Van Maasdijk/Greet Hofmans
kwamen er min of meer uitvoerig in ter sprake. Het verbaasde mij dan ook, dat Smedts
het wilde hebben, maar hij wilde het ook niet als redactioneel artikel drukken. Alleen
als “ingezonden stuk”, waarbij “Vrij Nederland” zich in een kadertje van de strekking
distantieerde - overigens een mooi bewijs van de juistheid van mijn stuk.’
Mijn reactie, toen ik deze passage in zijn brief las, was een gevoel van
hopeloosheid. Wanneer Hofland er niet eens ter plekke doorheen kon breken, hoe
zou ik dan vanuit Djakarta
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mijn hoofd in Amsterdam boven water kunnen houden, althans zonder de gebruikelijke
vervalsingen te accepteren en compromissen aan te gaan. Merci, dáár bedankte ik
voor.
Henk vervolgde: ‘Mijn tweede artikel ging over “De kleine oorlog”, dat wil zeggen,
het was een groot samenvattend artikel van al die zogenaamde “binnenlandse
aangelegenheden” als Algerije, Cyprus, Kenya, Indonesië enzovoorts. Er kwam een
pikant stukje in voor over drie Nederlandse kamerleden (P.v.d.A.), die een reis naar
Algerije hebben gemaakt en er “zeer voldaan” van zijn teruggekomen. Smedts wilde
het stuk alléén hebben als de kamerleden eruit gingen, en die heb ik dus maar
geschrapt.’
‘Wil je tegen niemand vertellen, dat ik “Katz” ben, want dat kan mij kapitalen
kosten.’ Verder: ‘Ik kreeg een kaart van je waarop stond dat je met Voroshilov op
reis was geweest. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Er zou zeker een goed stuk inzitten,
ook in het algemeen over Indonesië en het communisme. In Nederland wordt dit
natuurlijk sterk overdreven, maar toch moet het axioma zijn, dat tegenover het
communisme alléén vijandschap mogelijk is, en geen neutraliteit, ook niet in Azië.’122.
Henk schreef verder een uitgever te zoeken voor een ‘case-study’ over de
communistische putsches in Hongarije, Polen, Bulgarije, Roemenië en
Tsjecho-Slowakije. ‘Het is de moeite waard, of liever gezegd noodzakelijk, precies
te weten hoe de communisten stap voor stap, op alle fronten, in alle departementen,
kantoren en organisaties infiltreren en de macht veroveren - in het begin vrijwel
ongemerkt, maar steeds brutaler, harder - en net zo lang doorgaan tot alle
tegenstanders geëxecuteerd, of gevangen of verpauperd zijn. Als je met een communist
praat, moet je altijd bedenken, dat hij jou onder de zoden wil hebben, anders niet.
Zelfs als je zegt, dat het communisme toch ook zoveel goede dingen heeft, ben je al
aan het verkeerde adres, precies als de mensen, die dat in 1935 van Hitler zeiden.
Want in de grond van de zaak zijn de communisten misdadigers, precies als vroeger
de fascisten. Soms lijkt het of er met ze valt te praten, of dat co-existentie mogelijk
is, maar het is allemaal schijn, nonsens, en ze hebben een maatschappij, waarin jij
en ik niet kunnen leven.’
‘We zijn twee dagen in Rome geweest en hebben veel aan je gedacht en over je
gesproken. Het is wel gek te bedenken dat
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het nog geen jaar geleden is, dat we je er van de trein haalden en tot drie uur 's nachts
op het terrasje zaten... Hartelijke groeten, ook van Mimi: Henk.’

11 juni 1957 (dagboek)
‘De “Times of Indonesia” drukte vandaag midden op haar voorpagina de kop
“SUKARNO FULL OF PRAISE FOR NEWSMAN”. Het was een reportage over
de trip naar Serang van afgelopen zaterdag, waarbij de president mij voor het eerst
in het openbaar noemde en toesprak.’
Wat precies de oorzaak was, of het de vader van Frieda was geweest, of
mijn kritische reportages over de Stanvac in Palembang, maar ik werd op
beleefde doch dringende wijze verzocht de Stanvac Mess te verlaten. Wim
Latumeten sprong bij en regelde dat ik kon verhuizen naar het Guesthouse
van het Kementrian Penerangan, ‘Wisma Lokantara’ aan de Djalan Telok
Betung. Daar zou ik blijven tot ik in september naar Amsterdam en
New-York vertrok.

13 juni 1957 (dagboek)
Ik wilde nog steeds uit Indonesië weg en terug naar New-York, maar de vergunning
voor de roepias was er nog altijd niet. Begaf me naar het paleis en sprak met Majoor
Sudarto. Hij wond zich op over de nonchalance van Subandrio en haalde Sugandhi
er bij. Gandhi vroeg de Minister op de plaats rust ernaar per telefoon, die
doodgemoedereerd antwoordde, dat alle benodigde paperassen waren doorgezonden.
Ik zou binnen tien dagen mijn ticket kunnen hebben. Wim Latumeten was van mening,
dat er een verkapt conflict tussen Bungkarno en Subandrio aan de gang was, omdat
de President Bandrio's voordracht om Prins Anak Agung Gde Agung tot ambassadeur
in Stockholm te benoemen had geweigerd te bekrachtigen. Anak Agung scheen zijn
huis en meubels reeds te hebben verkocht gereed voor vertrek naar Zweden en nu
dit. Dr. Suwandi Mangkudipuro zei me hierover: ‘Wanneer Bungkarno werkelijk
een goed mens was, zou hij zoiets niet doen.’

14 juni 1957 (dagboek)
Woonde in het ‘Gedung Wanita’ een receptie bij voor dr. Ali Sastroamidjojo en zijn
vrouw. Pak Ali was benoemd tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. Subandrio
en Abdulgani wandelden rond, arm in arm: bij Subandrio gaan al mijn ha-
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ren overeind staan, met zijn onechte glimlach.
Metzemaekers van ‘Het Parool’ schreef in het ‘Financieele Dagblad’ een serie
artikelen waarover ik hem had becritiseerd. Hij antwoordde per niet-gedateerde brief:
‘Natuurlijk moet de Indonesische president zijn Irian politiek wijzigen. Niet om van
Irian afstand te doen, maar juist om het ooit te krijgen voor Indonesië. Dat is het
betoog, dat ik heb trachten te leveren. Er ontbreekt namelijk aan Sukarno's politiek
iedere realiteitszin, evenals trouwens aan die van de Nederlandse regering... Hoe de
Nieuw-Guinea zaak thans ligt in de wereld kunnen wij in Nederland geloof ik beter
beoordelen, dan u in Indonesië, dat met alle respect toch maar een uithoek van de
wereld is en voorlopig zal blijven.’ Hij vervolgde: ‘Voorop staat, dat Indonesië aan
bepaalde eisen zal moeten voldoen om in het westen iets te bereiken op welk gebied
dan ook. Dat is bepalend voor de toekomst van Indonesië zelf, niet voor die van
Nederland. Maar in Indonesië verkerend valt het zo uiterst moeilijk dit alles te
overzien en de normen te blijven zien. Ik hoop, dat u zich in uw eigen belang
voorlopig zult toeleggen op journalistieke training en minder op politieke
beschouwingen. Dat is de eerste stap naar journalistiek succes. De zaak, die u denkt
te verdedigen eist talent. Zij wordt allerminst gediend door vaktechnische
onbekwaamheid.’
Ik antwoordde: ‘Uw hele betoog over vakbekwaamheid vind ik klinklare onzin.
Hetzelfde met uw opmerkingen over Sukarno's Irian politiek. Ik kan mij voorstellen,
dat er journalistiek-technisch bekwame journalisten zijn, die desondanks onzin
uitkramen, omdat zij het politieke inzicht, het waarnemingsvermogen en domweg
de hersens missen om de situatie in deze zogenaamde uithoek van de aarde naar
waarde te schatten. Waarom zou Sukarno zijn Irian politiek trouwens wijzigen?
Waarom zou hij: Wij zijn fout, niet hij. Nogal een uithoek, met 600 miljoen Indiërs,
800 miljoen Chinezen en 100 miljoen Indonesiërs! Zij zullen met het blok van
niet-gebonden landen in het centrum van de wereldbelangstelling komen te liggen.
Azië zal eens lotsbepalend zijn voor de ruziënde kleinburgerlui in West-Europa.
Daarom ook, geloof ik, dat we het ons niet kunnen permiteren onze vriendschap met
Indonesië te verspelen. We zouden juist middels sterke banden met dit vijfde grootste
land ter wereld een vinger in de pap moeten zien te houden in dit verre Azië van u.
Wat Nederland bezig is te doen is gekkenwerk, maar niemand schijnt zich dit in Den
Haag te realiseren en het kan
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ze blijkbaar verder niets schelen. De geslachten, die hier voor ons kwamen, draaien
zich om in hun graven, dat hun kinderen en kindskinderen op zo grove wij ze “al het
groots dat eens werd verricht” naar de bliksem helpen.’

17 juni 1957 (dagboek)
‘Vandaag publiceerde ik het eerste van twee artikelen: “Het bankroet ener nationale
politiek.”
Bijna dertig jaren later de tekst ervan over lezende, geef ik toe, dat ik hier inderdaad,
de verhoudingen van toen in aanmerking genomen, scherp van leer ben getrokken
tegen wat ik zag en voelde als de oorsprong van het treurspel der gemiste kansen
(zoals Jaques de Kadt het eens noemde) in Indië.
Een jonge vrouw reed in een bedjak met een baby in haar armen voor een winkel.
Zij had een klein jongetje bij zich, dat zij naar binnen zond om ijs te halen. Ik sloeg
het schouwspel gade. Ik dacht aan Frieda. Wie zou het niet heerlijk vinden om zo'n
ventje te “hebben”? Maar na alles wat er is gebeurd, zie ik het tussen ons eigenlijk
nooit meer zitten. Alles is scheef en verwrongen nu. Er rust geen echte zegen meer
op.
“La porte étroite” van Gide. Boeiend. Toch zou ik van alles hebben geschrapt. Hij
laat Alissa in haar dagboek schrijven: “Hoe gevaarlijk is dit voortdurend ontleden
van mijn treurigheid. Ik ben al zover gekomen, dat ik me aan deze dagelijkse
ontboezemingen ben gaan hechten.” Mijn hemeltje, waar ben ik toch mee bezig met
Nieuw-Guinea? Waarom lees ik niet oneindig meer? Gide moedigt in alle opzichten
tot lezen aan. Hij zei: “Men kan Byron en Shelley van mij gestolen krijgen in ruil
voor de odes van Keats.” Ik ken ze eigenlijk geen van drieën.
Waarom zei Mam mij over Gide: “Ik lees liever iets vrolijkers”.’

24 juni 1957 (dagboek)
‘Het is mijn vaders verjaardag - en van Freddy Heath123. en Luitenant Sumarto in
Egypte, dus Tot. Ik herinner me maar al te goed, hoe ik als jongen mijn vader “mijn
vriend” noemde, zeker wanneer er ruzie was met mijn moeder over het cello-spelen.
Hij wilde ook wel zich mijn vriend betonen, maar hij hield op zijn manier zoveel
van haar, dat dit ten koste
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van mij (en mijn broers) ging. Ik kijk nu anders dan toen tegen deze gebeurtenissen
aan, en toch denk ik dat dergelijke beschadigingen en wonden uit de jeugdjaren
onuitwisbare psychische littekens achter laten. Je ouders, van wie je natuurlijk het
meeste houdt, beroeren je het diepst. Wanneer Frieda en ik kinderen zouden krijgen
zouden onze kinderen op hun beurt te lijden krijgen van het verdriet dat door ons
leven is gegaan en dat na 1955, toen we elkaar leerden kennen, in overtreffende trap
is toegenomen. Wat ken ik mijn eigen vader toch maar oppervlakkig. Hoe dikwijls
stond ik als kind op het punt om tegen hem te spreken, maar dan zonk me altijd de
moed weer in de schoenen. Ik houd nog altijd heel veel van hem, net als van Mam.
Zij is immers al even hulpeloos in de grond van de zaak, die het leven heet. We zijn
allemaal slachtoffers van omstandigheden.
Tengku Hafas zei me, dat “De Nieuwsgier” zes abonnees had verloren als gevolg
van mijn bankroet van een koloniale politiek artikelen. De onverdraagzaamste abonné
huist uiteraard ook aan de andere zijde van de evenaar.’

27 juni 1957 (dagboek)
‘Vandaag werd dr. A.K. Pringgodigdo op het paleis geïnstalleerd als voorzitter van
de Dewan Pengawas Keuangan.124. President Sukarno kwam met uitgestoken hand
naar me toe: “Wim, hoe is het?” “Ik ben ten einde raad, excellentie, want de papieren
zijn er nog altijd niet.” “Maar ik heb het toch met Mukarto geregeld?” antwoordde
hij. “Ja, maar het wordt me kwalijk genomen, dat ik Uw hulp heb ingeroepen en nu
word ik tegengewerkt.” “Wie werkt tegen?” vroeg Bungkarno. “Ik denk Suwito,
want hij zei tegen Wim Latumeten, 'Oltmans denkt, dat hij belangrijk is”.’ ‘Heeft hij
dat werkelijk gezegd?’ vroeg Sukarno. ‘Inderdaad. Ik had eigenlijk 7 juni al willen
vertrekken. Mijn hele programma is in de war.’ ‘Ik zal Sugandhi opdracht geven de
zaak een duwtje te geven.’ We gaven elkaar opnieuw een hand. Piet van Bel zei langs
zijn neus weg: ‘Je moet ze zeggen: is dit de dank voor het feit, dat ik me de minachting
van mijn landgenoten op de hals haalde?’

29 juni 1957
‘Vanavond ben ik te voet naar het huis van mijn vroegere chauffeur, Pak Hoessein
gegaan. Hij ontving me zeer harte-

124.

Een financieel instituut.

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

294
lijk. We hadden een lang gesprek. Hij had via de radio gehoord, dat Bungkarno mij
voor mijn activiteiten had bedankt.
Ik heb berekend, dat Hafas van de “Nieuwsgier” mij het honorarium schuldig is
voor 38 artikelen en 18 door mij gemaakte en gepubliceerde foto's.
De Caltex Olie Maatschappij gaf een perscommuniqué uit, dat men thans twee
Indonesische piloten in dienst had genomen. The power of the press!
Tandarts Mulder schold op professor Drost, toen hij een vulling voor me nakeek.’

3 juli 1957
‘Bandung, “Hotel Savoy Homann”
We vlogen naar West-Java met een Convair van de Garuda. Ik zat in de plane met
enkele M.P.'s van het paleis. Toen ik zei, dat ik vond, dat het vrij gemakkelijk was
binnen te komen, antwoordden zij: “Wanneer we de bewaking streng houden zegt
Bapak: Ik wil niet het gevoel hebben, dat ik in een gevangenis woon. Iedereen moet
hier kunnen komen.”
Ik deel een kamer met Sukrisno; hij is plus javanais que javanais. I like him very
much.125.
Vandaag vond de viering plaats van de 30ste verjaardag van de oprichting van de
P.N.I., Partai Nasional Indonesia. Premier Djuanda, een sympathieke man,
Generaal-majoor Nasution, een aantal ministers en ambassadeurs waren aanwezig.
Suwirjo, voorzitter van de partij, hield een rede, maar waar iedereen werkelijk op
wachtte was op wat Bungkarno zou gaan zeggen.’
De President sprak bijna twee uur. Ik heb me gedurende 1957 dikwijls
afgevraagd, wat de bijna magnetische aantrekkingskracht was tussen deze
leider en het volk. Ik ben met hem meegereisd van stad naar dorp en van
dorp naar gehucht tot in de kleinste eilanden in de oostelijke delen van de
archipel, ‘die zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd’.
Hij zou nooit een behuizing overslaan, of nalaten de baby van een vrouw
over de bol strijken. Hij behoefde dit niet te doen, want meer populariteit,
dan hij al bezat, had hij niet nodig. Het was volgens mij dan ook geen
show of het zoeken naar gratificatie van ordinaire ijdelheid. Nee. Ik kwam
die maanden tot de con-
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clusie dat hij een ‘love-affair’ had met de mensen in zijn land, alle mensen,
ongeacht ras en stand. De zogenaamde Indonesische upper ten trok dikwijls
haar neus op voor Bungkarno, die zich naar hun smaak met iedereen,
zonder onderscheid des persoons, encanailleerde. Sukarno voelde niet de
minste afstand tussen zichzelf en het Indonesische volk. Hij was één van
hen en hij was er vóór hen. Zo was hij. Hij had eigenlijk dezelfde eenvoud,
die het koningschap van Juliana zo onomwonden karakteriseerde. Beiden
stonden zij als symbool, als vertrouwde moeder en vader des vaderlands
aan de top van hun volk, maar in wezen, ook innerlijk, waren zij de
belichaming van eenvoud en een zekere verlegenheid of schroom ten
aanzien van idolaterie en hoofsheid van de zijde van hun omgeving. Ik
kom hier nog op terug.
Sukarno vond bij het leiding geven aan de Indonesische revolutie zijn
werkelijke inspiratie in de mensen van het land zelf. Hiervoor had hij ook
zijn vele reizen door de archipel gewoon echt nodig. Voor hen, die hem
niet kenden, leek het of zijn behoefte naar bewondering en adoratie
onverzadigbaar was. Het was volgens mij anders. Hij ontvluchtte het
Merdeka-paleis om steeds zichzelf en de doelstellingen van de revolutie
te hervinden. Hij werd namelijk geleidelijk steeds meer - en ik heb hierover
al een en ander geschreven - omringd door mooipraters en hielenlikkers.
En soms dacht ik wel eens, dat hij zich door deze naar de mond praterij
liet verleiden tot het vormen van verkeerde inzichten en nemen van
verkeerde besluiten. De Amerikaanse schrijver Louis Fischer, die soms
met ons mee reisde, vatte dit eens aldus samen: ‘Sukarno is op zijn best
in een omgeving van vriendschap en aanhankelijkheid. Hij verstijft,
wanneer hij koelheid ontmoet. Soms, en dit komt maar al te dikwijls voor,
slaagt hij er niet in vriendschap van vleierij te scheiden. Hij verlangt in
zulk een mate naar warme gevoelens, dat hij zich door huichelarij laat
misleiden.’126. Fischer overdreef naar mijn smaak. Er waren enkele
belangrijke mensen in zijn officiële familie gekomen, vooral in 1957 en
daarna, in wie Bungkarno zich (zonder meer) vergiste. Misschien had hij
ze ook wel door, maar overschatte hij op den duur vooral de permanente
affectie en adoratie van het Indonesische volk.
‘Op 3 juli 1957 sprak de President in Bandung over de geboorte van de P.N.I. in
1927 ‘temidden van de tranen van het toen nog gekoloniseerde volk van Indonesië.’
Na elf jaren van onafhankelijkheid was men er nog altijd niet in geslaagd
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een rechtvaardige en welvarende samenleving op te bouwen. Hij geloofde, dat alleen
een terugkeer van de revolutionaire geest van toen een ommekeer zou kunnen
bewerkstelligen. Het liberale, zogenaamd democratische, parlementaire systeem had
gefaald. Als stichter van de P.N.I. meende hij dan ook, dat men het politieke systeem
van Indonesië diende te herzien. Er zou een ‘Dewan Nasional’ worden opgezet,
waarin, zoals reeds gezegd, alle functionele groepen van de samenleving zouden zijn
vertegenwoordigd.
Ik lag die avond met Sukrisno op de kamer na te praten. Hij zei, dat hij vorige
week samen met enkele andere ‘wartawans’127. op het paleis met Bungkarno had
ontbeten.
De President had toen gezegd zich zorgen om mij te maken, omdat de Stanvac
mij uit de Mess had gezet. ‘We hebben Bapak toen verteld, dat je inmiddels in het
guesthouse van het Kementrian Penerangan aan Djalan Telok Betung was
geïnstalleerd. Toen zei hij: “Oh, gelukkig, dan is hij geborgen.”
Tijdens de vlucht terug naar Djakarta ben ik bij de Minister van Voorlichting,
Sudibjo gaan zitten. Ik vertelde hem, dat ik een interview met Bungkarno wilde
maken, vóór ik naar Nederland terug zou gaan, en dat wanneer ik het de President
zelf vroeg, hij zeker zou toestemmen, maar dat ik het via de Minister deed om
Bungkarno de gelegenheid te geven te weigeren. Ik benadrukte, dat het gesprek met
dr. Hatta een succes was geweest. “In principe vind ik het een prima idee,” aldus de
minister.
Intussen was mijn hoofdredacteur Tengku D. Hafas gearresteerd. Ik begreep er
het fijne niet van. Het zou om de publikatie gaan van bepaalde militaire gegevens,
die onder tafel hadden moeten blijven.
Bij thuiskomst lagen er weer stapels brieven uit Egypte en ook als steeds brieven
van mijn ouders en mijn intiemste vrienden. Frieda had enige tijd niet geschreven
maar nu lagen er weer vijf lieve brieven.’

5 juli 1957 (dagboek)
Vanmorgen voor het eerst in vele vele maanden een gesprek gehad met persattaché
Pekelharing. De diplomatieke vertegenwoordiger in Indonesië, de heer Hagenaar,
scheen van tijd tot tijd met Subandrio te spreken. Dus er waren nog altijd contacten
tussen Den Haag en Djakarta. Hij benadrukte, dat
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er was afgesproken, dat zo min mogelijk publiciteit de beste politiek was. Ik vroeg
hem daarop: ‘Maar waarom moest de Minister van Defensie, ingenieur Staf dan zo
nodig naar Nieuw-Guinea? En de laatste verklaring van gouverneur dr. J. van Baal
is ook niet al te fris.’ Pekelharing: ‘Er worden altijd fouten gemaakt, dat is
onvermijdelijk.’
Het hoge woord kwam er voor het eerst uit. ‘Je actie van het Adres aan de
Staten-Generaal is een zeer gevaarlijke zaak geweest. Men bedrijft geen politiek in
het buitenland tegen eigen regering en al helemaal niet in Indonesië. Je hebt je eigen
belangen,’ aldus Pekelharing, ‘het meeste geschaad, ook al was ik overtuigd van je
goede bedoelingen. Je hebt bovendien die actie met veel te grote felheid gevoerd.’
Ik probeerde hem eraan te herinneren, dat de gedachte van de mogelijkheid van een
Adres naar het parlement zenden door hem zelf in een gesprek met mij was geopperd
als één manier om iets aan de domme politiek vanuit Den Haag te doen, maar dáár
herinnerde hij zich totaal niets meer van. Hij was verder verwonderd, dat ik nog
steeds voor ‘Vrij Nederland’ werkte. Ook Pekelharing betwijfelde nog altijd ofeen
overdracht van Irian-Barat de betrekkingen tussen Djakarta en Den Haag wezenlijk
zou verbeteren.
Van Pekelharing nam ik een bedjak naar het Kementrian Luar Negeri en werd
vrijwel onmiddellijk in het bureau van Suwito Kusomowidagdo binnen gelaten. Hij
verweet me om te beginnen, dat ik de hulp van Bungkarno had ingeroepen. ‘Dat
toont, dat U niets begrijpt van de verhoudingen hier.’ De arrestatie van Hafas zou
mijn zaak verder vertragen, want zonder de hoofdredacteur was mijn reis naar
Amsterdam en New York niet te verwezenlijken. Hij kwam steeds terug op het feit,
dat ik naar Sukarno was gegaan en vergeleek deze démarche met ‘stelt U zich eens
voor, dat een Indonesische student met een dergelijk probleem naar koningin Juliana
zou zijn gegaan?’ Hij voegde er aan toe: ‘Minister Subandrio is bovendien woedend,
omdat er geen receptie voorbij gaat of de President vraagt hem of de zaak van U nu
is geregeld. Ook overste Sugandhi blijft ons erover opbellen. Maar de President heeft
met deze zaak niets te maken,’ aldus Suwito.
Mijn opinie over Suwito was al enige tijd tot beneden nul gedaald. ‘Ik moet U
eerlijk zeggen,’ zei ik tegen hem, ‘U noemde koningin Juliana, nou,’ en ik pakte
woedend mijn dagboek en een boek van Gide dat voor me lag op en verplaatste ze
met een ruk, ‘wanneer mijn koningin mij iets zou en ik zou uiteindelijk in haar dienst
zijn, zou ik al het
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andere werk laten liggen en eerst aan haar verzoek voldoen. Waarom is die
doodeenvoudige zaak dan nog altijd niet geregeld?’ Ik verliet ijzig formeel Suwito's
bureau en was blij het gezicht en de glimlach van de bedjak-jongen te zien, die
geduldig op me had gewacht. Arme Sukarno, dacht ik, die met zulke mannen moet
werken. En Bandrio had Suwito inmiddels zelfs voorgedragen voor de post van
secretaris-generaal van Buitenlandse-zaken. Twee heren van hetzelfde laken één pak.
Ik ging naar Diarto, de assistent van Wim Latumeten en de laatste tijd een nieuwe
trouwe vriend. We gingen ergens eten. Hij zette me later af bij het
journalisten-guesthouse met de woorden: ‘Dag schat!’ Dat betekende natuurlijk
verder niets maar in het westen zou men onmiddellijk achter een dergelijke groet
meer hebben gezocht. Wim Latumeten liet me een briefje bezorgen, dat Minister
Sudibjo met de President had gesproken.
Ik kon schriftelijk vragen indienen. Dat deed ik dus meteen, maar ik dacht wel,
dat ik een ander en beter interview zou hebben kunnen maken, wanneer ik minder
rekening met ‘de verhoudingen’ had gehouden.
Om 16:30 was ik bij Ruslan Abdulgani aan Djalan Diponegoro 11. Majoor Sudarto
was met hem in gesprek, omdat hij namens de President vanuit Bogor stukken had
gebracht. Ik polste de oud-Minister over het Bungkarno-interview. Ik vertelde hem
de indruk te hebben, dat Subandrio aan mijnheer Hagenaar had gezegd, dat de
Indonesische eisen op Irian-Barat meer een persoonlijke hobby van Bungkarno waren,
dan dat dit de voornaamste zorg was van het kabinet Djuanda. Ruslan maakte enkele
notities.
Daarop wilde hij weten, waarom de President tegen hem had gezegd: ‘Er moet
iets worden gedaan voor onze militairen in Egypte en Gaza: ik ontvang rapporten,
dat ze bestolen en aangevallen worden. Dat moet uit zijn, zeg maar tegen die lui van
KEMLU dat ze maatregelen nemen. Bovendien, wat moet ik zeggen, wanneer de
Egyptische ambassadeur hier komt, die steeds maar protest-nota's zendt. Ik lichtte
hem volledig in. Daarop zei hij dat ware hij nog Minister geweest, hij Suwito en de
Indonesische ambassade in Caïro opdracht zou hebben gegeven om concrete gegevens
te verzamelen en een rapport te schrijven. “Vervolgens zou ik de Egyptische
ambassadeur bij me hebben geroepen en een protest bij hem hebben ingediend.” Ik
zei, dat Suwito mij had gezegd de beide protest-nota's van ambassadeur Al-Amroussi
eenvou-
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digweg niet te hebben beantwoord. Vervolgens zette ik hem mijn Garuda I ervaringen
plus de heisa rond mijn “Nieuwsgier”-reportages van A tot Z uiteen. “Ik weet, dat
Suwito door U een carrière maakte op B.Z., maar...” “Ga je gang,” zei Pak Ruslan,
“zeg maar wat je op je hart hebt.” Daarop vertelde ik hem precies wat er rond de
slepende affaire van de vergunning voor het Amerikaanse ticket was gebeurd. Dit
verwonderde hem niet alleen, het maakte hem boos. “Die houding had ik van Suwito
niet verwacht, van Subandrio wel,” zei Abdulgani. Ik vond dit een veelbetekenend
antwoord en mijn vermoeden, dat Subandrio de voornaamste verkeerde invloed was
in Sukarno's officiële familie werd opnieuw bevestigd.
Nog deze avond informeerde ik Majoor Sutikno - en dus mijn Garuda vrienden in El Shandura, dat ik nog steeds voor hen op het oorlogspad was, en op welke wijze.’

7 juli 1957
‘Kees Loning zei me op morele gronden geen verlenging van zijn Indonesische
contract aan te zullen vragen, “want ik vind langzamerhand, dat mijn werk best door
een Indonesiër kan worden overgenomen.” Ik vond deze houding uniek.
Hans Oosterhof had een voetbalwedstrijd voor de jongens van Paatje van der Steur
uitgeschreven. Philips had hem een geluidsinstallatie geleend. Ik blijf die man
bewonderen voor wat hij steeds maar weer doet voor ontheemde kinderen van
Nederlanders. “Pietje” kwam naar me toe en zei, dat zijn moeder eindelijk
toestemming had gegeven, dat hij naar Nederland mocht. Hij nam zich voor in de
Marine te gaan. God bless you Pietje.
Tengku Hafas is weer op vrije voeten. Op weg naar huis waren er weer
verscheidene jongens, die vroegen of ik met ze wilde “djalan djalan”. Eén persisteerde.
Ik zei, dat ik grieperig was, maar Ali riep een bedjak aan en we reden naar het
guesthouse. Hij had een vriend bij Caltex en in reserve, een Duitse dokter. Zeven
broers en zusters. Sprak nooit met zijn ouders. “May be you will like me.” Hij had
me al dikwijls gezien, zei hij. “I dream of you, because I don't play a long time with
you.” Op mijn kamer probeerde ik hem te overtuigen, dat het een zwakke zaak was
seks en vriendschap door elkaar te halen. “If somebody takes me for ever, I will go
to many countries,” zei hij. Ik gaf hem een blauw gebloemd shirt, dat me te klein
was, en hij vertrok in de wolken. Arme Ali, wat zal er bij die instelling van hem
worden?’
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9 juli 1957 (dagboek)
‘Bodjonegoro, Oost-Java
Met een Garuda plane vlogen we naar Surabaja en vandaar gingen we in een stoet
auto's naar deze plaats, waar de President op familiebezoek ging en opnieuw zou
spreken. Er waren ook ambassadeurs en de gebruikelijke club journalisten mee. Hans
Martino van het A.N.P. stond niet meer op de protocollijst van het paleis. Hij bleef
thuis. Hij was nog naar het huis van Wim Latumeten gegaan om te bidden en te
smeken mee te mogen, maar zonder resultaat.
Voor het eerst ging een professor uit Californië mee, Guy Pauker. Hij was nogal
plakkerig en bleef voortdurend in mijn buurt. We bespraken de Irian-Barat affaire.
Hij scheen het ermee eens te zijn, dat Indonesië een juridische claim had op het
gebied als begunstigde erfgenaam van het voormalige Indië. Hij bleek vrij veel van
Indonesië af te weten, maar was er voor de eerste keer. Hij was Amerikaan van
Roemeense afkomst. Vanmorgen waren we vroeg op en troffen Bungkarno in een
uitgelaten stemming om 06:15 op de veranda van de woning van de plaatselijke
resident. De President begroette ons in het Arabisch. Daarop stelde ik Pauker aan
hem voor, waar hij al één dag om had gezeurd. “Bent u familie van Anna Paukar?”128.
vroeg Bungkarno. “Dat is me al dikwijls gevraagd,” zei de professor, “maar nog
nooit door een staatshoofd.” Typisch Sukarno kwam het gesprek op de film “Tea
and sympathy”, die hij niet lang geleden had gezien. “Het klassieke verhaal van de
student, die verliefd wordt op de lerares: maar ik herkende beelden van de Universiteit
van California.” Gisteren op weg naar hier hield de lange rij auto's plotseling stil. Ik
stapte uit en zag vanuit één der voorste wagens de President naar een flinke boom
toe stappen. Hij deed op zijn gemak een plas. Het was tegen het middaguur en
behoorlijk warm. Intussen hadden mensen, die in de sawah's werkten Bapak herkend.
Zij kwamen op hem af. Majoor Sudarto kwam met de zwarte paraplu aanzetten, die
de President altijd tegen de zon gebruikte. Er ontspon zich een geanimeerd gesprek,
terwijl ministers, ambassadeurs en andere genodigden zich in de automobielen zaten
te verbijten. Sukarno nam altijd voor iedereen de tijd, van hoog tot laag en was dan
ook dikwijls chronisch te laat.’

128.

Roemeens minister van Buitenlandse Zaken die werd gefusilleerd.
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11 juli 1957 (dagboek)
‘Eindelijk zou ik vanmorgen mijn Egyptische tegenspeler, Al-Amroussi, ontmoeten.
Dit was dan de man, die mij in een nota aan het Ministerie van Buitenlandse-Zaken
in Djakarta had omschreven als “een agent van het internationale Zionisme”. Dat
kon er eigenlijk ook nog wel bij.
Ik legde hem omstandig uit, dat eenieder die hart had voor de betrekkingen tussen
Indonesië en Egypte zich er in de eerste plaats voor diende te beijveren, dat de
Indonesische militairen, die door zijn bevolking werden bedreigd, lastig gevallen en
bestolen, beter zouden worden beschermd. “Ze zijn daar tenslotte niet voor hun
plezier. Wanneer de U.N.O. immers niet zou hebben ingegrepen, hadden de Israëli's
zonder meer voor de poorten van Caïro gestaan? Ze hebben recht op meer
erkentelijkheid en dankbaarheid. En als journalist voor een Indonesische krant was
het mijn plicht die spanningen te rapporteren en aan de kaak te stellen.”
Ruslan Abdulgani had me verteld, dat de Egyptische ambassadeur hem tijdens
een diner had gevraagd wie ik was en wat mijn antecedenten waren. “Hij is een
persoonlijke vriend van onze President,” had Ruslan geantwoord, van welke
mededeling Al-Amroussi zich een hoedje was geschrokken.
Vanmorgen was ik opnieuw op het paleis en sprak met Sugandhi en Sudarto over
de vergunning. “Zij denken op KEMLU nog koloniaal,” zei Gandhi. Ik vreesde dat
het dieper ging. Subandrio en Suwito saboteerden Bungkarno op subtiele wijze,
ogenschijnlijk in een onbelangrijke zaak als de mijne, maar in wezen, omdat zij hem
niet werkelijk respecteerden.
Vanavond ontmoette ik in Djakarta op weg naar huis voor het eerst een
Indonesische jongen in de klasse Martin, John, Sumarto, maar met een touch van
Bertie. Hij noemde zich Boy. Hij droeg een strakke witte broek en een open hemd,
waarvan de kraag op stond. Hij was slank en groot, prachtige tanden en iets van
gekruld haar. Hij moest voor zijn vader een brief wegbrengen, wat we samen in de
bedjak deden. Daarna reden we naar het guesthouse. Hij kon niet lang blijven, want
hij moest naar huis. Ik dacht hoe werkt dat toch iedere keer weer? Is het drift, instinct,
verlangen, herkenning, intuïtie? Wat doet mensen precies zich tot elkaar aangetrokken
voelen? Waar komt dat heimelijk weten van hij of zij is voor mij eigenlijk vandaan?
Waarop is het in werkelijkheid gebaseerd?’
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12 juli 1957 (dagboek)
‘Dit was een belangrijke dag in het leven van Bungkarno. Als jonge revolutionair
had hij zijn land de Pantjasila-gedachte gegeven, de filosofische basisstructuur voor
de multi-raciale en multi-culturele samenleving van de archipel, belichaamd in de
vijf grondbeginselen van de Indonesische staat: nationalisme; internationalisme of
humanisme; democratie; sociale welvaart en geloof in God. Reeds toen hij in 1945
deze beginselen aankondigde zocht hij een juiste dosering van westerse ervaring en
denken bij het grondvesten van een politieke filosofie voor zijn land, die gestoeld
zou moeten zijn op traditionele waarden en de geschiedenis en cultuur van Indonesië
zelf.
Vandaag zou zijn ‘konsepsi’ over het verbeteren van het democratische systeem
met de oprichting van een ‘Dewan Nasional’ werkelijkheid worden. Ik woonde de
installatie van 42 leden op het paleis bij. Ruslan Abdulgani zou secretaris-generaal
zijn. De doelstellingen van de Raad waren: alle dynamische krachten van de
samenleving bundelen; het vormen van een brug tussen regering en samenleving;
het geven van advies aan het kabinet.
De zaakgelastigde van Brazilië, Ferreire, die mij vrij regelmatig aanschoot en
uitnodigde, waar ik om één of andere reden liever niet op in ging, voegde me toe:
‘Mr. Oltmans, you are intelligent enough to realize that your government is trying
to outcast you.’ Al-Amroussi nodigde me uit voor een lunch in de jachtclub op 23
juli.
In de middag kwam Boy. We sliepen samen, in sarongs, heerlijk. Bij het weggaan
kreeg ik een zoen. Wanneer hij strak of ernstig keek, straalde hij voor mij iets
bijzonders uit. Hij had ook een aardige stem. Wanneer hij lachte leek hij ‘soft’, maar
hij was dat niet. Hij was de derde zoon van een rij kinderen. Hij wilde Rechten gaan
studeren. Hij herinnerde me enigermate aan Tot. Hij had kaartjes gekocht voor een
film in ‘Metropole’. ‘Wanneer je niet thuis zou zijn geweest zou ik ze hebben
verscheurd,’ zei hij. Tijdens de film nam hij van tijd tot tijd mijn hand. Ik voelde zijn
lichaamswarmte door me heen trekken. Ik verbeeldde me, dat Frieda hem aardig zou
vinden.

14 juli 1956 (dagboek)
‘Bandjermasin, Kalimantan (Borneo)
We zouden zes dagen door Kalimantan reizen. Bapak had het weer nodig om aan
het politieke gekonkel van Djakarta te
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ontsnappen. Op Kemajoran verlegde ik een regenjas op een andere stoel, waarop de
heer Tamzil, de nieuwe directeur van het presidentiële kabinet, met opgestoken veren
op me af kwam. Hij vond dit geen manier van doen. Alsof ik had kunnen ruiken dat
die mantel van hem was geweest en wat dan nog? Hij keek me nooit meer aan, wat
me verder een zorg was. Wat ik me wèl realiseerde was, dat deze benoeming een
verdere verzwakking van Bungkarno's positie betekende na het vertrek van Tamzil's
voorganger A.K. Pringgodigdo.
Tijdens een massa-bijeenkomst hier begon President Sukarno opnieuw over mij
te spreken. De persoonlijke crew van de president, Sabur, Sudarto, Tukimin, Rochman,
Silitonga, Van Bel zat bij elkaar. Ze zeiden: ‘De ouwe heer steekt Oltmans een pluim
in zijn reet en hij kan het zelf niet verstaan.’ Op een gegeven moment riep de president
me naar het spreekgestoelte. Minister Sudibjo gaf een teken van ‘ga maar’. Sukarno
legde een arm om me heen en stelde me aan het Indonesische publiek voor. ‘Hier,
ik reik jou als Nederlander de hand en dus ook jouw land.’ Uitvoerig ging hij in op
de kwestie Irian-Barat en benadrukte opnieuw, dat een oplossing van het geschil de
weg vrij zou maken voor een hervatting van een oude relatie.
Er volgde een ware ovatie. Daarop stelde hij ook Olga Chechotkina van ‘Pravda’
aan de mensen voor, maar hij reikte haar niet de vriendschapshand, zoals hij bij mij
had gedaan. In ons gezelschap reisde een Australische dame, die naar men zei
verbonden was aan de televisie. Wat mij was opgevallen, dat zij bijna doorlopend
aan het filmen was. Altijd weer richtte zij haar lens op het publiek. Talloze groepjes
jongeren poseerden voor haar. Ik heb haar gevraagd hoeveel meter film zij op een
dag verschoot. ‘Niet verder vertellen,’ was haar antwoord. ‘Er zit helemaal geen film
in mijn toestel. Je weet hoe graag Indonesiërs een plaatje laten maken. Ik doe ze
alleen maar een plezier...’ Professor C. Wright Mills heeft er niet tevergeefs op
gewezen, dat vele journalisten ongeschikt waren om een revolutie in Azië, Afrika
of Latijns-Amerika te verslaan.
In de avond bood de gouverneur van Zuid-Kalimantan een diner aan. Als ik
enigszins kan, laat ik bij dit soort officiële gelegenheden verstek gaan, dus ook toen.
Samen met Lutameten ben ik in een warong langs de rivier Martapura bami-kwa
gaan eten. Het uitzicht op het water, de wir-war van bootjes en prauwen, de
flikkerende olielichtjes, de drijvende winkels, de vele boten gevuld met groenten en
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vruchten, het blaffen van een kampong-hond in de verte, dit schilderachtige beeld
van Bandjarmasin, nog geen kilometer van het huis van de gouverneur, waar iedereen
opgedoft aan tafel zat, is mij levendig bijgebleven. Dat waren de dierbaarste
herinneringen aan Indonesië. Het was bovendien één van de laatste keren dat ik met
mijn vriend Willem Latumeten rustig alleen zou zijn. Hij is zich nadien aan het
organiseren van internationale Indonesische sportwedstrijden gaan wijden. Hij was
een der voornaamste organisatoren van de Afro-Aziatische GANEFO spelen. In 1965
is hij plotseling aan een tumor overleden. Hij ligt op de heldenbegraafplaats Kalibata,
nabij Djakarta, naast generaal Pandjaitan, die op 1 oktober 1965 bij de coup zou
worden vermoord.
Terugkerende op de residentie van gouverneur Milono kwam deze naar me toe en
vroeg: ‘Zegt de naam Tonny Oltmans U iets?’ ‘Dat is mijn vader,’ antwoordde ik.
Daarop vertelde de gouverneur, dat hij in Semarang in zijn H.B.S.-tijd in huis was
geweest bij een familie Tillenius Kruithof en samen met mijn vader een kamer had
gedeeld. Ik stond perplex. Een halve eeuw later zou ik deze Javaanse regentenzoon
ontmoeten in gezelschap van Bungkarno. Het ontroerde me, deze ontmoeting. ‘Je
vader kon goed pesten,’ zei Milono. ‘Hij liet de gordijnen van onze kamer dicht,
zodat ik te laat op school kwam.’ Ook hadden ze samen gesport en gevoetbald.
Later kwam president Sukarno naar me toe: ‘Wim Wim,’ zei hij op z'n Indonesisch
tweemaal, ‘weet je dat je vader en Milono klasgenoten zijn geweest?’
Ik sliep met professor Pauker, Tan Tai Seng van het Chinese persbureau Hsin Hwa
en Djawoto van Antara in een huis, dat vroeger van de Nederlandse consul was
geweest. Gisteren hadden padvinders me na de massa-bijeenkomst enthousiast op
de schouders getild. Het verraste me altijd weer hoeveel positieve gevoelens er in
Indonesië nog leefden ten aanzien van Nederland. Ondanks het late uur stonden er
bij het huis enkele studenten te wachten. Ze wilden praten en een handtekening
hebben.
Vele jaren later, toen mijn ouders uit Zuid-Afrika waren teruggekeerd en
in een bungalow in Huis ter Heide woonden, heb ik mijn vader gevraagd
of hij zich Milono herinnerde. Hij raakte zeer bewogen - net als ik nu, in
1985, die probeer ik het gebeurde te reconstrueren. Hij vertelde, dat Milono
in die H.B.S.-jaren op Semarang zijn ‘sobat kras’ was geweest. In de

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

305
familiepapieren zou ik later na de dood van mijn ouders veel foto's uit die
tijd vinden, die mijn vader in Indië met Indische en Indonesische jongens
doorbracht. De vader van Milono was regent op Midden-Java. Dit speelde
zich dus af voor de Eerste Wereldoorlog. Milono vroeg of Tonny in de
vakantie bij hem kwam logeren. Mijn grootvader gaf de gevraagde
toestemming. Mijn vader logeerde dus enkele weken bij een Javaanse
regentenfamilie. Toen de dag van terugkeer naar Semarang was
aangebroken riep de regent zijn zoon en diens Hollandse vriend bij zich.
Hij sprak hen als een vorm van zegening toe en gaf ze allebei een identieke
gouden kris als djimat.129. Nadat mijn vader dit aan me had verteld ging
hij naar zijn werkkamer en haalde uit de bovenste lade de kris uit Java,
die hij een halve eeuw geleden had gekregen. Hij zei: ‘Ik heb deze altijd
bij me gehouden. In Delft nam ik hem naar al mijn examens mee. Ik heb
nooit een examen tweemaal hoeven te doen.’ Ik werd er erg stil van, dat
herinner ik me. Na de dood van mijn ouders heb ik naar de kris gezocht.
Ik vermoed, dat mijn moeder mijn vaders gelukteken stil bij hem heeft
gelegd toen hij werd begraven.
Ik beleefde veel in Indonesië in 1957. Het vormde een constante inspiratie
om me tot het uiterste in te spannen een bijdrage te leveren om iets van
die duizenden onzichtbare psychische draden tussen Indonesiërs en
Nederlanders te helpen redden, vooral in een wereld die steeds kleiner
scheen te worden en waarin men dus steeds meer op elkaar zou zijn
aangewezen.

16 augustus 1957 (dagboek)
‘Kuala-Kapuas, Kalimantan
We kwamen hier per boot. Het jacht van de gouverneur, met Sukarno aan boord,
voer sneller. We hadden moeite het bij te houden. De ongerepte natuur van Borneo
was van een onvoorstelbare schoonheid om nooit meer te vergeten. We passeerden
ergens een kanaal, 28 kilometer lang, dat door Nederlanders was aangelegd. Een
monument uit 1879 herinnerde aan dit feit. Ik moest aan Indira Gandhi's woorden
denken, die ze eens van haar grootvader had gehoord: “There are two kinds of people:
those who do the work and those who take the credit.”
Kuala-Kapuas is een klein stadje aan een prachtige brede rivier. Het was ook de
eerste keer dat Bungkarno er kwam. Hij diende op een ei te stappen, waarna er een
stuk hout werd gespleten onder het prevelen van onverstaanbaar gemompel.

129.

Talisman.
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Daarna werd hem een draagstoel aangeboden. De president weigerde. Hij zag een
vlag aan een stok, nam die op en plaatste die op de draagstoel. Vervolgens wilde hij
zelf één van de dragers zijn. Tegen mij zei hij: “Draagstoelen zijn gereserveerd voor
koningen...”
Professor Pauker bleek zijn neus diep in de Indonesische politiek te steken. “In
Djakarta is de P.K.I.130. op 22 juni de tweede grootste partij geworden met 137.000
stemmen. (Na de Masjumi131. met 153.000 stemmen). Wanneer Bungkarno niet uitkijkt
dan winnen de communisten bij volgende verkiezingen helemaal. Jouw vriend Majoor
Sudarto wordt als liaison genoemd tussen de linkse krachten in dit land en het paleis,”
aldus de Californische professor. Hij vervolgde: “Het is natuurlijk wel nog altijd zo,
dat het Indonesische leger de P.K.I. voortdurend duidelijk maakt dat ze geen grapjes
hoeven uit te halen, want dan zal er worden opgetreden. Het lijkt wel of Sukarno
soms niet in de gaten heeft wat er om hem heen gebeurt. Ik hoorde van de Rector
van de Rechten Faculteit, dat hij eens met Bungkarno op het paleis sprak over de
zaak tegen oud-Minister Sumitro Djojohadikusomo, die op beschuldiging van
corruptie was afgezet.” “By Allah! I swear to you, that I had nothing to do with it,”
zou Sukarno de rector hebben geantwoord,’ aldus de professor.
Ik probeerde Pauker duidelijk te maken, dat mijn eigen indruk was, dat er
systematisch werd gesleuteld aan de onmiddellijke omgeving van de President, door
het vervangen van hem toegewijde, en hem persoonlijk trouwe functionarissen door
medewerkers, die de krachten in Indonesië vertegenwoordigden, die Sukarno's huidige
onaantastbare macht ingeperkt, beknot en liefst helemaal opgeheven wensten te zien,
zoals figuren, die de belangen van de buitengewesten vertegenwoordigden, de
anti-Java krachten in de Republiek, zowel als bepaalde kringen van hoge officieren.
Dat waren de Indonesiërs, die van mening waren, dat Bapak tot ceremonieel
staatshoofd diende te worden gedegradeerd.
Pauker voegde mij verder toe: ‘Je zult moeten beseffen, dat vanaf het moment,
dat je jezelf identificeerde met het Irian-Barat vraagstuk, je collega's zich afvroegen
of ze je nog langer serieus konden nemen, althans als professionele journalist.’ Ik
antwoordde: ‘Vertelt U me, professor Pauker, wat is het verschil tussen de journalist,
die schrijft dat Nederland

130.
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Nieuw-Guinea moet vast houden en de journalist, die meent dat Nederland, als de
rest van Indië, Nieuw-Guinea aan Indonesië zal moeten geven? Zou de man, die de
eerste stelling verkondigt geen politiek bedrijven en de andere wel? Kom nou.’ ‘Wat
U zou moeten doen,’ vervolgde Pauker, ‘is naar Holland gaan, een politieke partij
op richten en zorgen dat U in het parlement komt en de strijd dáár voortzetten.’ Hij
voegde er aan toe: ‘Tenslotte is het nooit de opzet van Rafles geweest om Singapore
te stichten.’
In de politiek gaan was natuurlijk het laatste wat ik ooit zou doen. Iedere journalist
bedrijft uit hoofde van zijn journalistzijn politiek. In Nederland word je als journalist
beschuldigd van politiek bedrijven wanneer je niet met de idioterie van de zittende
regering mee danst.
Vanuit Panhandut maakten wij een vlucht met hefschroefvliegtuigen van de AURI
over de Borneose jungle. De ongereptheid van de natuur leek oneindig. De
dierenwereld was grotendeels intact. Er waren orang utans en pythons. Er waren
honderden soorten orchideeën. Er wordt diamant gedolven. Asscher vervaardigde
hier een steen van 116 karaat ter waarde van één miljoen gulden. Kalimantan is
tenslotte even groot als Texas, en tweemaal zo groot als Engeland, Schotland en
Wales samen.’

19 juli 1957 (dagboek)
‘Samarinda, Kalimantan
De 17de Juli brachten we grotendeels op het water door aan boord van het
Marine-schip “Blekok”. Via de Kahajan rivier bereikten we opnieuw Kuala-Kapuas
en keerden naar Bandjermasin terug. Vanmorgen vlogen we met Catalin-vliegboten
van de B.P.M. naar Balikpapan, waar de President opnieuw een “rapat raksasa”132.
toesprak. Tegen vier uur landden we in deze lieflijke bergplaats, Samarinda. Het
deed denken aan een Zwitsers bergmeer in tropische setting. Heuvels rondom.
Speedboten op het water. Er woonden 45.000 mensen.
Evenals vanmorgen in Balikpapan riep de President me naar het podium. Piet van
Bel zei tegen me met een grijns “landverrader!” Bungkarno nam me bij de arm en
zei tegen het publiek in Samarinda: “In het begin dacht ik, deze Hollander wil een
grapje met me uithalen, maar later begreep ik, dat het hem ernst was.” Gejuich en
applaus. Wim Latumeten ver-
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telde, dat in Balikpapan iemand uit het publiek had geroepen: “Meent die Hollandse
journalist het wel?” Sukarno had geantwoord, dat ik van harte steun aan de
Indonesische claim op Irian-Barat had gegeven. Ook toen werd er geroepen, “Willem”
en “wartawan belanda” en naar me gezwaaid en op allerlei manieren werd vriendschap
betuigd.
In de avond voerden Dajaks dansen uit. Het werd een schitterende voorstelling.
Bij de laatste dans van vijftien meisjes begaf de President zich op de dansvloer en
geleidelijk aan wenkte hij de leden van het gevolg. Tenslotte moest ook ik er aan
geloven. Gelukkig herinnerde ik me wat danspassen, die ik indertijd van Bertie
Hilverdink had geleerd. Ik droomde later die nacht van mijn ouders.
Ik deelde de kamer met Wim Latumeten. We lagen nog tot diep in de nacht te
praten. “Het is duidelijk,” zei hij, “dat de President ook deze reis bezig is, eigenlijk
via jouw aanwezigheid, de anti-Nederlandse gevoelens te kalmeren. Begrepen ze nu
maar eens in Den Haag waar Bungkarno aan werkt.” Ik wist dit al heel lang en de
Nederlandse diplomatieke missie in Djakarta moest er ook van op de hoogte zijn
geweest, maar had Ir. Hein Vos niet geschreven, dat de Nederlandse politiek zich
weer met andere kwesties bezig hield? “Je moet rustig jouw weg vervolgen,”
adviseerde mijn vriend Latumeten. “We noemen dat in Indonesia, pukul teroes.”133.
Ik was dit ook vast van plan.’

20 juli 1957 (dagboek)
‘We keerden met een Garuda Convair vanuit Banjermasin op Kemajoran terug. Piet
van Bel werd opgewacht door vrouw en dochter Peggy; Wim Latumeten door vrouw
en twee kinderen. Wie weet zal Frieda ooit zo eens op mij wachten. Zij zou mee
moeten komen naar Indonesië.
Er lag weer veel post uit New-York, Zuid-Afrika, Holland en ook verscheidene
Garuda-militairen schreven opnieuw brieven uit El Shandura. Fotograaf Muksin was
in Beirut geweest en sloot een foto in van een Egyptische buikdanseres, die hij had
gezien en gefotografeerd. Hij schreef bij thuiskomst in Djakarta als team met mij te
willen samenwerken bij ‘De Nieuwsgier’: ‘jij schrijven, ik fotograferen.’

23 juli 1957 (dagboek)
‘Vanmorgen ontmoette ik de diplomatieke vertegenwoordi-

133.

Kaarsrechte lijn volgen.
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ger, de heer Hagenaar, bijgestaan door Pekelharing. Ik bracht uitvoerig verslag uit
van de reis door Kalimantan en wat Bungkarno tijdens alle massa-bijeenkomsten ten
aanzien van mij en van Nederland of Nieuw-Guinea had gezegd. Aan het einde van
mijn reportage gekomen, vroeg ik de heer Hagenaar: ‘Denkt u, dat daarom mijn
aanwezigheid in het presidentiële gezelschap wellicht nuttig is geweest voor de
Nederlandse zaak in Indonesië?’
Hagenaar: ‘Ik wil mij van advies onthouden. Wat U in Kalimantan hebt gedaan
moet U met Uw eigen geweten overeenkomen. Maar U bent toch niet gekomen om
te debatteren over Uw “affaire” (met een zo rot mogelijke toon en nadruk op
“affaire”), welke is de boodschap die U ons brengt?’ Ik antwoordde - en dacht, wat
een burgermannetje, zijn haar, zijn gedrag, zijn optreden, die kwasi hautaine houding,
die nergens op sloeg en door niets werd gedekt - ‘Ik meende, dat het wellicht nuttig
was, wanneer het Ministerie in Den Haag door U op de hoogte zou worden gebracht
van de achtergronden van Sukarno's reis en redevoeringen.’ Daar zat hij immers voor
in Djakarta? Maar dat zei ik er dus maar niet bij. ‘Of bent U niet geïnteresseerd in
dit soort informatie?’ Hagenaar: ‘U gaat er evenals in Uw artikelen vanuit, want U
spreekt over de Nederlandse vertegenwoordiging hier, als de meest geïsoleerde
diplomatieke vertegenwoordiging in Indonesië, dat wij geen vertrouwelijke of
openhartige gesprekken met Indonesiërs zouden hebben.’ ‘Bedoelt U, dat U vrijuit
en openhartig spreekt met President Sukarno, met Mr. Sartono, Mr. Abdulgani, want
dat doe ik namelijk wel.’ Pekelharing nam hier het gesprek over en zei, dat de Missie
wel degelijk was geïnteresseerd, indien ik meende over informatie te beschikken,
die van nut zou kunnen zijn voor hen en voor Den Haag. Wim Roosdorp kwam ook
tijdens het bezoek van een half uur even binnen om mij zijn telefoonnummer te
geven. Later schreef ik, en dit betrof voornamelijk Hagenaar: ‘Hoe is het mogelijk,
dat een land haar belangen in Indonesië toevertrouwt aan een chef-de-mission van
een dergelijk kaliber. Treurig.’
In de avond woonde ik in de ‘Djakarta Club’ een receptie bij gegeven door de
Militaire Attaché van Egypte en Mrs. A.L. Metwally. Ik ontmoette er de heer Suwito,
die ik andermaal vroeg of de vergunning nu in orde was om te vertrekken: ‘Het staat
vast, dat U kunt vertrekken. Het is nu alleen nog een kwestie van cijfers,’ zei hij. De
hoofdredacteur van de ‘Indonesian Spectator’ sprak me aan en zei: ‘Je bent nu beslist
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de meest beroemde journalist, die hier ooit is geweest, inbegrepen Paatje Ritman,
want geen van hen werd ooit door Bungkarno benaderd zoals hij dit met jou in
Kalimantan heeft gedaan.’ Ook hoorde ik dat het blad ‘Waspada’ een
voorpagina-artikel over mij had geschreven vandaag.’

24 juli 1957 (dagboek)
‘Indonesië trok haar troepen thans terug uit de strijdkrachten van de U.N.O. in Egypte.
“A very foolish decision,” schreef de “Times of Indonesia” vanmorgen in een
hoofdartikel op de voorpagina. Het blad wist niet waarover het sprak. Het was een
uitstekende beslissing, vooral voor de jongens in kwestie. Ik had de voldoening
waarschijnlijk tot het besluit te hebben bijgedragen, omdat de Garuda militairen zelf
nooit tot de hoogste échelons in Djakarta hadden kunnen doordringen. Was er niets
gebeurd, dan zouden er ongetwijfeld nog meer slachtoffers zijn gevallen.
Zat vanmiddag bij “Cooky's” wat rijst te eten, toen ik een Hollander tegen de baas
hoorde zeggen: “Oltmans is idioot. Hij is in Holland uitgekotst en nu probeert hij
het hier.” Ik besloot er geen aandacht aan te besteden, door te eten en “Time”
Magazine verder te lezen, gedachtig aan mejuffrouw Boekhoudts training. Later
kwam hij aan mijn tafel zitten, verontschuldigde zich voor wat hij had gezegd. Hij
zei mij te willen leren kennen. Hij was een kennis van Gert Meijers van “Nijenrode”.
We spraken twee uur samen. “Ik ben een Fries en eigenlijk een boer. Ik zit in de
theehandel. Mijn eerste vrouw verliet nee en mijn tweede vrouw wil terug naar
Holland. Nee, ik heb geen kinderen. Ik houd van mijn hond. Er zijn tenslotte meer
vrouwen dan kerken. Zijn vader had hem geslagen, toen hij een bediende beledigde”.
Na al het gepraat gaf hij me een ferme hand, zei dat hij mijn vriend was geworden,
dat ik zijn theeplantage moest bezoeken, en dat hij nooit had gedacht dat ik was zoals
ik was.’

25 juli 1957 (dagboek)
‘Sliep slecht en droomde, dat men me wilde verzuipen.’
Intussen zat ik nog steeds op hete kolen om Indonesië te verlaten. Ik wilde
in Holland met politici over Indonesië, Sukarno en Nieuw-Guinea spreken
en me daarna zo snel mogelijk bij Frieda in New-York voegen. Ik hoorde,
dat de heer Zeeman in Djakarta was en liet hem een boodschap. Ook Emile
van Konijnen-
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burg was in aantocht. Daar verheugde ik me op. Met Wim Roosdorp sprak
ik een uur in de bar van ‘Hotel des Indes’. Nederland wilde werkelijke
bewijzen van Sukarno, die zijn goodwill jegens ons bevestigden, zei hij,
terwijl de processen tegen Schmidt en De Braal Den Haag ook bijzonder
hoog zaten. Over Sukarno sprak hij als ‘Baron de Bisque’, die kans had
gezien het land op een economisch bankroet aan te sturen, terwijl het
communisme snel om zich heen greep.

29 juli 1957 (dagboek)
‘Eindelijk stond Boy weer voor mijn deur toen het siësta-tijd was. Ik vloog hem om
zijn hals. We lagen in bed te praten. ‘Why do you like me so much?’ vroeg hij. ‘Wist
ik het maar,’ zei ik. ‘Misschien is het sex-appeal of je ogen, je mond, je body, alles.
Het fijnste is misschien dat we zo lichamelijk vrij tegenover elkaar staan en toch
alleen maar vrienden zijn.’ Hij legde zijn hand op mijn mond om niets meer te zeggen
en kroop opnieuw dicht in me. Heerlijke momenten. Onbeschadigd, gaaf. Geen seks
en voor mij toch volmaakt.
Was bij Wim Latumeten langs gereden. Hij had over mijn situatie ernstig nagedacht.
Hij zei: ‘Een sterke groep “diehards” binnen de P.N.I. is het beslist niet eens met
Bungkarno's welwillende benadering van Nederland. Suwito Kusumowidagdo behoort
tot die groep. Subandrio staat er waarschijnlijk aan het hoofd van.’ Ik antwoordde:
‘Die streber, die uit de P.S.I. van Sjahrir overstapte om carrière in de P.N.I. te gaan
maken! Hoe is het mogelijk dat Bungkarno dat niet door heeft.’ ‘En dat niet alleen,’
zei Wim, ‘die groep vertrouwt ook jou helemaal niet. Bungkarno, Abdulgani, Sartono,
Mukarto, zij vertrouwen jou volledig. Het zou me niet verwonderen, wanneer je de
vergunning om te kunnen vertrekken helemaal niet krijgt.’
Was ook even op het paleis om Sugandhi te spreken. Hij reageerde heel anders
dan anders, maar zei, dat hij een ontmoeting met Bungkarno zou regelen.
Op de gang kwam ik Piet van Bel tegen. ‘Wat heeft Gandhi?’ vroeg ik. ‘Vergeet
nooit,’ zei Piet, ‘Bapak laat je nooit in de steek.’
Indro Noto Suroto vertrok vanavond naar Nederland. Zijn moeder en zusje wonen
daar. Ik vroeg hem Henk Hofland te ontmoeten.’

30 juli 1957
‘Eindelijk weer een ontmoeting niet Emile van Konijnen-
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burg. Hij ontvouwde de volgende groep-Rijkens agenda, die hij aan Bungkarno wilde
voorleggen:
‘Het is zonder meer in het belang van Indonesië om Irian-Barat ook internationaal
niet meer aan de orde te stellen. Het land staat er niet best voor. Economisch zijn er
ernstige moeilijkheden en de invloed van de P.K.I. groeit snel. Ik wil hem verkopen,’
zei Konijn, ‘dat zijn New Life Movement nu een concreet doel moet hebben. Daarin
passen niet langer processen tegen buitenlanders. Hij moet op 17 Augustus gewoon
zeggen, gooi die lui er uit, ik wil ze niet meer zien, we moeten ze nog te eten geven
ook. En wat het conflict met Nederland betreft, iemand zal moeten beginnen met toe
te geven, laten wij het dan maar zijn zo lang de Hollanders te lamzakkerig zijn.’
Ik probeerde de K.L.M.-directeur duidelijk te maken, dat er langzamerhand sterke
krachten binnen Sukarno's eigen P.N.I. waren, bij wie Nederland langzamerhand de
strot uitkwam en dat hij minder gemakkelijk de door de groep-Rijkens uitgedokterde
gedragslijn zou kunnen opvolgen dan men in Den Haag of Amsterdam misschien
aannam. Konijnenburg: ‘Wanneer je straks je interview met hem maakt moet je het
als volgt opbouwen. De groei van de P.K.I. heeft de wereld de schrik om het hart
doen slaan. Dus wanneer je hem kunt laten zeggen, dat Islam en Communisme nooit
samen kunnen gaan, dan ben je er. Je moet hem uitleggen, dat die verklaring van
hem onontbeerlijk is om althans een gedeelte van de angst in het buitenland voor
een groeiend communisme weg te nemen.’
Verder vertelde hij, dat de heer Zeeman van de Faktorij het meeste woest was
geweest over het feit, ‘dat je uitgerekend in zee bent gegaan met professor Drost.
Tenslotte was hij, Zeeman, de voornaamste promotor van je reis, samen met je oom
Bronsing. Maar ik zal hem dezer dagen nog eens polsen. Zeg maar tegen hem, sorry
dat het aldus uitpakte, ik bouw nu mijn goodwill weer op. Je zou Smedts van “Vrij
Nederland” eigenlijk een briefje moeten schrijven met kopie aan Bungkarno, dat je
bereid bent het interview met hem niet te signeren met je eigen naam en V.N. hoeft
er ook niet voor te betalen. Het moet een “cri-de-coeur” worden van Sukarno, die
niet mag worden bedorven door bijkomstige zaken.’ We waren dus terug bij die
situatie, die ook Henk Hofland eerder ten aanzien van Smedts en V.N. had
beschreven.’
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31 juli 1957 (dagboek)
‘Mijn vriend Utomo Prio van het blad “Keng Po” is gearresteerd vanwege wat werd
genoemd “tendentieuze militaire berichtgeving”.
Ik werd gewaarschuwd, dat een assistent van Pekelharing, een zekere diplomaat
't Hart, rondbazuinde, dat ik laatst op de Missie was gekomen om mijn
verontschuldigingen te komen aanbieden voor mijn acties en gedrag in Indonesië.
Ik protesteerde tegen deze onzin schriftelijk bij de heren Hagenaar en Pekelharing.’

2 augustus 1957
‘Om 12:30 arrangeerde ik in ‘Capitol’ een lunch met Emile van Konijnenburg, de
heer Pekelharing en de hoofdredacteur van de ‘Indonesian Spectator’, Harris Sitompul.
Tengku Hafas wilde niet komen, ‘dan had Pekelharing me maar zelf moeten
uitnodigen’. Pekelharing verkondigde, dat de enige oplossing in de kwestie
Nieuw-Guinea zou zijn om er vijf jaren niet meer over te spreken. Ik zei, dat ik dat
een absurde struisvogelpolitiek vond, die in Djakarta nooit haalbaar zou zijn. ‘Sukarno
zou eerst eens moeten zeggen,’ aldus de persattaché, ‘dat hij hier weer Nederlanders
wil hebben. En ook zou hij de kwestie Irian niet meer in de U.N.O. aan de orde
moeten stellen.’ Sitompul benadrukte, dat hoe sneller Nederland West-Irian zou
overdragen, hoe meer baat alle partijen erbij zouden hebben. ‘En wat Bungkarno de
laatste weken ten aanzien van Oltmans in het openbaar heeft gedaan, heeft zelfs veel
van ons Indonesiërs zeer verwonderd.’ Pekelharing schoof dat onder de tafel als niet
belangrijk. Sitompul: ‘Hij heeft nooit eerder iets dergelijks gedaan, ook niet tegenover
Paatje Ritman, die toch ook vroeger wel met hem op reis ging.’ Het deed me deugd,
dat Konijn me in ieder geval bijviel in de discussie met Pekelharing en met zoveel
woorden zei: ‘Ik ben het eens met Oltmans.’

3 augustus 1957
‘Bracht vanmorgen een bezoek aan Minister Chaerul Saleh, the upcoming man. Hij
had een vrij klein kantoor, niet ver van KEMLU. ‘Welkom in deze paardenstal,’ zei
hij. Ik had me op een antigonistische houding voorbereid bij deze leider der jonge
Turken in Indonesië, maar tegen de verwachting in bleek hij zich vriendelijk op te
stellen. ‘Ik ben mij voldoende staats-bewust om te realiseren, dat Bungkarno onze
President is. Wat er ook in het verleden is gebeurd, ik zal met hem
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samenwerken. Ik geloof trouwens zeker in eerlijke samenwerking met ieder land, en
zeker ook met Nederland, ook al heb ik er pijnlijke ervaringen achter de rug.’ Saleh
werd indertijd als jonge student uit Nederland gezet, eerst op de beschuldiging, dat
hij communist was en toen die vlieger niet op ging ‘vanwege mijn zogenaamde
politieke verleden’.134.
Chaerul Saleh vervolgde: ‘Ik neem een bepaald standpunt in tegenover alle
buitenlandse mogendheden en dat is: geen ander land mag proberen Indonesië in één
of ander militair blok mee te sleuren. Dit is een overtuiging die strookt met mijn
politieke inzichten. Misschien lijkt het egoïstisch, wanneer men alléén bereid is aan
het welzijn van eigen land en volk te denken. Maar ik ben er vast van overtuigd, dat
wij vooreerst deze houding moeten innemen en nodig hebben. Wij moeten in
Indonesië eerst de gelegenheid krijgen tot de ontplooiing en tot het presteren van iets
creatiefs op eigen kracht. Daarbij sluit ik samenwerking met Nederland helemaal
niet uit. Ik ben er namelijk diep van overtuigd, dat er in Nederland vele progressieve
krachten voor ons beschikbaar zijn.’ Dit laatste vooral, was ook mijn standpunt. Er
leefden en werkten in de zomer van 1957 nog altijd een 44.000 Nederlanders in
Indonesië. Er zou zelfs plaats zijn voor duizenden anderen. Was het prestige-conflict
over Irian-Barat het waard hun positie in de waagschaal te leggen? Over de hele linie
werd uit ieder gesprek in Djakarta duidelijk, dat dit niet het geval was en men de
Papoea's zou moeten laten schieten ten einde op de eilanden Java, Sumatra, Sulawesi,
Kalimantan en op de Molukken in het algemeen, onze traditionele banden, zij het
bij nieuwe verhoudingen, te kunnen voortzetten.
Na het bezoek aan Chaerul Saleh reed ik met een auto van ‘De Nieuwsgier’ naar
de Kota om mijn collega en vriend Utomo Prio, die daar door het stadscommando
werd vastgehouden, in de gevangenis te bezoeken. Ik bracht een paar pockets en
chocola voor hem mee. Eerst diende ik een verklaring te ondertekenen, dat ik geen
interview zou maken, hem niet naar de achtergrond van zijn arrestatie zou vragen
en geen politieke onderwerpen zou aanroeren. Hij was wat nerveus, ook omdat zijn
vrouw in verwachting was, maar hij stelde mijn bezoek zéér op prijs.
Majoor Sutikno schreef uit Caïro,135. dat alhoewel men waardeerde dat ik, als
‘ere-lid’ van het Garuda I bataljon nog

134.
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Saleh was de leider der jonge studenten, die op 17 augustus 1945 Sukarno en Hatta dwongen
de onafhankelijkheid af te kondigen.
Gedateerd 22 juli 1957
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steeds op kruistocht voor hen was, ‘sommige van onze partijpolitici appreciëren dat
minder en het zou dus voor ons averechts kunnen uitwerken.’ Ook waren kennelijk
van Egyptische zijde eindelijk strenge maatregelen genomen. Het bataljon ondervond
minder last van de plaatselijke bevolking, ‘dus slow-down maar met je actie’. Hij
vervolgde: ‘Je reactionaire collega Alfred van Sprang is ook bij ons op bezoek
geweest. Ik zou graag zijn artikelen zien om die met de jouwe te vergelijken.’ Hij
voegde er aan toe, dat ik van harte welkom zou zijn, indien ik op de terugweg naar
Holland het bataljon wilde bezoeken, dat zich overigens op vertrek voorbereidde.
Later ontmoette ik dr. Abu Hanifah, de plaatsvervangende minister van
Buitenlandse Zaken en zijn vrouw bij ‘Cooky's’. Ik kende hem vanuit New York.
Hij kwam aan mijn tafeltje zitten. ‘Moet U zich voorstellen, ik ben meer dan tien
jaren Bungkarno's persoonlijke dokter geweest, en weet U, dat ik de President
tegenwoordig niet meer kan ontmoeten? Zijn paleis-entourage schermt hem volledig
af.
Ik ben ten eerste Sumatraan en ten tweede behoor ik tot de Masjumi, dus Pak Ali
(Sastroamidjojo) gaf in de U.N.O. natuurlijk het werk inzake Irian-Barat aan Sudjarwo
Tjondronegoro. Bovendien onderhoud ik goede contacten met de heer Luns, dat
werkte ook tegen mij.’ Ik realiseerde me, dat ik zelf in New-York meer aandacht aan
Sudjarwo had besteed, dan aan Abu Hanifah, die de eigenlijke voorzitter van de
delegatie was geweest. Maar tweede man Sumarjo en ook Miss Rochmuljati hadden
mij eveneens in de richting van Sudjarwo gewerkt.
‘Sudjarwo is wel een harde werker,’ aldus dr. Hanifah, ‘maar hij heeft geen prestige
in de U.N.O. Ze kennen hem niet. Ik kan Henry Cabot Lodge136. aan zijn jasje trekken
als hij langs komt. Lodge heeft Djarwo ook nog nooit ontvangen. Zelfs Krishna
Menon heeft tegen Sastroamidjojo gezegd, dat het niet verstandig was om het werk
in de Algemene Vergadering door Sudjarwo te laten doen. Veel afgevaardigden
waren dan ook niet zelf aanwezig toen er over Irian-Barat werd gestemd.’ Hij zei te
hebben geweigerd aanstaande september opnieuw naar New York te gaan. ‘Maar
Subandrio drong er op aan, dat ik dit wel zou doen om een tegenwicht tegen
Sastroamidjojo te vormen. Pak Ali's eigen prestige is niet sterk bij de Afro-Aziatische
groep. Nehru mag hem helemaal

136.

De toenmalige Amerikaanse permanente vertegenwoordiger.
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niet. En waarom heeft Pak Ali op weg naar New-York uitgerekend in Moskou zulke
“warme” verklaringen over vriendschap met de Sovjet-Unie moeten afleggen? De
Amerikaanse ambassadeur John M. Allison bracht me vrijwel onmiddellijk een
bezoek en vroeg om een verklaring.’ Dr. Hanifah noemde Ruslan Abdulgani een
gevallen politicus, die nog slechts door Sukarno en de politieke macht van de President
werd gesauveerd met hem tot secretaris-generaal te benoemen van de ‘Dewan
Nasional’.
In de middag kwam mijn padvinder vriendje Iman Muradi naar mijn kamer. Hij
had een jonge schilder bij zich, die in de Revolutie had gestreden en nu
anti-Bungkarno was. Hij gaf Sukarno de schuld van alle ‘gebroken beloften’. We
spraken samen lange tijd. Ik probeerde hem te overtuigen, dat hij een schilderij aan
de President moest brengen en zelf met hem spreken. Al pratende viel ik in slaap.
Toen ik wakker werd was de schilder vertrokken, maar Iman zat rustig op mijn bed
een tijdschrift te lezen. Zoiets vanzelfsprekends doet een Indonesiër.
In de late middag bezocht ik Minister Sudibjo om na te gaan of er nog iets zou
komen van het interview met de President. Na een lang gesprek adviseerde hij naar
Majoor Sabur te bellen in paleis Bogor, waar Sukarno zich op dat moment bevond.
Omdat ik hunkerde naar andere dan politieke ‘input’ haalde ik bij de ‘Alliance
Francaise’ de ‘Carnets’ van Henry de Montherlant op.’

4 augustus 1957 (dagboek)
‘Ging in de namiddag naar de villa van dr. Ruslan Abdulgani. Hij was in sarong in
de tuin en aan de telefoon. Een assistent arriveerde ongeveer tegelijkertijd per auto
en vroeg Pak Ruslan om papier en carbon. Hij zocht in zijn bureau en vroeg: ‘Hoe
ver ben je er nu mee?’ ‘Ik heb 5 bij me en dan 6, maar ik hoop tegen 22:00 uur gereed
te zijn,’ was het antwoord. De oud-Minister zei tegen mij: ‘We zijn bezig met
Bungkarno's redevoering voor 17 Augustus. Daarna moet ik zelf naar Bogor.’
We discussieerden over de vragen die ik de president zou kunnen stellen, maar
toen ik aan de kwestie van de Nederlandse politieke gevangenen kwam en bepleitte,
dat Sukarno hen op 17 Augustus in vrijheid zou moeten stellen, zei Ruslan: ‘Ik kan
de andere onderwerpen beoordelen, maar de problemen met Schmidt ken ik niet.’
Later reed ik langs het huis van professor Drost. De lichten
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brandden. Hij zat te fluiten achter zijn bureau. We spraken samen tot 04:00 uur in
de ochtend. Hij las me allereerst de les over mijn beide ‘Nieuwsgier’ artikelen
aangaande ‘de Nederlandse kruidenier’. Hij had er zich zeer aan geërgerd. ‘Je bent
in die artikelen zelf tot een burgermans-niveau afgezakt en being born a gentleman
behoor je daar dus boven te staan!’ ‘Wim Roosdorp vond, dat ik er mee op “Telegraaf”
niveau was beland,’ zei ik. ‘Erger nog,’ aldus Drost. ‘Je moet niet vergeten, dat je
als Nederlands journalist in een Indonesische krant schrijft. Daarom moet je ook
geen brief zetten in de “Times of Indonesia” over Garuda militairen. Dan meng je
je in Indonesische zaken.’ Hij vond het prima, dat ik opnieuw bij Abdulgani voor
Schmidt had gepleit, en raadde me als jurist aan: ‘Maak er een verslag van en zend
het aan de heer Hagenaar en een kopie aan Smedts van “Vrij Nederland”. Wanneer
Schmidt dan wordt vrijgelaten heb je de bewijzen.’ Utomo Prio werd vandaag
vrijgelaten.’

5 augustus 1957 (dagboek)
‘Om 09.00 uur werd Emile van Konijnenburg door Ruslan in het gebouw van de
“Dewan Nasional” ontvangen. Om 10.00 uur de Amerikaanse ambassadeur John M.
Allison.
“A quoi sert de n'avoir peur pour soi, s'il faut avoir peur pour ceux qu'on aime?”
De Montherlant’

6 augustus 1957 (dagboek)
‘Simpang Hotel’, Surabaja
Gisteravond kwamen we hier aan in een Garuda Convair met President Sukarno,
diens entourage en een aantal ambassadeurs en journalisten.
In de diner-zaal zat een echtpaar met een jongen en een meisje. De ogen van de
jongen en mij kruisten elkaar, alsof we elkaar eerder hadden ontmoet. Dit bleek zo
te zijn. Hij heette Raden Mas Untung S. We gingen naar mijn kamer en lagen samen
op bed. Hij vertelde me het volgende. In de revolutionaire tijd woonde hij in Blitar.
Alle mannen waren in de bergen om tegen het Nederlandse leger te vechten. Een
patrouille van het K.N.I.L. zocht huis aan huis naar ‘pemuda's. Ze ondervroegen
Untung, die pas 17 jaar was. ‘Ze scheurden mijn hemd open om te kijken of ik niet
ouder was. Drie dagen later was ik ergens anders om pianoles te krijgen. Dezelfde
patrouille kwam langs. Ze begrepen toen, dat ik geen dessa-jongen was dus ze
ondervroegen me opnieuw en
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namen me mee als gevangene. Ze beschouwden me als hun privé-bezit. Verscheidene
soldaten zogen aan mijn penis en anderen duwden hun eigen penis in mijn mond of
verkrachtten me in mijn anus. De eerste keer dat dit gebeurde was ik er helemaal
ziek van. Ik had het gevoel, dat ze me verdovende middelen hadden gegeven. Na
drie dagen hebben ze me laten gaan. Ik was zo bang om in Blitar te blijven, dat ik
aan iemand gevraagd heb me naar Surabaja te brengen. Sedertdien is het gekomen,
dat ik met Europese mannen slaap. Ik kan niet met mijn eigen “bangsa” seks hebben.
Mijn vader werd door de Jappen vermoord. Mijn pleegvader is aardig voor me, maar
erg stil. Ik spreek nooit met hem. Ik weet eigenlijk niet wat ik met mijn leven wil
doen.’ Hij klemde mijn hand en zei: ‘Wim, je bent zo lief, I like you.’ Ik schaamde
me Nederlander te zijn. Vanmorgen reden we in de gebruikelijke stoet auto's en
bussen naar Gresik, waar met Amerikaanse assistentie een cementfabriek werd
gebouwd. Ambassadeur Allison scheen trots als een pauw. Ik mocht die man. In
sommige opzichten deed hij me aan de wat tragische figuur van Duco Middelburg
denken. Hij stond beslist welwillend tegenover Sukarno persoonlijk en beschouwde
de claim van Indonesië op Nieuw-Guinea ook als een westers belang en ook in het
belang van Nederland, dat de controverse snel zou worden weggewerkt. Hij ondervond
veel last van de chef van de C.I.A. in Djakarta, Val Goodell. Ook het State Department
in Washington besteedde geen werkelijke aandacht aan zijn adviezen en rapporten.
Hij werd 4 januari 1958 onverwacht van zijn post ontheven en als ambassadeur naar
Praag gezonden, zoals Middelburg na in Singapore en Djakarta te hebben gediend
naar Warschau ging. Ministers, die ontevreden zijn reserveren dan als opfrisser een
post in Oost-Europa.137.
Wat op mij in Gresik als bijzonder primitief overkwam, was het onthoofden van
een stier - de druppeltjes van angst stonden nog op zijn neus - waarvan de kop
vervolgens ceremonieel werd begraven om de cement-fabriek zegen en geluk te
brengen. Toen vervolgens de President, ministers en hoogwaardigheidsbekleders in
alle ernst witte bloemen op het graf van de kop van het beest strooiden, ben ik
werkelijk gedegouteerd weggelopen.
‘Un talent se forme dans le silence: un caractère dans le torrent du monde.’ De
Montherlant

137.

Zie ook ‘Ambassador from the prairie’, John M. Allison, Houghton Mifflin Publishers, Boston
(1973).
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In de avond bezocht ik de moeder van Luitenant Sumarto (Tot) uit El-Shandura.
Twee door mij genomen foto's van haar zoon waren ingelijst en hingen aan de muur.
Het was heerlijk om bij haar te zijn, al was het maar om haar affectie voor haar zoon
te voelen en observeren.’

8 augustus 1957 (dagboek)
‘Untung kwam me wekken in de morgen.
Vandaag zouden we een aantal fabrieken in Surabaja bezoeken. Ruslan Abdulgani
suggereerde, dat ook al zou ik thans het geld krijgen om een ticket te kunnen kopen
naar Amsterdam en New-York, ik beter de reis naar Ambon en Oost-Indonesië van
de President, die 26 Augustus zou beginnen, zou kunnen meemaken en daarna
afreizen. Piet van Bel zag me met Ruslan spreken en zei later: “En toch vind ik
Abdulgani laf. Toen hij in de moeilijkheden kwam, omdat hij die enveloppe mee
had genomen naar Washington zei hij glashard in zijn proces, dat hij niet in de
enveloppe had gekeken, omdat hij het te druk had als Minister van Buitenlandse
Zaken.”
De avond bracht ik door in de “Simpang Club” met de ouders van Peter Appel en
andere vrienden. Untung was mee en bleef later slapen.’

9 augustus 1957 (dagboek)
‘Untung kwam mee naar de airport. Hij gaf me een prachtige foto van zichzelf. Ik
had me aan hem gehecht. Ik kon hem temidden van het officiële gezelschap geen
afscheidszoen geven. Weer zo'n eenzame ziel en wat zou er van hem worden? In
Djakarta wachtte eindelijk een cheque van de Indonesische Drukkers en Uitgevers
Maatschappij N.V. voor 30.721 roepias. Eindelijk kon ik weg, maar nu was er de
suggestie om met Bungkarno mee naar Oost-Indonesië te gaan en ook de wateren
rond Nieuw-Guinea te bezoeken.
Henk Hofland schreef vandaag R.M. Noto Suroto te hebben ontmoet. Hij had niet
geschreven, want hij had me allang in Nederland verwacht. Hij had plannen voor
een boekje en twee grote artikelen. ‘Als je hier bent zal ik ze je nader uitleggen. Ik
kom je natuurlijk van het vliegveld halen en wacht intussen op je telegram. Ik zal
blij zijn als ik je weer zie, want het is alweer lange tijd geleden.’
Mr. Dr. H.J. Roethof schreef met belangstelling van mijn berichten - die hij dus
niet meer kon en mocht afdrukken - kennis te hebben genomen. ‘Het nieuws over
Indonesië
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komt hier druppelsgewijs binnen,’ aldus Indonesië-redacteur Roethof van de N.R.C.,
‘en het blijft uiterst moeilijk aan de hand van sporadische berichten zich een enigszins
juist beeld omtrent de situatie te vormen.’ Ik had hem voorgesteld zelf naar Djakarta
te komen nu ik niet meer mocht schrijven. Hierop antwoordde hij letterlijk: ‘Ik voel
er inderdaad veel voor zelf de situatie ter plaatse in ogenschouw te komen nemen.
Het weer is hier de afgelopen maanden bijna tropisch geweest, zeker subtropisch.
Er valt weinig regen en we genieten over het algemeen vrijwel dagelijks van de
stralende zon. Wat dit betreft staat het weer wel in volkomen tegenstelling met wat
wij vorig jaar hebben gehad. Ben je nog steeds druk in Indonesië? Zo af en toe hoor
ik weleens het een en ander over je activiteiten.’ En over mijn komst naar Nederland:
‘Het zou inderdaad gezellig zijn als we dan eens zouden kunnen praten.’
Het ging in de zomer van 1957 in Indonesië om het behoud van een door
de eeuwen heen opgebouwde relatie tussen Nederland, als technisch hoog
ontwikkeld westers industrieland, en één der belangrijkste Aziatische
ontwikkelingslanden. Daarnaast leefden en werkten nog altijd 44.000
Nederlanders in de Indonesische archipel. Acht jaren was er geklierd over
Nieuw-Guinea. Dit slepende politieke geschil dreef naar een climax toe
en de Indonesië-redacteur van één onzer meest gezaghebbende dagbladen
schreef over het weer en bleek zelfs niet in de marge beroerd over wat er
in de verhouding Nederland-Indonesië stond te gebeuren.
Intussen was Tengku D. Hafas na zijn arrestatie door het leger uiterst
voorzichtig geworden in het publiceren van mijn artikelen. De serie die
ik inleverde over de opening van de cement-fabriek in Gresik en ons bezoek
aan Oost-Java wilde hij zeker niet afdrukken. Wat bijvoorbeeld niet mee
mocht waren de volgende passages:
‘Met een auto begaf ik mij naar een suikerfabriek, één uur rijden van
Surabaja. Het regende en bij het inslaan van de landweg moesten we
aanzienlijk vaart minderen om onder water gelopen kuilen en gaten in het
wegdek behoedzaam te omzeilen. Aan beide zijden van onze route stond
het suikerriet, enkele meters hoog en in bossen bij elkaar. Langs smalle
rails voerden colonnes van tientallen platte hoogopgestapelde wagons, en
door karbouwen getrokken, het gekapte suikerriet naar de verderop gelegen
fabriek.
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Een in Indonesië geboren Nederlander stond hier nog altijd aan het hoofd
van een complex met 18.000 werknemers. Enkele duizenden hectaren
grond worden door het concern met suikerriet beplant. Het is een
continu-bedrijf dat onverstoord doordraait. Dikke rookpluimen stegen uit
de schoorstenen. De suikercampagne draait honderd dagen per jaar op
volle toeren. Het is fascinerend om te zien hoe het suikerriet aan de lopende
band wordt verwerkt tot kraakwitte kristal heldere korrels, die wij zo
gewoon zijn met een lepeltje in ons kopje koffie te scheppen.’ Na een
beschrijving van het produktieproces schreef ik ook, dat bijvoorbeeld bij
één cultuuronderneming op Oost-Java momenteel 128 arbeidsschillen in
behandeling waren. Ook, dat directies klaagden over een gebrek aan
arbeidslust in het algemeen. ‘Om een voorbeeld te noemen. Ergens in
Oost-Java op een suiker-onderneming kieperde een lorrie met suikerriet
om. De bestuurder besloot echter dat het zijn schaftuur was en verliet de
plaats van het ongeluk. Pas na één uur keerde hij terug. Intussen had zich
een opstopping van tientallen andere lorries gevormd, die niet verder
konden en moesten wachten tot de bestuurder van zijn lunch terugkwam.
Het duurde de gehele middag om de wagon in de rails te krijgen en pas
de volgende dag hervatte men het werk.’
Het gedeelte, dat voor hoofd-redacteur Hafas misschien wel het meest
onacceptabel was, was het volgende: ‘Wanneer men op een leidende functie
van een cultuur-onderneming een jonge Indonesische employé een fikse
uitbrander moet geven, wordt dit in vele gevallen meteen uitgelegd als
“koloniaal optreden”. Een meerdere zal altijd met enig tact optreden, wil
hij tegenwerking en nijd voorkomen. Maar vele Indonesiërs schijnen niet
altijd te beseffen, dat jongere werknemers met minder ervaring en expertise
overal ter wereld, ook in Nederland of als imperialisten onder elkaar, van
tijd tot tijd een uitbrander zullen moeten incasseren. Maar in het huidige
Indonesië levert dit de grootste moeilijkheden op. Leidende functionarissen
op cultuur-ondernemingen krijgen na het geven van een standje aan een
Indonesische employé binnen de korste keren bezoek van een
vakbondsbestuurder of een lid van het plaatselijke militaire commando.
Het koloniale optreden van de leidende functionaris werd onmiddellijk
gerapporteerd. Men kan nu eenmaal niet alles botweg het label van
koloniaal opplakken. Het zou plezierig zijn, wanneer men voor deze situatie
van hogerhand in Indonesië meer begrip toonde en een nadere toelichting
zou geven, opdat Indonesische werknemers hun eigen positie in een
realistischer kader zouden plaatsen. Ook een buitenlandse correspon-
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dent past het niet te lang over dit onderwerp uit te wijden, want voor hij
het weet zal hij zelf van “koloniaal denken” worden beschuldigd,’ aldus
besloot ik de reportage, die de prullemand in moest. ‘Wanneer we dit
artikel zouden publiceren,’ zei Hafas me, ‘dan zou je ditmaal een aantal
Indonesiërs tegen je in het harnas jagen.’
Was het Montaigne die eens zei, dat hij zoveel waarheid schreef, niet als
hij zou willen, maar als hij zou durven. ‘En ik durf het steeds beter
naarmate ik ouder word.’

10 augustus 1957 (dagboek)
‘Diplomaat’ Hart heeft via Hans Oosterhof geprobeerd contact met mij te maken. Ik
heb gezegd hem na zijn geroddel niet te willen ontmoeten, wat Hans zou overbrengen.’

12 augustus 1957 (dagboek)
‘Betaalde 21.885 roepias voor mijn K.L.M. biljet. De heer Zeeman van de Nederlandse
Handels Maatschappij had Djakarta weer verlaten, maar had geen tijd gevonden om
een gesprek met me te hebben. “Dat had ik je kunnen voorspellen,” aldus professor
Drost,’ je hebt niets aan zulke mensen als Zeeman.’ Het viel me wel bitter van hem
tegen.’

14 augustus 1957 (dagboek)
‘Vandaag publiceerde ik een groot artikel in de “Times of Indonesia” over de
verhouding Nederland-Indonesië, ook met het oog op de komende debatten in de
U.N.O. in New-York over de kwestie Nieuw-Guinea. Olga Chechotkina van “Pravda”
zei me: “Wanneer ik dat artikel zou hebben geschreven, zou ik van inmenging worden
beschuldigd.” Ik antwoordde: “Maar het is toch ook een Nederlandse en geen Sovjet
aangelegenheid?” “Ja, maar wat je over Nehru schreef zal de betrekkingen tussen
India en Indonesië schaden,” zei ze.
Intussen arriveerde met enig vlagvertoon de Vice-President van Joegoslavië,
Svetozar Vukmanovic-Tempo in Djakarta, die namens maarschalk Tito de viering
van de 17de Augustus komt bijwonen, de dag van de Indonesische
onafhankelijkheidsverklaring in 1945.’

17 augustus 1957 (dagboek)
‘Wisma Lokantara’ Government guesthouse.
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en dronk koffie met fotograaf Rochman en kapitein Suwarno. Geleidelijk aan
arriveerden de officiële gasten, het corps diplomatique (ook de heer Hagenaar en een
militaire attaché) het kabinet en heel officieel Djakarta.
Sukarno's rede: ‘A Year of Decision’ ter gelegenheid van de 12de herdenking van
de onafhankelijkheid was lang, erg lang. Tegen het einde gekomen, keek de president,
die van onder een baldakijn boven op de trappen van het Merdeka paleis sprak,
herhaaldelijk op zijn horloge. Hij begon zelfs stukken uit zijn redevoering over te
slaan. Hij luidde een ‘nieuw-leven beweging’ in. Dit betekende een noodzakelijke
mentale revolutie: ‘Werpt alles wat u tot inlander maakt ver van U weg en wordt
Indonesiër!’ zei de President. Zijn rede werd besloten met zeventien kanonschoten.
Daarop werd opnieuw de vlag van 17 Augustus 1945 gehesen en het ‘Indonesia
Raya’ gezongen.
In de avond werd een culturele avond gegeven in de verlichte paleistuin, die ik
samen met Djawoto - we hadden uitstekende plaatsen - heb bijgewoond. Halverwege
begon het echter tropisch te regenen. Na overleg met generaal Suhardjo Hardjowardojo
werd de voorstelling in het Istana Negara voortgezet.’

20 augustus 1957 (dagboek)
‘Wim Latumeten en Diarto, mijn vrienden bij het Kementrian Penerangan hadden
in het guesthouse vanavond een afscheidsreceptie voor mij georganiseerd. Er waren
keurig verzorgde uitnodigingskaarten uitgegaan en al mijn vrienden, ook nog
opvallend veel Nederlanders, waren aanwezig. De secretaris-generaal van KEMLU,
Sumarno Sosrohardjono bood me een wajangpop aan en maakte een speechje.’
Wanneer ik nog eens door de handtekeningen in het gastenboek van die
gedenkwaardige avond ga, lijkt het erg lang geleden. ‘Ga door en geef
niet op,’ getekend Dick Schilder. Wie was hij? Ik weet het niet meer. Wim
en zijn vrouw Janny Latumeten. Didi Suwandito. ‘Zeer veel succes Wim,’
schreef dr. Suwandi. Van de Rochmans kreeg ik een foto met het hele
gezin. Piet van Bel had de geluidsinstallatie aangelegd. Dr. Gunawan was
van de Puntjak gekomen. Boes Suwandi zei me later, dat hij en zijn boys
uit de revolutie een coup tegen Bungkarno wilden uitvoeren op Oost-Java
later in 1957, omdat zij ontevreden waren over de gang van zaken. Dick
en Lily Broekmeijer. Waar zouden ze nu zijn? Andi Azis, Hans Oosterhof,
de Basuki's, Utomo Prio,
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die me twee zoenen gaf ten afscheid, wat ook andere vrienden deden, zoals
padvinder Muradi. Ik liet een stukje leven achter in Djakarta. Ik besefte
dat meer dan ooit die avond. Op de groepsfoto, toen samen met
collega-journalisten genomen, staan nog tal van jongens, over wie ik ook
hier niet meer heb gesproken. Het werd een emotionele avond, waarbij ik
werd getroffen door vele ogen, die van affectie spraken en die ik toch nooit
meer zou terug zien. Vriendin Penny Hedinah miste ik die avond.

22 augustus 1957
‘Aan boord van het regeringsjacht Ms. “Djadajat”
In Priok scheepten we ons in op weg naar Surabaja, alwaar de President ons bij
ons zou voegen. Het is goddelijk op de kalme zee. De Montherlant ligt in mijn schoot.
Ik ben in de zon op dek. Ik deel een kamer met Silitonga, de cameraman van Sukarno.
In de verte de contouren van Java en de bergen. Een vissersboot met een groot bruin
zeil ligt tussen ons en de kust. Ik ben vervuld van dankbaarheid deze trip nog te
kunnen meemaken.
We hebben de kust van Madura bereikt. Ik heb nog niet geschreven over de
Indonesische militair, Mahdi, die in Egypte door bandieten werd doodgeschoten. Hij
was 28 jaar en kwam uit Magelang. Zijn stoffelijk overschot, begeleid door kapitein
Harsono, werd met een toestel van Air-Ceylon naar Djakarta gevlogen. Een andere
Indonesische militair werd gewond. Ik had eigenlijk volkomen gelijk, dat ik er werk
van heb gemaakt. Er zijn andere Indonesische levens mee gered. Het Garuda I bataljon
vertrekt in September met de “Talisse” van de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”
uit Port Said naar Tandjung Priok. Ik wil ze proberen te zien voor ze vertrekken.’

23 augustus 1957 (dagboek)
‘In Surabaja voegden Olga Chechotkina en Mrs. Cole van de Australische televisie
zich bij ons. Ook professor Pauker van Californië138. is weer mee. Er voegde zich een
tweede schip bij ons in Surabaja. President Sukarno zou later op de torpedobootjager
“Gadjah Mada” bij ons konvooi komen. Ik moet trouwens constateren, dat de
discipline op de “Djadajat” niet overhoudt. Om 04:00 uur in de ochtend beginnen
de zeelui al op de gangen te schreeuwen en schoon te maken. Ik lees Ti-

138.

In de zestiger jaren zou me duidelijk worden dat Pauker was verbonden aan de think-tank
van de C.I.A., de Rand Corporation.
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bor Mendes “Southeast Asia between two worlds” en Collettes “La fin de chérie”,
wat ik tenslotte halverwege permanent heb dichtgeslagen. Niet te pruimen. Gelukkig
had ik ook De Montherlant nog, die Lamartine citeerde als volgt: “Il y a plus de génie
dans une larme que dans tous les musées et toutes les bibliothèques de l'univers.”
Ik bracht de dagen door aan dek met lezen, soms schrijven, en van tijd tot tijd een
gesprek met reisgenoten. Olga sprak lang over East is east and West is west. Voor
haar was het een acceptabele en haalbare zaak, dat Europeanen en Aziaten huwden
en hun leven deelden. Ik zei, dat ik uit ervaring sprak, want dat in mijn familie, tot
en met mijn grootvader en Sima Sastro Pawiro toe, langdurige en vruchtbare
betrekkingen tussen Oost en West hadden bestaan. “En toch, Olga,” zei ik, “dergelijke
bindingen hebben alléén kans van slagen wanneer je de diepgaande verschillen tussen
de Aziaat en de Europeaan à priori onder ogen ziet en aanvaardt. Wanneer er ruimte
is om de mens te zijn, die je werkelijk bent - en de Aziaat is er beter toe in staat de
Europeaan in zijn waarde te laten en filosofisch te beschouwen als andersom - dan
is er een mogelijkheid tot een duurzame relatie. Toch zal de Aziatische partner, lijkt
mij, altijd eenzamer zijn, wanneer hij zijn leven in Europa slijt, dan de Europeaan,
die naar Azië gaat. De accenten en prioriteiten liggen anders. Een Aziaat kan duizend
maal beter stil zijn of van de stilte genieten. Olga vond maar, dat ik koloniaal dacht.
Ik scheen haar op dit punt te irriteren. Olga was aardig, maar communisten raken
steeds opgewonden, wanneer de feiten botsen met hun fraaie theorieën.’139.

24 augustus 1957 (dagboek)
‘Ik verbaas me over de Montherlant. “Refuser de l'argent est souvent fort dangereux.
Mais pire encore est refuser une amitié. Aussi dangereux de refuser l'amitié d'un
homme qui vous l'offre sincèrement, que de refuser l'amour d'une femme. Et surtout,
quand il s'agit d'un homme-femme: je n'entends pas par-là d'un inaverti: j'entends de
tout homme, qui a un tempérament et des nerfs de femme, et Dieu sait s'ils sont
nombreux.” En verderop schreef hij: “l'Homosexualité c'est la nature même!” Dit
zou mevrouw Röell maar eens moeten lezen. Of Henk.’
18:10 uur

139.

Olga bleef een trouwe vriendin; ik zou haar in Moskou altijd weer spreken en ontmoeten tot
op de dag van heden in 1986.
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‘Faire confiance à un être après avoir connu sa méchanceté, aller au-delà de sa
mechanceté, vous donne la même puissance qu'aller au-delà de la crainte de votre
propre mort.’ ‘La vie est une question d'heures.’
de Montherlant’

26 augustus 1957 (dagboek)
‘Ambon
De baai van dit eiland is schitterend. We voeren binnen, geëscorteerd door twee
oorlogsschepen. Kolonel H. Pieters haalde ons af. We bezochten de graven van
gesneuvelde Nederlandse militairen. ‘Twee van mijn broers,’ aldus de kolonel, ‘zijn
zonder verder te kijken dan hun neus lang is naar Holland afgereisd. “Elseviers”
heeft me reeds “de afvallige Ambonnees” genoemd, omdat ik hier bleef en voor de
Republiek wil werken. Je moet tegen koningin Juliana zeggen, Willem, dat zij de
Ambonezen in Holland adviseert om naar Indonesië terug te keren en te helpen bij
de opbouw van hun land. Wat willen ze daar in de koude en de regen?’ Op de vraag
hoeveel Ambonezen zouden kunnen worden opgevangen, antwoordde hij: ‘niet meer
dan honderd per maand, want het opvangcentrum heeft geen grotere capaciteit.’ We
lunchten ten huize van de militaire commandant, kolonel Pieters, en reden later naar
de woning van de gouverneur, een Sumatraan.
Professor Pauker ontvouwde zijn indrukken met te zeggen, dat hij geloofde, dat
Bungkarno zijn populariteit bij de bevolking van Indonesië, ook hier in de Molukken,
schromelijk overschatte. ‘Hij is zo zeker van zichzelf,’ aldus de professor, ‘maar hij
speelt met dynamiet. De mensen zijn niet meer de onwetende massa's van de twintiger
en dertiger jaren. Ze hebben nu meer dan één leider en vooral hebben ze inmiddels
ook eigen ideeën ontwikkeld. En wanneer eenmaal de Sovjets of de communisten
in het algemeen een voet tussen de deur hebben zal het niet meer mogelijk zijn ze er
uit te werken.’
Pauker vond mijn ‘Times of Indonesia’ artikel ‘uitstekend’ en ‘it showed excellent
inside information’. Ik antwoordde: ‘U bedoelt de passage gewijd aan de Amerikaanse
ambassadeur Allison?’ ‘Precies,’ zei hij, ‘ik heb het bewaard. Je zou het wat moeten
wijzigen en bijschaven en in Amerika eveneens moeten publiceren,’ adviseerde hij.
‘Dan geef je het de titel: Indonesië gezien door de ogen van een jonge Nederlander.
Je zou aanzienlijk meer invloed hebben dan mevrouw Bouman.’
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Na de critiek van Bernard Kalb, Hans Martino en anderen deed de lofzang van
professor Pauker me wel iets.’

29 augustus 1957 (dagboek)
‘(op weg naar Ternate) Ms. “Djadajat”
We waren gestopt te Namalea, waar de eilandwacht nog gebruik bleek te maken
van bamboe stokken voorzien van gevaarlijk geslepen punten. De vrouwen droegen
twee sarongs over elkaar: een lange witte hemdachtige blouse met daaronder de
eigenlijke sarong. De straten waren slechts zandpaden. Er waren
bamboe-fluit-orkesten. Het was rustiek en folkloristich. Jammer vond ik dikwijls de
duidelijk door gangmakers georkestreerde reacties van het publiek. De spandoeken
met leuzen over Irian-Barat waren duidelijk door het Ministerie van Voorlichting in
Djakarta gereed gemaakt. Het was soms toch “guided enthusiasm” om de kreet van
Bungkarno over “guided democracy” te parafraseren. En wanneer de president zich
dan door zijn eigen retoriek liet meeslepen en bijvoorbeeld sprak over het feit dat
hij “en twaalf andere beesten” van de koloniale overheersers in Bandung hadden
mogen studeren, ergerde ik me groen aan dergelijke kletspraat. Ik wilde graag geloven,
dat er voor Indonesiërs zéér onacceptabele situaties heersten tijdens het koloniale
tijdperk, maar het was absurd om te stellen, dat Nederlanders Javanen in de twintiger
jaren als “beesten” zagen. Misschien deed de grootmoeder van Frieda Westerman
dit, maar daar stond tegenover dat de overgrote meerderheid van Nederlanders in
Indië civiele betrekkingen onderhield met de autochtone bevolking en zeker de
intelligensia onder hen. Ik denk hier aan de anekdote van mijn vader en diens vriend,
de Javaanse regentenzoon Milono.
Tijdens het diner aan boord leidde een opmerking van professor Pauker, dat veel
Nederlanders Indonesiërs als inlanders beschouwden tot een twistgesprek tussen een
fotograaf van het persbureau Iphos en mijzelf: “De Hollanders scholden ons altijd
uit voor inlanders,” zei mijn Indonesische collega. Hij had gelijk, maar op zo'n
moment voelde je je op de eerste plaats Nederlander. Ik zocht naar een
afleidingsmanoeuvre. “Heb je dat spandoek gezien waarop Bungkarno werd gevraagd
waarheen hij Indonesië leidde?” “Zo zie je, dus niet alle spandoeken werden in
Djakarta door het ministerie gemaakt,” antwoordde hij.
Een leerling-matroos klopte laat in de avond aan mijn hut, trok zijn baadje uit en
zonder verdere plichtplegingen sliep
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hij bij me. Eerst masseerde hij me op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen van
mijn body, gaf me een zoen en viel in mijn armen in slaap. Hij stond vroeg op en
ging aan zijn werk. Ik droomde daarna van mijn moeder. Ik had onenigheid met haar
en ik sloeg terug en zij viel op de grond. “Dat was niet mijn bedoeling, Mam,” zei
ik. Zulke dromen beïnvloedden me altijd sterk en ik was er lange tijd bedrukt en naar
van.’

30 augustus 1957 (dagboek)
‘We hebben Ternate aangedaan. Er wonen voornamelijk vissers. Bij het van boord
gaan zei ik tegen professor Pauker, dat hij de heer Santoso, de secretaris van de
President bij de loopplank, voor diende te laten gaan. Hij werd woedend. “Santoso
is gewoon een klerk, die dictee opneemt van Sukarno. Niemand behoort hem zoveel
eer te betonen ten koste van zichzelf.” Pauker benadrukte, dat het gepast was om
beleefd te zijn jegens Indonesiërs, maar ik overdreef in het geval van Santoso. Hij
vond het verder eigenlijk zonde van zijn tijd, deze zeereis door Oost-Indonesië.
“Vergeet niet Willem, ik kost 50 dollars per dag.”
Ook op Ternate spraken zowel Ruslan Abdulgani als Bungkarno. En hoe verder
we reisden en hoe meer zij zichzelf herhaalden, hoe feller werden de beschuldigingen
aan het adres van Nederland en de politiek ten aanzien van Irian-Barat. Ik was het
in grote lijnen eigenlijk met ze eens, maar het gescheld op Nederland enerveerde me
langzamerhand in hoge mate.
Ik vond het bovendien niet prettig om de President zich te zien opwinden naar een
extase toe, waarbij hij soms werkelijk niet meer zichzelf leek. Ik, die hem zo goed
kende, en wist hoe hij dacht en voelde, ergerde me aan deze optredens, omdat ze een
kant van Bungkarno lieten zien, die niet alleen minder sympathiek was, maar me
afstootte. Hij gaf op Nederland af, zoals kinderen in vroege jaren soms op hun ouders
schelden, terwijl bij de volwassenheid een evenwichtiger beeld ontstaat, waarbij zich
ook ruimte opent voor waardering en misschien dankbaarheid. Want het was niet
allemaal slecht en negatief wat Nederlanders in Indië verrichtten.
In het midden van Ternate lag nog altijd het “Fort Oranje”. Er is een hoge muur
omheen getrokken. Op de hoeken stonden nog altijd de kanonnen uit de tijd van de
Oost-Indische Compagnie.’
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30 augustus 1957 (dagboek)
‘In de avond werd een diner aangeboden door de Sultan van Ternate. De villa van
de heerser uit vroeger tijden bood een prachtig uitzicht over de stad en de zee. Er
werden dansen uitgevoerd. Mijn oog viel op één van de meisjes, die limonade
serveerden. Zij heette Mimi. Ik vroeg haar ten dans en later, op de dansvloer stelde
ik haar voor aan Bungkarno, die zelf met een eerbiedwaardige dame danste, wier
gezicht totaal wit was geschminkt. Het bleek later Mimi's moeder te zijn geweest.
Kolonel Pieters voegde me toe: “U hebt Uw land vanavond met Uw aanwezigheid
hier opnieuw een uitzonderlijke dienst bewezen.” Ook kolonel en mevrouw Suharto140.
ontmoette ik hier voor het eerst.
Voor het diner had ik een gesprek met de meereizende Egyptische ambassadeur
Al Amroussi. We roerden andermaal het Garuda I bataljon aan, waarvan opnieuw
een militair was gesneuveld. De ambassadeur probeerde mij wijs te maken, dat het
Arabische vluchtelingen waren, die stalen en roofden als gevolg van de kunstmatige
schepping van de staat Israël. Ook Egyptische soldaten waren door deze lieden
bestolen. Ik antwoordde, nadat de ambassadeur van Iran zich had verwijderd: “U
moet toch weten, dat de Indonesische jongens juist door matrozen van de Egyptische
Marine werden bestolen. Ze zijn betrapt! Ik heb er uitsluitend over geschreven in de
hoop, dat Uw regering maatregelen zou nemen. Wie zou er bij gebaat zijn, dat er
dergelijke spanningen tussen Egypte en Indonesië ongecorrigeerd zouden voortduren?”
Hij beloofde me intussen een visum om in Port-Said het Garuda I bataljon te kunnen
uitzwaaien.’

31 augustus 1957 (dagboek)
‘Gisteren voeren we lange tijd mee op de ‘Gadjah Mada’, de torpedobootjager, die
de Indonesische Marine van ons had overgenomen en welke onder commando stond
van luitenant-kolonel John Lie. Tot mijn verbazing bleken Mimi, haar zuster en een
vriendin zich eveneens op het oorlogsschip te bevinden. Sukarno had de jongedames
op reis meegevraagd.
We hadden intussen Tidore aangedaan en de plaats Sao-Sio bezocht. Er werd een
massabijeenkomst gehouden en anti-Nederlandse sentimenten werden tot nieuwe
hoogten opgevoerd. De President herhaalde bovendien, zoals hij overal

140.

De latere coup-generaal.
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deed waar hij stopte: ‘Waar is jullie regering? In Makassar?’ en dan riep de bevolking
in koor ‘Tidah!’ ‘In Palembang?’ ‘Tidah!’ ‘In Surabaja?’ ‘Tidah’ ‘In Dja-kar-ta!’
Algemeen gejuich. Het kan Bungkarno niet worden ontnomen, dat hij een groot
nation-builder is geweest, die er inderdaad in is geslaagd onder de myriade volkeren
en culturen van Indonesië een gevoel van eenheid, van samen behoren tot de
Indonesische natie, te doen ontstaan. Dit was één van de toegepaste methoden. In
iedere plek waar hij kwam herhaalde hij dezelfde les.
Overste Lie arrangeerde tijdens deze reis in zijn privé vertrek aan boord van zijn
oorlogsschip discussies over de bijbel. Het onderwerp was bijvoorbeeld geweest:
‘Piekeren over het leven: angst om te leven.’ Ook een aantal ministers en diplomaten
hadden een gesprek bijgewoond. ‘Weet je,’ zei de overste Lie: ‘Bungkarno is dan
de enige, die je na zo'n avond dankt.’ De commandant van de ‘Gadjah Mada’ was
een oorlogsheld. Hij had onder de moeilijkste omstandigheden wapens gesmokkeld
tussen Singapore en Sumatra in de jaren van de Nederlandse politionele acties. ‘De
Amerikanen spreken over “time is money”, maar,’ zei hij mij, ‘voor ons geldt ‘time
is life: don't kill it.’ Ik mocht die man bijzonder graag. Vandaag arriveerden we in
Djailolo. Hier gaf de Indonesische gouverneur van Irian-Barat een persconferentie.
Ik had deze heer Zainal Abidin Sjah al eens ontmoet op Kemajoran in Juli. De
Indonesische kranten publiceerden toen foto's van die ontmoeting. Alhoewel ik niet
alles kon verstaan begreep ik, dat de heer Sjah tegen de pers zei, dat er veel brieven
uit door Nederland bezet Nieuw-Guinea waren gekomen van Papoea's die zich
beklaagden over het Nederlandse schrikbewind. Ik vroeg dus, hoe die brieven waren
overgekomen, omdat ik aannam, dat ze nauwlijks via Amsterdam per post waren
gegaan. ‘Nee,’ antwoordde de gouverneur, ‘die bereikten ons per koerier.’ ‘Dan kunt
U ze beter in de prullemand deponeren,’ zei ik, ‘want dat is geen deugdelijk
bewijsmateriaal om te gebruiken bij de komende debatten in de U.N.O.’ Olga
Chechotkina van ‘Pravda’ greep op dit moment in en zei: ‘Sommige regeringen
zullen deze brieven wel degelijk als bewijsmateriaal accepteren!’
In de middag was er opnieuw een massabijeenkomst. Ruslan Abdulgani hield een
vonkende redevoering. Hij leek me de enige, die in staat was het oor van Bungkarno
te boeien. Hij zette uiteen, hoe Nederland was begonnen met het schenden van
afspraken en het plegen van contractbreuk. ‘We hebben
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geleidelijk aan alle vertrouwen in Den Haag verloren,’ aldus Ruslan. ‘Wat is de winst
van ons vertrouwen in hun beloften geweest? Dat is tenslotte de reden, dat we de
schuld van drie miljard aan Nederland hebben opgezegd. We wilden al eerder die
zogenaamde schuld schrappen, maar onze adviseurs als professor Supomo en anderen
adviseerden tegen, omdat dit in strijd zou zijn met het internationale recht!’ Ruslan
refereerde deze reis voor het eerst ook aan mij en mijn kennis van de Irian situatie.
Hij deed dit tot tweemaal toe.
In de sloep van de ‘Djadajat’ naar de wal viel mijn oog op luitenant C.L. Tahapary,
een adjudant-inspecteur van politie, behorende tot de mobiele brigade gestationeerd
in Ambon. Ik wist - en hoe ik het iedere keer weer wist probeerde ik al zolang ik
leefde uit te zoeken - dat ik hem moest spreken om meer over hem te weten te komen.
Hij werd Bambi genoemd. Hij had een vriendin in Ambon met wie hij volgende
maand zou trouwen. ‘Zij is nog blanker dan jij,’ zei hij met enige trots. Jammer, dat
de reis naar het einde liep, ik zou die Ambonees beter hebben willen leren kennen.
We dineerden aan boord van de ‘Djadajat’ en gingen terug aan land om een
culturele avond bij te wonen. Tot tweemaal toe nam Bungkarno de vrouw, waarmee
ik danste van me af. ‘Wanneer ik president van Indonesië was,’ zie professor Pauker
meesmuilend, ‘dan zou ik zoveel als mogelijk was van de Hollanders afnemen.’
Ik droomde die nacht, dat ik in Kaapstad was. Ik wilde naar een Club-gebouw
waar veel jongens waren, maar zij ontzegden mij de toegang. Mijn moeder, die een
lieflijke lichtgroene jurk droeg was op één of andere manier in het gebouw en
kondigde aan, dat zij niet meer naar Europa terug wilde.141.
Henri de Montherlant: ‘Publier un livre, c'est parler à table devant les domistiques.’

2 september 1957 (dagboek)
‘Aan boord Ms. ‘Djadajat’
Vandaag landden we op het eilandje Gemia.
Later kwam de President ook naar het regeringsjacht. We zaten in een brede kring
op het achterdek, met Ruslan Abdulgani, een aantal ambassadeurs, Olga, professor
Pauker en mevrouw Cole. De conversatie op zulke momenten was

141.

Dit was juist andersom: mijn moeder aardde niet in Zuid-Afrika, stond kritisch tegenover de
apartheid en wilde naar Holland terug, vooral ook om bij grootmama te zijn.
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eigenlijk steeds oppervlakkig. Daarom paste het ook dat Bungkarno voorstelde
volksliederen te gaan zingen. De Sovjet-ambassadeur en Olga Chechotkina droegen
braaf samen het Sovjet-volkslied voor. Daarop zong mevrouw Cole het ‘God save
the King’. Toen de President mij vroeg om het Wilhelmus te zingen antwoorde ik:
‘Dat lijkt me geen erg geschikt moment.’ Vóór ik het wist zong Bapak daarop zelf
de eerste regels.
‘Het is een goed volkslied,’ aldus de President, ‘want het is uit een revolutie
voortgekomen, net als bij ons.’
Alhoewel ik had opgegeven überhaupt nog een serieus interview met hem te
kunnen maken, probeerde ik toch die middag ernstige vragen te stellen. ‘Maakt U
ooit aantekeningen van Uw persoonlijke gevoelens en gedachten?’ Bapak aarzelde
en scheen zijn gedachten te bepalen. ‘Wat gaat er door U heen, wanneer U, zoals op
dit moment, een Indonesisch oorlogsschip, de “Gadjah Mada”, voorbij ziet varen?
Dan moet er toch meer in U omgaan dan in het hart van welke Indonesiër ook?’
‘Natuurlijk,’ antwoordde Bungkarno, ‘maar ik houd geen aantekeningen bij. Ik ben
ook niet van plan om mémoires te gaan schrijven, omdat men pas na mijn dood de
balans op zal kunnen maken.’142. Ik protesteerde: ‘Maar het nageslacht zal het
betreuren, wanneer er niets van Uw persoonlijke gevoelens ooit bekend zou worden.
Heeft U nimmer brieven geschreven?’ ‘O, ja wel,’ zei de president, ‘aan mijn vrienden
in gevangenschap.’ En, alsof hij er zich op betrapte te ernstig op mijn vragen te zijn
ingegaan, liet hij er onmiddellijk op volgen, met een brede grijns, ‘en dan zijn er
natuurlijk mijn liefdesbrieven aan Hartini.’
Professor Pauker bemoeide zich met ons gesprek en na een veel te lange inleiding,
die Sukarno irriteerde, kwam eindelijk de vraag: ‘Komt er een Sukarno-museum?’
‘Misschien zullen mijn persoonlijke documenten en de artikelen, die ik heb geschreven
worden verzameld, maar geen redevoeringen, want die zijn teveel van voorbijgaand
belang en tijdelijk. Wat ik heb geschreven wordt momenteel in Peking gedrukt in
een uitgave van 1.200 pagina's in twee delen. Weet je,’ liet hij er op volgen, ‘ik heb
natuurlijk veel persoonlijke gedachten, maar ik verzamel ze nooit. Bijvoorbeeld
vanmorgen, toen die mensen uit Irian-Barat voor me bogen zou ik ze het liefst hebben
willen zeggen je kust de voeten van een God of

142.

Later zou Bungkarno zich toch laten verleiden tot het samenstellen van mémoires in
samenwerking met een vaudeville actrice, Cindy Adams, waar ik op terug kom.
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van je ouders maar niet mijn voeten.’ Professor Pauker tegen mij: ‘Het is natuurlijk
een feit, dat dit soort gedachten van de President verzameld zouden moeten worden.’
Silitonga, de presidentiële fotograaf, vroeg ons te poseren met op de achtergrond
de ‘Gadjah Mada’, op volle zee langszij van de ‘Djadajat’. Ik stond tegenover de
president en hij zei: ‘Kom, Wim laten we samen op de foto gaan. Geef antwoord:
hoeveel is twee en twee. Ik antwoordde: “Vier.” “Fout, vijf!” roept Bungkarno en
hij telde erbij op zijn vingers. Iedereen lachte en Silitonga had zijn plaatje. Hij ging
echter door. “En hoeveel is vijf en vijf?” Ik antwoordde: “Twaalf.” “Jij hebt altijd
gelijk,” aldus de President.’

3 september 1957 (dagboek)
‘Ik had de laatste dagen al een paar maal een twist-gesprek gehad met een kapitein,
die kennelijk het commando Oost-Indonesië vertegenwoordigde. Op de
persconferentie van de gouverneur voor Irian had hij gezegd, dat indien Indonesië
dit wilde men twee miljoen soldaten zou kunnen laten landen op
Nederlands-Nieuw-Guinea. Ik had dit in twijfel getrokken en een stille koude oorlog
had zich ontwikkeld tussen ons beiden, ook hier in Morotai. ‘Past U maar op voor
het leger,’ bedreigde de kapitein me vandaag. Ik spoedde me naar Piet van Bel, zoals
altijd op benarde momenten en zei: ‘Ik heb deze hele reis eigenlijk gehoopt, dat
Bungkarno mij niet in zijn redevoeringen zou noemen, zoals hij op Kalimantan en
op Java deed, maar na dit gesprek met die dolle kapitein hoop ik nu dat Bungkarno
het juist nog éénmaal zal doen.’
En alsof een wonder gebeurde, terwijl de President zijn gebruikelijke tirades tegen
het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid lanceerde begon hij enkele minuten, nadat ik
de wens tegen Piet had uitgesproken, over mij. Sukarno: ‘Ik haat de Hollanders niet.
In mijn “rombongan” zit immers een Hollander, die artikelen schrijft, dat de
Irian-Barat-kwestie dient te worden opgelost, Hij heet Willem Oltmans,’ en hij
herhaalde mijn naam. Ik zat nog steeds bij de geluidscrew en Piet van Bel zei: ‘Zie
je wel, de oude heer heeft, wat we hier noemen een “kepala batu”, een hoofd van
steen. Dat heeft hij altijd gehad, kijk maar naar de Hartini-affaire. Iedereen was eerst
tegen haar, maar hij heeft zijn wil doorgezet. Daarom ook legde Hatta het tegen me
af. Bapak heeft een zesde zintuig, Wim. Hij voelde gewoon, dat je hem op dit moment
nodig had.’
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4 september 1957 (dagboek)
‘Vanmorgen vroeg vloog ik met President Sukarno en het officiële gezelschap van
Morotai naar Menado in de Minahassa. De opstandige kolonel Ventje Samual was
naar Morotai gereisd en vloog met ons mee terug. Ook Minister van Justitie G.A.
Maengkom had een belangrijke rol gespeeld bij de officiële verzoening tussen het
staatshoofd en Samual.
In de avond sliepen we in vrij primitieve omstandigheden op matrassen. Naast mij
sliepen de drie presidentiële adjudanten, Sugandhi, Sabur en Sudarto.’

5 september 1957 (dagboek)
‘Vanmorgen konden van de buitenlanders alleen professor Pauker en ik mee in de
Convair van de President. Het overige gezelschap zou later vertrekken. We vlogen
eerst naar Mandai te Makassar en later naar Solo, waar Bungkarno achter bleef met
zijn adjudanten. Wij vervolgden de vlucht naar Kemajoran.
In het toestel kwam de President naar de plaats waar ik met Piet van Bel zat.
Bungkarno ging op de leuning van mijn stoel zitten. ‘Hoe had ik vorig jaar in Rome
kunnen denken,’ zei ik, ‘dat ik zoveel reizen met U zou maken en zo betrokken raken
bij de geschiedenis van het dekolonisatieproces in Azië.’ Hij keek naar me en lachte:
‘Zeg me Wim, hoeveel meisjes heb ik deze reis van je afgepikt?’ ‘Twee of drie.’ ‘Je
kiest ook altijd de mooisten.’
Aangemoedigd door kolonel Pieters ging ik voor de landing in Menado naar de
President en vroeg zijn handtekening op zijn portret. Hij schreef: ‘Voor Wim Oltmans,
met mijn besten dank,’ en tekende 4 September 1957.
Op het vliegveld in Solo nam ik afscheid, ook van Abdulgani. ‘Nogmaals, dag
Wim,’ zei hij en wandelde weg. Ik keek hem na met weemoed. Hij moest weer een
erewacht inspecteren en het Indonesia Raya werd gespeeld. Ik sloot mijn ogen en
bad een vaarwel tot hem en tot Indonesië.
Ik was maar één dag in Djakarta en vertrok 's avonds nog met de KL 862
via Rangoon en Karachi naar Cairo. Daar wachtten Luitenant Sumarto en
Luitenant Hartono - Machram had dienst in Port Said - me op. We bleven
twee dagen in de Egyptische hoofdstad. Vervolgens reden we per legerjeep
via de piramiden naar Alexandrië. 11 September 1957 was er een
emotioneel afscheid van alle jongens in Port-Said bij het aan boord gaan
van het Nederlandse schip ‘Talisse’ voor de terugreis naar Djakarta.
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‘I promise, I will write to you,’ zei Tot. We maakten foto's, samen met Machram,
Sutikno, Haddi, Busjro, Sutrisno, Effendie, Nafia, Sumarjo en alle andere vrienden
‘uit de woestijn van Sinaï’.
12 September reisde ik via Athene en Genève naar Amsterdam per KLM
Constellation ‘Arnhem’. In Genève telefoneerde ik naar François en Inez Röell in
Lausanne. De westerse wereld kwam weer in volle kracht op me af. In Londen was
het Sir John Wolfenden-rapport gepubliceerd over homoseksualiteit en prostitutie.
Lord Beaverbrook had uitgeroepen, dat het rapport ‘bad, retrograde and utterly to
be condemned’ was. De ‘London Times’ daarentegen merkte in een hoofdartikel op,
dat ‘Adult sexual behavior not involving minors, force, fraud or public indecency
belongs to the realm of private conduct, and not criminal law.’ Ik dacht aan mijn
vrienden in Zuidoost-Azië en aan de ontspannen, gelukkige vrije uren, die we samen
in bed en daar buiten hadden doorgebracht. Relaties met mannen waren in Indonesië
complexloos geweest, ontdaan van perversiteit, van mens tot mens, zonder associaties
van man-vrouw bindingen, in een vorm van natuurlijkheid en onbevangenheid, die
me de rest van mijn leven naar het Oosten zou doen terugverlangen. De injectie
Javaans voelen en denken, die ik gedurende 1957 tijdens mijn bijna permanente
verblijf in Indonesië had opgedaan, zou bepalend voor mijn leven zijn. Ze viel op
vruchtbare grond. De ‘input’ van dat land en die mensen uit het geboorteland van
mijn voorvaderen zou nooit meer zijn weg te denken.
Ik had Henk Hofland getelegrafeerd. Hij haalde me van Schiphol af, ‘wat me zeer
gelukkig maakte’. Maar tezelfdertijd dompelde ik weer opnieuw onder in de stroom
van Hollandse problemen, roddel en geklets, die ik er in december 1956 had
achtergelaten. Naast brieven van mijn ouders en vrienden uit de hele wereld, was er
een dringend schrijven van advocaat J.C.S. Warendorf om me te vervoegen op het
hoofdbureau van Politie te Amsterdam. Ik moest vragen naar adjudant Van de Merwe,
die op speciaal verzoek van de officier van Justitie een onderzoek instelde naar de
beschuldigingen in ‘De Telegraaf’. Mijn dossiernummer was ‘Pro Justitia’ 427 a.
Reeds op 14 september sprak ik uitvoerig met genoemde adjudant. Intussen had het
team Röell-Westerman-Heldring kans gezien om de oude heer Van Haagen - die de
tweeling-zusjes had verkracht - weer op vrije voeten te krijgen, zij het voorwaardelijk.
Maar mijn eigenlijke doel in Nederland, alvorens, zoals beloofd, naar Frieda in
New-York te gaan, was een tour d'horizon

Willem Oltmans, Memoires 1953-1957

336
maken langs het politieke establishment in Den Haag. De ronde zou enkele maanden
in beslag nemen en tot nieuwe initiatieven in het Nieuw-Guinea conflict leiden. Ik
sprak o.a. met oud-premier Beel, oud-premier Gerbrandy, met de heren professor
Oud, Meijer Ranneft, generaal Calmeijer, Joekes, Idenburgh, De Graaf, de
burgemeester van Lisse, de Kadt, freule Wttewaal van Stoetwegen, en vele anderen.
(wordt vervolgd)
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Dupuy, ambassadeur Pierre 134
Eden, Sir Anthony 11, 157, 201
Edwards, John 102
Eeden, Frederik van 195
Eerste Kamer 215
Effendi, soldaat Yussuf 242, 335
Eisenhower, Dwight D. 148, 264, 272
Eliot, T.S. 252
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